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DOLNÍ BOJANOVICE – 
Minulé pondělí před osmou 
hodinou ranní se na účelové 
komunikaci mezi obcemi Dol-
ní Bojanovice a Mutěnice stala 
dopravní nehoda mezi osob-
ním vozidlem a motocyklem. 

Čtyřiadvacetiletý motorkář 
jedoucí od Dolních Bojanovic za 
jiným vozidlem zřejmě přehlé-
dl v protisměru jedoucí Škodu 
Octavii. V době, kdy si protije-
doucí auta na úzké komunikaci 
vyhýbala, jel motorkář přímým 

směrem u středu vozovky. Vjel 
tak do jízdní dráhy protijedoucí-
mu autu, jehož osmapadesátile-
tý řidič již nestačil zareagovat a 
motorkář narazil do přední části 
vozidla. 

Při nehodě motorkář i řidič 
oktávky utrpěli lehká zranění 
a byli odvezeni do nemocnice 
na ošetření. Policisté na místě 
dechovými zkouškami vyloučili, 
že by na nehodě měl podíl alko-
hol. Celková škoda byla vyčísle-
na na sto tisíc korun.             (red)

Osobák se střetl s motorkou. 
Oba řidiči jsou zranění

Motorkář nedával pozor, když jel z Dolních Bojanovic.        Foto: Policie ČR

REGION – Osmatřicetiletý 
muž ze Slovenska se skrýval 
pod maskou falešného instala-
téra. Policisté jeho protizákon-
nou činnost ukončili v pondělí 
18. května. Ten den ho zadrželi 
hodonínští kriminalisté prá-
vě v době, kdy se chystal zase 
někoho obrat o peníze. Podíl 
na jeho dopadení mají policis-
té jak z Hodonínska, Uhersko-
hradišťska tak i z Břeclavska, 
kteří na všech případech pra-
covali a vzájemně si vyměňo-
vali poznatky vedoucí k jeho 
konečnému odhalení. 

„Falešný instalatér totiž nav-
štěvoval seniory právě v těchto 
zmiňovaných regionech. A neby-
lo jich málo. Oproti břeclavským 
kolegům, kteří řešili dva případy, 
jsme jich na Hodonínsku zazna-
menali třináct a na Uherskohra-
dišťsku se počet zastavil na jede-
náctce,“ informoval policejní 
mluvčí Petr Zámečník.

Všechny případy měly stejný 
scénář. Muž starým lidem tvr-
dil, že provádí výměnu vodo-

vodních baterií nebo že montuje 
součástky kvůli úspoře vody. U 
některých se dokonce „pokou-
šel“ opravit hlavici na sprše. 
Za své služby si falešný insta-
latér účtoval částku do sedmi 
tisíc korun. Důvěřiví lidé mu v 
mnoha případech vydali plnou 
částku anebo část z ní. Mnohdy 
ale odcházel i s prázdnou a to 
zejména tehdy, když se o údajné 
opravě senioři poradili se svými 
blízkými.

Podvodníkovo putování skon-
čilo ve Veselí nad Moravou. 
„Kriminalisté si na něj počkali 
ve chvíli, když si vyhlížel svou 
další oběť. Muž se po zadržení ke 

všem svým činům doznal. Cel-
kem od starých lidí vylákal sto 
třicet dva tisíc korun,“ upřesnil 
policejní mluvčí. 

Kriminalisté zabývající se 
jeho činností mu sdělili obvině-
ní a podali návrh na vazební stí-
hání, aby se zabránilo jeho dal-
ší trestné činnosti. „Do vazební 
věznice ale k našemu překvape-
ní nakonec neputoval, neboť na 
základě rozhodnutí soudce byl 
ze zadržení propuštěn a bude 
stíhán na svobodě. Za trestné 
činy porušování domovní svo-
body a podvod mu nyní hro-
zí až pětileté vězení,“ zakončil 
mluvčí Policie ČR.         (red)

Falešný instalatér má utrum. Pouta 
dostal ve Veselí nad Moravou 

Účet falešného instalatéra
- 26 případů

- 132 000 vybraných korun

V Mikulčicích tábořili Vikingové i Frankové

Zástupce Slovanů, Franků i Vikingů má ve svém středu kmenový svaz Styrke, který připravil Velkomoravské dny v Mikulčicích. Na snímku vysoce postavený Viking. Více viz strana 3   Foto: Zdeněk Šmýd
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KYJOV – Zastupitelstvo měs-
ta, ale i obyvatelé Kyjova mají 
jasno. Už tuto zimu odzkou-
ší místní občané ledovou plo-
chu. Zatím však město mobilní 
kluziště jen zapůjčí. Zjistí tak 
zájem, ale i technické možnosti, 
které jsou pro zimní sportová-
ní potřeba. V areálu kyjovské-
ho stadionu tak od prosince do 
února vyroste kluziště o veli-
kosti přibližně šest set metrů 
čtverečních.

Dlouhé debaty o vzhledu, veli-
kosti, funkčnosti, ale i umístění 

nového kluziště přiměly kyjov-
ské vedení k výslednému usnese-
ní. Zastupitelstvo se tak rozhod-
lo, že ledovou plochu v letošním 
roce místní obyvatelé jen otes-
tují. „Odsouhlasili jsme mobilní 
variantu hřiště, kterou však na 
letošní rok zatím jen vypůjčí-
me,“ uvedl starosta města Kyjo-
va František Lukl, podle kterého 
se tak snadněji zjistí, nejenom 
jak velký je o zimní sport zájem, 
ale i jaké technické podmín-
ky budou v budoucnu potřeba 
zabezpečit.

I přes výběr z několika variant 
se zastupitelé rozhodli vytvořit 
hřiště v areálu kyjovského sta-
dionu. „Domluvili jsme se však, 
že kluziště o rozměru přibližně 
třicet krát dvacet metrů, vyroste 
mimo hřiště na nohejbal tak, aby 
nezasáhlo do aktivit nohejbalo-
vého klubu,“ informoval Fran-
tišek Lukl. Mobilní hřiště, které 
budou moci zájemci o bruslení 
vyzkoušet od prosince do února, 
zaplatí město ze svého rozpočtu. 
„Na tuto novinku jsme vyčlenili 
část v rozpočtu. Maximálně však 

na kluziště půjdou tři miliony 
korun,“ vypočítal starosta města 
Kyjova.

Vlastní hřiště by tak měs-
to koupilo až v následujících 
letech. „Tím, že nejprve hřiště 
odzkoušíme, zjistíme všechny 
potřebné informace, které nám 
pomohou při budoucím rozho-
dování o pořízení vlastního klu-
ziště. Budeme tak vědět, jestli se 
lidé o bruslení zajímají, ale také 
jak velké je potřebné zázemí či 
samotný rozměr hřiště,“ dodal 
František Lukl.                (red)

Obyvatelé Kyjova si zabruslí. Město plochu 
zatím půjčí na zkoušku

Policie nasadila do akce speciální 
Auto-team  
REGION – Ve čtvrtek 14. května se řidiči motorových vozidel na 
komunikacích Hodonínska a Břeclavska mohli ve zvýšené míře 
setkat s dopravními policisty. Při dopravně-bezpečností akci spo-
lupracovali dopravní policisté  našich regionů s kolegy z krajské 
dopravní služby. S rychlými civilními vozidly společně dohlíželi 
na předem vytipovaných komunikacích a kontrolovali, zda řidiči 
neporušují silniční zákon.

Zaměřovali se především na dodržování předepsané rychlos-
ti, dodržování zákazu předjíždění v místech, kde je to zakázáno, 
používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a další možná 
pochybení motoristů. Zatímco tzv. pevné hlídky v různých časových 
intervalech měnily svá stanoviště, rychlá civilní vozidla křižovala 
nejvytíženější komunikace obou regionů. Tam policisté skrytě moni-
torovali řidiče motorových vozidel a na záznamová zařízení nahrá-
vali přestupky.

K tomuto rozsáhlému opatření sáhli policisté z důvodu neuspokoji-
vého stavu na silnicích, kdy řidiči často porušují zákon, přeceňují své 
schopnosti a ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. „Chce-
me eliminovat rizika, s nimiž se každodenně na silnicích potýkáme 
a  snažíme se přispět  k větší bezpečnosti,“ objasnil policejní mluvčí 
Petr Zámečník.

Policisté během několikahodinové akce zjistili celkem 112 přestup-
ků, které ve většině řešili na místě blokovými pokutami. Mezi nejčastěj-
ší prohřešky patřily: vysoká rychlost, nesprávné předjíždění, nepouži-
tí bezpečnostních pásů nebo špatný technický stav vozidel. (red)

Cyklista měl čtyři a půl promile. 
Nevybral zatáčku
HRUBÁ VRBKA, TASOV – V sobotu odpoledne mezi obcemi 
Hrubá Vrbka a Tasov havaroval jednatřicetiletý cyklista. Před 
jízdou se značně posilnil alkoholem a pravděpodobně v důsled-
ku opilosti se řádně nevěnoval řízení. Po projetí zatáčky vyjel na 
krajnici, kde havaroval. Policisté s ním na místě provedli decho-
vou zkoušku, která vykázala 4,5 promile alkoholu. 

Cyklista byl poté s lehkým zraněním z místa havárie převezen 
sanitkou do nemocnice na ošetření. Jeho skutek bude projednávat 
správní orgán, který mu v krajním případě může uložit pokutu až do 
výše padesáti tisíc korun.

Zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se 
jasně píše, že cyklista je řidič nemotorového vozidla a jako takovému 
vznikají povinnosti účastníka silničního provozu. Ani cyklista tedy 
nesmí požít alkohol během jízdy nebo bezprostředně před ní.   (red)

Trojice opilců napadla policisty. 
Čeká je soud  
VELKÁ NAD VELIČKOU – Kvůli agresivnímu opilci vyjíždě-
li v sobotu policisté do Velké nad Veličkou. Muž v hospodě tro-
pil výtržnost, slovně napadal obsluhu a mlátil rukama do stolu 
výčepu. Zakročující policisté, kteří na místo dorazili jako první, 
vyvedli podnapilého hosta ven, aby s ním situaci mohli řešit. 

„To se nelíbilo jeho dvěma podnapilým společníkům a záměrně 
začali služební zákrok mařit. Policistům nadávali a narušovali jejich 
činnost. Policisté si na místo z důvodu vyhrocené situace přivolali 
další posily. To se později ukázalo jako správný záměr. Situace na 
místě byla velmi vypjatá a jak prověřovaný muž, tak i jeho dva spo-
lečníci neustále slovně napadali policisty a vyhrožoval jim fyzickou 
likvidací. Před restaurací se nakonec pokusili fyzicky napadnout 
zasahující policisty,“ informoval policejní mluvčí Petr Zámečník. 

Všichni muži ve věku 26, 27 a 57 let, kteří podle dechových zkou-
šek měli v sobě od 1,6 až po 2,7 promile alkoholu skončili s pouty 
na rukách a byli eskortováni do policejních cel. Nyní jim hrozí obvi-
nění z trestných činů výtržnictví a násilí proti úřední osobě, za které 
by mohli být odsouzeni až na čtyři roky odnětí svobody.      (red)

Kluci utekli z ústavu. 
Za bílého dne přepadli obchod  
DOLNÍ BOJANOVICE – V sobotu odpoledne došlo v Dolních 
Bojanovicích k loupežnému přepadení prodejny. Dva maskovaní 
pachatelé vešli do prodejny, fyzicky napadli prodavačku a požado-
vali vydání peněz. Když prodavačka vyběhla ven na ulici a začala 
volat o pomoc, pachatelé se zalekli a z obchodu bez peněz utekli. 

Bezprostředně po oznámení loupežného přepadení se na místo 
dostavila první policejní hlídka a zjistila popis pachatelů. Ten pak pře-
dala všem policejním hlídkám ve službě a sama dokumentovala situaci 
na místě činu včetně zajišťování stop po pachatelích. Podle předaného 
popisu se po nějakém čase podařilo hlídce dopravních policistů vypát-
rat dvojici pachatelů, které zadrželi a eskortovali na služebnu. 

Oba mladíci ve věku 16 a 17 let, kteří byli v tu dobu na útěku 
z diagnostického ústavu, tak skončili krátce po loupeži v rukou 
policistů. V současné době je proti nim vedeno trestní stíhání pro 
trestný čin loupeže, za který jim jako mladistvým osobám hro-
zí až pět let odnětí svobody.                                      (red)

HODONÍN – Jihomoravská 
komunitní nadace s podporou 
města Hodonína pořádala v 
sobotu 16. května kulatý stůl. 
Tématem byla diskuze o žen-
ských kvótách. Mezi pozvaný-
mi kromě starostky Hodonína 
Milany Grauové, která pře-
vzala nad celou akcí záštitu, 
byly také slovenská politička 
a herečka Magda Vášaryová, 
evropská komisařka Věra Jou-
rová a česká politička Anna 
Putnová. I tato atraktivní jmé-
na zapříčinila, že na zajímavou 
diskuzi se nahlásila až stovka 
zájemců. 

Nadace, která se zaměřuje na 
rozvoj filantropie na Břeclavsku 
a Hodonínsku, plánuje pokra-
čování, dle vyjádření ředitelky 
Zlaty Maděřičové by se tento-
krát měla uskutečnit v Břecla-
vi.                                    (red)

Ženy diskutovaly o postavení žen.
Přijela i Magda Vášaryová

Nejznámější diskutující byla bývalá herečka Magda Vášaryová (uprostřed).                      Foto: archiv města Hodonín 

VRACOV, BZENEC 
– Strážničtí policisté 
pátrají po identitě dvou 
pachatelů, kteří ve středu 
20. května ve Vracově na 
odstavné ploše u lesa ze 
zaparkovaného vozidla 
odcizili registrační znač-
ky. Ty si pak namonto-
vali na své osobní vozidlo 
Škoda Yetti, se kterým 
odjeli do Bzence. 

Na čerpací stanici Ben-
zina natankovali za 1600 
korun a bez zaplacení ujeli. 
„Pokud poznáváte některé-
ho ze zachycených mužů, 
volejte strážnickým policis-
tům na telefon 974 633 540 
nebo na linku 158,“ vyzý-
vá policejní mluvčí Petr 
Zámečník.               (red)

Poznáte zloděje na fotografiích? Ukradli značky, pak benzin

HODONÍN – Zámeček hodo-
nínského Masarykova muzea 
patří už několik měsíců židov-
ské tematice. I díky tomu bylo 
jasné, jaké téma bude mít letos 
každoroční Muzejní noc. Na 
její návštěvníky minulý pátek 
dýchl duch Izraele. 

„Židovská problematika je vel-
mi náročná. Není mnoho souborů 
a interpretů, kteří by se této hudbě 
věnovali u nás v České republice. 
Získání účinkujících bylo docela 
náročné,“ zhodnotila Renata Pet-
říková z Masarykova muzea. 

Diváci si mohli poslechnout 
židovskou hudbu, ale také se 
podívat, jak Židé tančí. Jejich tan-
ce jsou totiž od těch našich odliš-
né. Nejsou párové, ale skupinové. 
Zazpívala například Isabela Ora-
vová, s Duem Graž, nebo komor-
ní pěvecký sbor Lila ze Strážnice. 
Zatancovat přijel soubor Yochev-
ed, který vlastně vznikl při ZUŠ 
v Třebíči.

Pořadatelé mysleli i na děti. Ty 
si na několika stanovištích moh-
ly vyzkoušet svou zručnost nebo 
paměť. Musely hrát kuličky na 

Golemovi. Cílem bylo dostat 
šém na své místo. Pak si musely 
zapamatovat zvířata na Noemově 
arše, nebo rozeznávaly stará pís-
ma podle vzorů. 

Návštěvníci akce si mohli také 
prohlédnout aktuální výstavy, 
které už pomalu končí. Přibližují 
život Židů na Hodonínsku a také 
židovské písmo. Jak zhodnotila 
historička Masarykova muzea, 
byl o tyto výstavy větší zájem ze 
strany jednotlivců. Horší to ale 
bylo se školami.

„Školy nás opravdu překvapi-

ly. Dá se označit jako nezájem,“ 
uvedla Sýkorová.

Velký zájem měli obyvate-
lé Hodonínska o další dopro-
vodné akce uvedených výstav. 
Šlo například o komponovaný 
židovský večer. Při něm vyprá-
věla své zkušenosti Věra Webero-
vá, pamětnice války, která má za 
sebou pobyt v terezínském tábo-
ře. Po besedě si zájemci prožili 
židovský svátek pesach. Ochut-
nali jídlo, které je s ním spojené 
a také si mohli odříkat některé 
pesachové modlitby.           (šmý)

Muzeem zněly židovské písně. Výstavy ale pomalu končí
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Konec fantóma našich koupelen! Poli-
cie bohužel zveřejnila jen to, co moh-

la, což je minimálně pro mě osobně málo. 
Vlastně víme jen to, že to byl Slovák. Mě 
by ale zajímalo, jestli to byl opravdu insta-
latér, nebo jen fušer, který se naučil monto-
vat jednu redukci a s tím si vystačil. Zají-
malo by mě, jestli byl už někdy policií na 
Slovensku nebo u nás vyšetřovaný a za co. 
Zajímalo by mě, jak přišel na scénář, se kte-
rým uspěl u tolika obětí. To ale možná ani 
policisté vědět nebudou. Mě  by ale zajímalo mnohem víc. Třeba 
to, jestli by z takového případu dokázali pánové Svěrák a Smol-
jak (dnes už bohužel jen Svěrák) vytvořit stejně pěkný film, jako 
byl Vrchní prchni. Tam byl pachatel v podstatě divákovi sympatic-
ký, přestože podváděl. On ale šidil všechny bez rozdílu a té sta-
ré paní jednou naopak peníze vrátil. Falešný instalatér proti tomu 
šidil hlavně bezbranné staré lidi. Z něho by asi ani Zdeněk Svě-
rák sympatického hrdinu neudělal.                       Zdeněk Šmýd

HODONÍN – Galerie výtvar-
ného umění v Hodoníně se opět 
letos zapojí do již XI. ročníku 
celorepublikového festivalu 
Muzejních nocí.

 Galerijní muzejní noc se 
uskuteční v pátek 29. května od 
18.00. Po celou dobu konání 
akce mají návštěvníci možnost 
prohlédnout si právě probíhající 
výstavy:  Jana Krejzová a Hana 

Rysová – Setkávání, Milivoj 
Husák – Na prahu ohně, Marie 
Štumpfová – Nakreslila knížku 
pro děti. 

Stejně tak bude možné obdi-
vovat i díla v obou stálých 
expozicích galerie. Pro náv-
štěvníky je připraven i bohatý 
doprovodný program. Na dvoře 
galerie budou připraveny kera-
mické dílny s Pavlou Vachu-

novou a Terezií Kolářovou, 
pod vedením keramika Josefa 
Benedíka si budou moci náv-
štěvníci zkusit točení na hrnčíř-
ském kruhu, s Janem Buchtou 
si vyzkouší modelování z hlí-
ny. Nejen pro děti bude v 19.00 
květinový muzikál Království 
v podání divadla Anička a leta-
dýlko. Keramické kursy pořá-
dané spolkem SVUM v roce 

1914 připomene přednáška 
Aleny Kalinové z Moravské-
ho zemského muzea v Brně. 
Večer ukončí koncert cimbálo-
vé muziky Danaj s Magdalenou 
Múčkovou.

Během večera prodej kávy a 
čokoládových ručně vyráběných 
lanýžů.

Po celou dobu konání akce je 
vstup do galerie zdarma.       (red)

Návštěvníci budou v galerii točit na kruhu i modelovat z hlíny

Našel doma vykopnuté dveře. 
Byt mu vykradl kamarád
HODONÍN – Hodonínští policisté objasnili případ vloupání do 
bytu, ke kterému došlo v druhé polovině dubna v Hodoníně. 
Neznámý pachatel se tenkrát v odpoledních hodinách dostal do 
bytu po vykopnutí dveří. Majiteli obydlí pak odcizil reprosou-
pravu v hodnotě 300 korun. Další dva tisíce si vyžádala oprava 
vstupních dveří. 

Policisté od počátku prověřovali všechny možné souvislosti, které 
by s případem mohly souviset. Postupně vylučovali možné podezře-
lé, až jim v hledáčku uvízl jednadvacetiletý muž, který je kamarádem 
okradeného muže. Po výslechu a předložení důkazních prostředků 
se ke skutku také doznal a uvedl, komu reprosoustavu prodal. I tu se 
posléze podařilo dohledat a vrátit původnímu majiteli. 

V současné době zloděj čelí obvinění z trestných činů krá-
deže a porušování domovní svobody, za které by mohl být odsou-
zen až na tři roky odnětí svobody.                              (red)

Kdo naboural audinu? 
Policisté hledají svědky 
HODONÍN – K dopravní nehodě došlo v sobotu 16. května v době 
od 08.05 do 13.15 v Hodoníně v ulici Moravní. Doposud nezjiš-
těný řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení a narazil do předního 
rohu zaparkovaného vozidla Audi A6 se slovenskou registrační 
značkou. 

Nezjištěný řidič poté z místa nehody odjel, aniž by chtěl celou věc 
nějak dále řešit. Případní svědci této události se mohou ozvat na tele-
fon 974 633 260 nebo přímo na linku 158.                                     (red)

Policie dopadla muže, který způso-
bil náhodnému sokovi bezvědomí  
HODONÍN – Pěstní souboj, ke kterému došlo v měsíci dubnu v 
Hodoníně, bude mít dohru u soudu. Obětí násilníka se tenkrát 
stal pětadvacetiletý muž, který ve večerních hodinách procházel 
ulicí Sv. Čecha. Tam si ho zcela náhodně vybral neznámý pacha-
tel a po krátké slovní výměně mu uštědřil jednu ránu pěstí. 

Napadený muž ale upadl tak nešťastně, že skončil s otřesem moz-
ku a v bezvědomí v nemocnici. Po neznámém útočníkovi se slehla 
zem. Světlo do případu vnesli hodonínští policisté, kteří tudy v civil-
ním vozidle projížděli k jinému případu. Vzpomněli si, že přibližně v 
době, kdy k napadení mělo dojít, viděli v místě se pohybovat pro ně 
zájmovou osobu. Na ni se pak soustředila jejich pozornost a skutečně 
se jim podařilo tento skutek muži prokázat. 

Jde o sedmadvacetiletého muže, který již v minulosti měl potíže s 
fyzickým napadáním jiných osob a byl vyšetřován policií. Nyní mu 
za trestný čin výtržnictví hrozí až tři roky odnětí svobody.             (red)

ŽERAVINY – V noci na středu 
nedaleko Žeravin havarovalo 
osobní auto BMW. Pětadva-
cetiletý řidič, jedoucí sám, z 
dosud nezjištěných příčin při 
projíždění pravotočivé zatáč-
ky vjel vlevo mimo silnici. Tam 
přední částí vozidla narazil 
do vzrostlého stromu a utrpěl 
poranění, se kterými musel být 
převezen do nemocnice. 

Pro rozsah zranění nebylo mož-
né s řidičem provést dechovou 
zkoušku, a tak policisté zajistili 
odebrání vzorku krve. Ten by měl 
později naznačit, zda na nehodě 
mohl mít podíl alkohol. Škoda 
na vozidle byla vyčíslena na sto 
deset tisíc korun.                    (red)

Muž ukradl z novostavby nářadí. 
Potřeboval ho na brigády
HODONÍN – V minulém týdnu přijali hodonínští policisté ozná-
mení o vloupání se do novostavby v Hodoníně v ulici Levandu-
lová. Neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně okna vlezl do 
domu, odkud posléze odcizil stavební nářadí. 

Na ukradené stavební kolečka si tak naložil míchadlo, kotoučovou 
pilu, prodlužovací kabel a další zednické nářadí a odjel pryč. Majiteli 
novostavby tak způsobil škodu za desítky tisíc korun. 

Místní policisté v případu prováděli standartní šetření a zjišťova-
li, o jakého pachatele by se mohlo jednat a kam se nářadí podělo. 
Postupně získávali poznatky, které je směřovaly k třiadvacetiletému 
již několikrát stíhanému muži. Po nasbírání dostatku informací a stop 
jej policisté obvinili z trestného činu krádeže. Jak sám uvedl, nářa-
dí potřeboval pro vlastní potřebu, protože se živí občasnými brigá-
dami a vlastní nářadí mu chybělo. To se také z větší části podařilo 
dohledat a vrátit původnímu majiteli.                                    (red)

Mladý řidič rozbil auto o strom. Nezvládl průjezd zatáčkou

Zatím není jasné, proč muž havaroval.                        Foto: Policie ČR

VŘESOVICE, NECHVALÍN 
– Děti na Kyjovsku, které 
mají rádi hru na téma pravěk, 
mají v nejbližších dnech na 
výběr, kam se vydat za zába-
vou. Pořadatelé dětských dnů 
ve Vřesovicích a Nechvalíně 
se shodli v tom, čemu věnovat 
program.

„Letos máme zábavu v duchu 
pravěku a nebude chybět ani ma-
mut v životní velikosti, dobo-
vé chýše, lidé z doby kamenné 
a také se mamut bude i rožnit.
Děti si odnesou placku mamuta, 
dobový náhrdelník a za zdolání 
cesty dostanou také něco k sněd-
ku a obrovský zážitek,“ informu-

je Jitka Pazderová o akci, která 
se koná ve Vřesovicích 30. květ-
na od 14.00 na táborové základ-
ně pod rybníkem za každého 
počasí. 

Ve stejný den a dokonce i ve 
stejnou dobu začíná dětský den v 
Nechvalíně. Akce má název Ces-
ta do pravěku a účastníky uvidí 
trilobity, dinosaury i šavlozubé 
tygry. Na závěr samozřejmě dis-
kotéka, která vypukne ve 20.00. 
Vše se odehraje v mysliveckém 
areálu Ve Žlebech.               (šmý)

Na takového mamuta se mohou těšit 
děti ve Vřesovicích.   Foto: archiv

Na děti čeká dětský den s výpravou do pravěku

MIKULČICE – Slovanské 
hradiště v Mikulčicích hostilo 
o víkendu dvě velké akce – Vel-
komoravské dny a Den Bulha-
rů. Díky oběma se areál slušně 
zaplnil, ale jen v určitých hodi-
nách. Projevilo se totiž počasí. 
Nepříjemný déšť především 
v sobotu udržel doma spous-
tu lidí z regionu, kteří měli v 
úmyslu se přijít podívat.

Jako naschvál se nejvíce v 
Mikulčicích rozpršelo po třetí 
hodině odpoledne, kdy se tábo-
řící zbrojnoši kmenového svazu 
Styrke chystali na vrchol dne – 
ukázku bitvy.

„Bylo by to nebezpečné,“ 
vysvětloval hrstce přítomných 
diváků vedoucí akce František 
Kašpárek, proč bitva nemůže 
být. „Boty, které máme, se na 
mokré trávě hodně kloužou. I 
zbroj máme už od vytrvalého 
deště poškozenou,“ dodal.

Příchozí si nakonec prohléd-
li aspoň improvizovaný souboj 
několika jedinců. Většina členů 
svazu se ale schovávala před deš-
těm i se svou výzbrojí a výstrojí. 

Během obou dnů ale přesto 
přivítali každého, kdo měl zájem 

a chtěl si prohlédnout středověký 
tábor, který svaz Styrke v Mikul-
čicích postavil. Nadšenci historie 
v něm po oba dny žili v souladu 
s přírodou i zvyky období Velké 
Moravy.

Seznamovali s nimi návštěv-
níky pomoci ukázek dobových 
řemesel, ukázkami bojových 
taktik s možností praktického 
vyzkoušení výstroje a výzbroje 
raně středověkého válečníka. 

V rámci velkomoravských 
dnů se uskutečnila také Pravo-
slavná pouť se svatou liturgií ke 
Dnu Bulharů. Těch přijeli na jih 
Moravy tři autobusy.

Zdeněk Šmýd

Do Mikulčic zavítali středověcí 
bojovníci a tři autobusy Bulharů

Sobotní odpoledne strávili bojovníci spíše schováváním se před vytrvalým deštěm.          Foto: Zdeněk Šmýd
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dominika krčová, studentka, 
Hovorany

Určitě. Měli by v 
ostatních krajích 
vědět, že Slovác-
ko nežije jenom 
vínem. Je to také 
možnost jak při-
lákat nové lidi na 

kulturní akce tady na Slovácku.

josef Imrich, muzikant, Brno 
(rodák z prušánek)

Myslím, že akce 
a zvyky tohoto 
typu mají největ-
ší kouzlo a atmo-
sféru v místech, 
kde mají svou 
tradici. Kdo má 

zájem Jízdu králů vidět, tak urči-
tě za ní rád vyrazí na Moravu. 
Takže jsem proti. 

eva veselá, režisérka, kame-
ramanka, dubňany

Jsem pro, ale 
musí vše mít své 
hranice. Mám 
obavy, aby kro-
jovaní nepůso-
bili jako figur-
ky k podívání a 
nebyla pochope-

na nádhera krojů a tradice. Ale 
na druhou stranu je fajn, že ta 
krása nezůstane jenom v té malé 
moravské vesnici. 

jan klubus, frontman kapely 
šroti, dolní Bojanovice

Ano, jsem určitě 
pro. Myslím, že 
je dobré ukázat 
lidem v Čechách, 
jaké máme na 
Slovácku kul-
turní bohatství. 

Určitě tato vystoupení mohou být 
pro veřejnost zajímavá a byla by 
škoda se s ní o ně nepodělit. 

lenka jurečková, výtvarnice-
malířka, praha (rodačka ze 
Bzence)

Samozřejmě, že 
jsem pro, aby se 
Slovácko tímto 
způsobem pre-
zentovalo. A 
nemusí to být 
jen v Praze, ale 
kdekoli na světě. 

Jsem na svůj kraj a tradice pyšná 
a hrdě se hlásím k tomu, odkud 
pocházím. Tož, ať je nás tako-
vých ještě víc!

Irena vrbovská, důchodkyně, 
kyjov

Je to správné, že 
se naše tradice a 
zvyky ze Slovác-
ka ukazují nejen 
v dalších místech 
republiky, ale i 
světa. 
 

pavel Gráf, informatik, Hrubá 
vrbka

P r i n c i p i á l n ě 
bych se tomu 
nebránil. Když 
se to dobře podá, 
může jít o zají-
mavou reklamu 
našeho regionu. 

Samozřejmě nic nemůže, a ani by 
nemělo, nahradit autentický záži-
tek v kulisách slováckých obcí a 
je potřeba dát pozor, aby taková 
ukázka nesklouzla do kýče. Ale 
proč nevyužít toho, že kultura se 
vyvážet dá, památky ne? 

Zdeněk škromach, politik, 
rohatec

Nevidím žádný 
rozumný důvod, 
abychom své tra-
dice prezentovali 
i mimo region. 
Třeba v Praze. 
Nežijeme v rezer-

vaci jako indiáni. 

josef korvas, podnikatel, vno-
rovy

Je to dobrý 
nápad. U nás na 
Slovácku se lido-
vé zvyky snaží 
udržovat a to 
je dobře. Mám 
dceru na škole 

v Jílemnici v podhůří Krkonoš, 
krásný kraj, ale například hody 
tam neznají. Asi na podzim, kdy 
jsou hody ve Vnorovech budeme 
mít nějaké spolužáky na návště-
vě. 

tomáš sovadina, realitní mak-
léř, slavkov u Brna (rodák z 
kyjova)

Můj názor je, že 
folklóru nerozu-
mí ve většině už 
ani sami Mora-
váci, natož s tím 
blbnout hlavu 
Pražákům, i když 
polovina je jich 

z Moravy. Ty, co tomu dávají 
opravdu srdce, dnes spočítám na 
prstech jedné ruky. 

jiří králík, kulturní manažer, 
staré město

Určitě ano, ale 
v podobě a for-
mě, která čistotě 
tradic neuško-
dí. Například u 
Jízdy králů to 
přenést nejde... 

Také všemožné scénické prove-
dení lidových tradic spíš škodí, 
pokud se příliš stylizace a jde jen 
po efektu. Když ale někdo umí 
hrát a zpívat či tancovat, pak 
by si měl sám určit formu i mís-
to s vnitřním pocitem, že tradici 
neznásilňuje. 

 Ptal se Tonda Vrba

Jste pro to, abychom naše zvyky 
ukazovali mimo region jako při 
nedávné Jízdě králů v Praze?

* ANKEtA

Sdělte to 
do vrby
tonda vrba 
to prozradí

KYJOV – Jako poděkování za 
obraz přijela malá cimbálo-
vá muzika Základní umělecké 
školy Kyjov zahrát akademic-
kému malíři Františku Hanáč-
kovi až domů. Talentovaná 
mládež oslovila známého rodá-
ka z Kyjova natolik, že každé-
mu muzikantovi věnoval por-
trét. Tím jejich spolupráce ale 
ještě neskončila.

Poprvé se malá cimbálová 
muzika kyjovské ZUŠky setka-
la s akademickým malířem hned 
na začátku letošního roku, když 
svými písničkami přišli obohatit 
Hanáčkovu vernisáž. „Františka 
Hanáčka toto uskupení začínají-
cích muzikantů tak nadchlo, že 

vymaloval plátno o rozměrech 
dva krát tři metry, které Základní 
umělecké škole Kyjov věnoval,“ 
uvedl starosta města Kyjova 
František Lukl. Jako poděková-
ní za dar se proto ředitel spolu 
s vedením Kyjova rozhodli, že 
Hanáčka navštíví. Kromě nich 
však nabídku návštěvy umělce 
přijali i mladí muzikanti, díky 
kterým se celá spolupráce zača-
la. 

„Muzikanti jeli i na poděko-
vání v krojích, což akademické-
ho malíře opět velmi nadchlo,“ 
prozradil František Lukl, podle 
kterého věnoval umělec každé-
mu muzikantovi, jako osobní 
poděkování, i portrét krojované-

ho. Umělcovo nadšení potvrzuje 
i ředitel kyjovské ZUŠ Petr Pet-
rů. „Akademický malíř dokonce 
prohlásil, že hudba těchto malých 
muzikantů společně s jeho malíř-
skou fantazií tvoří dokonalou 
souhru a výsledek se pak odráží 
v jeho obrazech,“ popsal malířo-
va slova Petr Petrů.

Kvůli lásce k rodnému městu 
se malíř rozhodl, že ve spoluprá-
ci s mladou kyjovskou muzikou 
chce pokračovat i v budoucnu. 
„Všichni jsme se shodli, že by 
byla škoda, aby taková příjem-
ná spolupráce skončila. Dohodli 
jsme se proto, že dalším společ-
ným vystoupením žáků kyjovské 
ZUŠky a akademického malíře 

Františka Hanáčka bude výsta-
va malířových obrazů v Senátu, 
kde na podzim letošního roku 
proběhne i vernisáž,“ informoval 
kyjovský starosta. 

Spolupráce s akademickým 
malířem však není jediným úspě-
chem dětské cimbálové muziky. 
Ta se totiž výborně umístila i 
na ústředním kole soutěže žáků 
základních uměleckých škol 
České republiky ve hře na lido-
vé nástroje. „Naše malá cimbá-
lová muzika se v celostátní sou-
těži umístila na druhém místě. A 
získala také ocenění poroty za 
výrazný regionální pěvecký pro-
jev,“ dodal ředitel Základní umě-
lecké školy Kyjov.                (red)

Cimbálová muzika Kyjovské ZUŠky zaujala 
akademického malíře

VACENOVICE - Starý dům po 
vacenovickém písmákovi Vinc-
kovi Profotovi (ročník 1906) se 
postupně mění na muzeum se 
stálou expozicí. Do opatrovnic-
tví si ho vzala před jedenácti 
lety Národopisná společnost 
Vacenovice, která čítá šedesát-
ku členů.

 „Zatím doděláváme elek-
tronické zabezpečení, libreto k 
expozici, v zadní části novou 
přístavbu, kde bude klubovna 
pro děti v půdních prostorách a v 
přízemí depozitář. Jedna z hlav-
ních věcí je veřejná databáze, 
která tam rovněž bude. Zkrátka 
počítač, do kterého uložíme veš-
keré nasbírané informace o his-
torii dědiny, staré digitalizované 
fotky, filmy a videa,“ sděluje 
Novému Slovácku Miroslav Bla-
hušek, jednatel spolku. Kromě 
práce také nyní shání sponzory 
na návaznou činnost-digitaliza-
ce starých fotek, filmů, videií, 
rekonstrukci a konzervace arte-
faktů a podobnou činnost, která 
k muzeu patří ale není tak vidět 
a většina okolí si myslí, že je to 
samozřejmost. 

„Děláme to po večerech zadar-
mo a stojí to taky nemalé finance, 
které není lehké sehnat. Máme 
třeba hodiny filmů z Vacenovic 

na starých osmičkách, které je 
potřeba ošetřit, vyčistit a digita-
lizovat a to samozřejmě všechno 
stojí peníze. Místní lidé si mys-
lí si, že muzeum je ten spravený 
barák, ale nevidí duši činnosti. 
Že to bude určitá instituce, kte-
rá má ambice uchovat a prezen-
tovat kulturní a historický odkaz 
obce veřejnosti, tedy aspoň té 

části, která o to má zájem,“ míní 
Blahušek. 

Situace se sponzorskými dary 
je taková, že až na světlé výjimky 
žádná z místních firem od začát-
ku budování muzea v roku 2004 
nijak zásadně nepřispěla. Pod-
le Blahuška si váží i těch málo 
několika, zejména pak řemeslní-
ků, kteří jim jako dodavatelé pra-

cí udělali příznivou cenu. Roz-
hodně si vacenovští „muzejníci“ 
nestěžují na spolupráci s obcí, 
která je výborná. 

„Obec domek koupila a opravila 
střechu, což byl první významný 
počin, od kterého jsme se odrazi-
li. Tehdy jsme slíbili, že muze-
um nebude černá díra na obecní 
peníze, proto jsme od té doby 
nevytáhli na budování muzea z 
obecního rozpočtu ani korunu. 
Nejvíc peněz bylo z Evropských 
fondů, něco se podařilo sehnat z 
Jihomoravského kraje a nějaké 
peníze pochází i z Nadace VIA. 
Všecky projekty je ale potřeba 
předfinancovat, a tak šetříme 
peníze kde se dá a snažíme se 
ekonomicky držet naše kulturní 
akce v plusu,“ dodává Miroslav 
Blahušek, který je mimo jiné i 
známým propagátorem místní-
ho folkloru. Všechny výnosy 
z kulturních akcí, které pořádá 
Národopisná společnost Vaceno-
vice jdou na provoz a budování 
muzea, a tak návštěvníci akcí 
přispívají na muzeum. Členové a 
jejich rodiče dodnes odpracova-
li na muzeu téměř tři a půl tisí-
ce brigádnických hodin. Podle 
slov zvelebovatelů historického 
domu jich bude pár stovek ještě 
potřeba.            Antonín Vrba

Ve Vacenovicích finišují práce na muzeu. Chybí sponzoři

Absolutním republikovým vítězem ve hře 
na cimbál je Ždáničan Michal Procházka
MIKULOV, ŽDÁNICE – Na 
počátku měsíce května se usku-
tečnilo v honosných prostorách 
mikulovského zámku Ústřední 
kolo soutěže žáků základních 
uměleckých škol České repub-
liky ve hře na lidové hudeb-
ní nástroje a v souborové a 
komorní hře lidových nástro-
jů (cimbál, dudy, cimbálové a 
dudácké muziky). Ždánice a 
zdejší základní uměleckou ško-
lu zde úspěšně reprezentoval i 
student bučovického gymnázia 
Michal Procházka. 

Se svými soupeři změřil síly 
v VII. kategorii (hráči ve věku 
16 -17 let) a porotě složené ze 
špičkových hráčů a odborníků v 
tomto oboru se představil  dvě-
ma soutěžními skladbami, které 
mu přinesly velký úspěch a prv-
ní místa již v okresním i kraj-
ském kole této soutěže. Auto-
rem první je Jaromír Dadák a 
nese název Za našima humny, 
druhou skladbu  s názvem La 
oglinna zkomponoval Constan-
tin Rusnac. „Soutěžním vystou-

pením Michal porotě předvedl 
své vysoké technické mistrovství 
umocněné krásným a vyzrálým 
hudebním prožitkem. Po kvalit-
ním výkonu jsme s napětím oče-
kávali výrok poroty a vyhlášení 
vítězů. Nakonec jsme se dočka-
li a stálo to určitě za to. Když 
předseda poroty vyhlásil Micha-
la jako vítěze sedmé kategorie a 
následně i  jako absolutního vítě-
ze mezi všemi zúčastněnými hrá-
či na cimbál napříč republikou, 
propukly radostné a hlučné ova-
ce Michalova početného dívčí-
ho fanklubu i všech pedagogů a 
posluchačů. Skutečně vyhrál ten 
nejlepší,“ informoval jeho třídní 
učitel Petr Gablas. 

Tento skvělý úspěch mladého 
a nadějného hudebníka Michala 
Procházky nepřišel sám od sebe. 
Je vykoupen stovkami hodin 
náročné práce a odříkání. Micha-
lova práce tímto velkým úspě-
chem určitě nekončí. Jsou před 
ním další mety a někdy možná i 
vysněná konzervatoř, kde má dve-
ře stále otevřené.            (red, av) 

Nadějný cimbalista Michal Procházka se svým učitelem a rovněž skvělým 
cimbalistou Petrem Gablasem.                             Foto: Antonín Vrba

Na muzeu ve Vacenovicích se nedávno měnila střešní krytina.
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Formulář na zveřejnění řádkové inzerce ZDARMA (v hodnotě: soukromá 36 Kč, komerční 72 Kč) 
- můžete zaslat poštou nebo doručit osobně do redakce: Masarykovo náměstí 34, Kyjov (kulturní dům)

Jméno: ........................................................................... Adresa: ........................................................................... Datum zveřejnění ..........................................................
Inzerát pro následující vydání doručte nejpozději do pátku do 12.00 hodin. (Platí pouze pro jedno zveřejnění.)

POŽADOVANOU RUBRIKU OZNAČTE KŘÍŽKEM:  m SPOLEČENSKÁ KRONIKA  m PRODEJ, m KOUPĚ, m NEMOVITOSTI, m BYTY, m AUTO-MOTO, 

m SLUŽBY, m FINANCE, m VOLNÁ MÍSTA, m SEZNÁMENÍ, m SEX, m ZVÍŘATA, m OZNÁMENÍ, m VÝZVY, m ZTRÁTY-NÁLEZY, m RŮZNÉ.
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zvÍřAtA

PRODÁM 

l Prodám prasata, možnost 

 i půlky a dovoz. Tel.: 605 452 768

fINANcE

l Půjčky až 500 000 Kč 

 Bez zajištění. 

 Tel.: 606 505 032, Kyjov

SlUŽBY

l Střecha Ševčík provádí 

klempířské, pokrývačské 

a tesařské práce. Izolace 

a zateplení rovných střech (PVC, 

asfaltové pásy), montáž střeš-

ních oken, výroba a montáž 

příhradových vazníků. Mobily: 

608 724 433 a 776 699 343, 

www. strechasevcik.cz 

l Provedu zednické práce, 

 dlažby, zateplení, zděné ploty,

  drenáže, zámkové dlažby. 

 Tel.: 702 880 715 

l Zakázkové krejčovství - kožené  

 oděvy, opravy, Hodonín. 

 Tel.: 606 811 912

vOlNÁ mÍStA

l  Restaurace Gastronom přijme 

číšníka - servírku na stálý pracovní 

poměr. Info: Restaurace Gastronom 

Kyjov. Tel.: 518 614 622

l  Přijmeme pokrývače, klempíře,  

 tesaře. Tel.: 608 724 433 

l Zámečník - svářeč CO2, Hroz.  

 Lhota, praxe nutná. 

 Tel.: 604 529 268 

www.islovacko.cz

Řádkovou inzerci můžete 
podávat také na stránkách:

l Restaurace v Hodoníně přijme  

 kuchařku. Zkrácený prac. úvazek.  

 Tel.: 518 321 922

l Přijmeme řidiče sk. B pro 

 mezinárodní přepravu zboží. 

 Praxe v mezinárodní dopravě  

 nutná. Naše destinace: DE, BE,  

 NL, FR, ES, IT, CH. Po zkušenostech  

 požadujeme velmi dobrou orientaci  

 v automapě a znalost ovládání  

 GPS navigace. Požadujeme časo-

 vou nezávislost. Tel.: 604 191 911

l Pizzerie Perfetto ve Veselí nad  

 Moravou (vedle prodejny RYO)  

 přijme kuchařku. 

 Tel.: 777 287 389

pRÁcI hlEDÁ

l Hledám přivýdělek v odp. hod -  

 15.00. Tel.: 777 405 003

SEzNÁmENÍ

l 57letá žena hledá nezadaného  

 muže z okolí Veselí n/M. pro dny  

 všední i nevšední. Tel.: 737 660 448

OzNÁmENÍ

l  AUTOŠKOLA VÁVRA Dvořáko-

va 2, Hodonín oznamuje zaháje-

ní kurzů řidičů A, B, B+E, kaž-

dé úterý od 16.00 do 18.00 hod.  

Cena smluvní – nejnižší v regio-

nu! Tel.: 603 513 080

pRODEJ

l Prodám čerstvé domácí vejce,  

 králičí maso i živé králíky. 

 Tel.: 739 204 309

l Prodám jasan. parkety, pero  

 drážka, 20 m2, á 450 Kč. 

 Tel.: 774 527 206

l Prodám brambory na krmení.  

 Cena dohodou. Tel.: 733 637 992

l PALIVOVÉ DŘEVO

 buk, dub, jasan, topol

 tel.. 777 097 002, 519 345 016

 info@logwood.cz, www.logwood.cz

KOUpě

l Koupím žačku MF-70. 

 Tel.: 603 175 774 

l Koupím protahovačku 30 cm KDR   

 nebo Rojek. Tel.: 603 165 320

l Koupím Vari Tera, i jednotlivě 

 i poškozené. Tel.: 602 790 588

l Koupím moto Jawa, Čezeta, 

 Stadion, ČZ skutr, pérák apod.  

 i veškeré auto- moto díly do r. 1970.  

 Prosím nabídněte. Čestně. 

 Tel.: 737 366 099

l Koupím starožitnosti, nábytek,  

 staré dekorativní a sběratel. před-

 měty, kuriozity i celé pozůstalosti  

 do r. 1950. Prosím nabídněte.  

 Čestně. Tel.: 737 366 099

 

NEmOvItOStI

PRODEJ

l Prodám dvougenerační dům,  

 zateplený u Bučovic. 

 Tel.: 723 314 982

l Prodám v Petrově dům 3+1,  

 lisovna plus sklep a kotelna, 

 v dobrém stavu. Nejsem RK. 

 Tel.: 605 844 178, cena 930 000 Kč

l Prodám chatu na Radějově, 

 zděnou v dobrém stavu, 

 cena dohodou. Tel.: 724 333 097

AuTOVRAKOVIŠTě VRACOV
• vydáváme doklad o likvidaci 

• výkup autovraků 
• likvidace a odvoz ZDARMA

Prodej nových a použitých autodílů

Tel.: 731 888 888, 731 999 999
vrakovistevracov@seznam.cz

BYtY

KOuPíM

l Koupím 1 - 2 pokojový byt v  

 Kyjově nebo i blízkém okolí.   

 Tel.: 773 638 974

HLEDÁM

l Hledáme byt k pronájmu, 1+1 

 v HO, ihned. Tel.: 733 419 318

AUtO-mOtO

PRODÁM 

l Prodám Babetu. 

 Tel.: 604 930 372

l Prodám Škoda Fabia 1.2 MPI 

 rok v. 8/2004, provoz i na LPG,  

 nádrž na 2,5 (4,5) roku, barva  

 modrá, najeto 168 400 km, imob- 

 ilizér, rádio-přehrávač-CD, ABS,  

 aut. zap. denního svícení, airbag,  

 tažné zař., po STK, nové pneu, 

 pr. servis, garážováno, krásný čistý  

 interiér, výborný stav. 

 Cena: 74 900.-  Tel. 731 845 239

l Prodám skútr CBC 125 cm3, 

 naj. 3000 km a moto Jawa 250, 

 typ 353. Tel.: 776 579 140

KOuPíM 

l Koupím staré moto.

 Tel.: 608 773 933

u  Hodonín – BAŘINOVÁ s.r.o. – BOTY a SPORTOVNí  
 TROFEJE, Měšťanská 48, tel.: 518 352 894 

u  kYjov – BAŘINOVÁ s.r.o. – BOTY a SPORTOVNí   
 TROFEJE, Masarykovo nám. 3, tel.: 518 613 294 

u  kYjov – Reklamní agentura Chludil, 
 nám. T.G.M. 34 (KD), tel.: 518 32 34 38, 
 email: kyjov@chludil.cz 

u  veselí nad moravou – Reklama Chludil s.r.o.,   
 Masarykova 128, tel./fax: 518 326 255, 
 email: inzerce@chludil.cz

u veselí nad moravou – Kancelářské potřeby, 
 Svatoplukova 1650 (tržnice), tel.: 518 323 749, 
 email: inzerce@chludil.cz

u  stráŽnIce – Kadubec St. – Zahrádkářské a hospo- 
 dářské potřeby, Veselská 902, tel.: 518 332 387

u  velká nad velIČkou – HOBBY MIX, 
 tel.: 773 510 044

Řádkovou inzerci do týdeníku 
nové slovácko můžete podat 

také ve sběrnách:

INZeRUJte 

U Nás A BUDe 

se O Vás VěDět!
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KYJOV - V neděli 14. června se uskuteční v letním kině v Kyjo-
vě od 20.00 koncert jednoho z nejcharismatičtějších současných 
českých herců, vynikajícího zpěváka Vojtěcha Dyka za doprovo-
du skvělého orchestru B-Side Band Josefa Buchty. V tento ter-
mín, v krásném prostředí kyjovského letního kina, se můžete těšit 
na opravdovou show, ve které se vám představí program, tolik 
úspěšného jarního turné Deska tour´15, které je momentálně jed-
ním z nejžádanějších a nejsledovanějších projektů současné čes-
ké kulturní scény

Přijďte si živě vychutnat tuto jedinečnou a nezapomenutelnou 
show zpěváka a herce Vojtěcha Dyka, jenž je jednou z nejvytíženěj-
ších domácích hereckých a hudebních hvězd. 

Od působení v kapele Nightwork, přes muzikálové role v inscena-
cích Obraz Doriana Graye a Dáma s kaméliemi v divadle Ta Fantasti-
ka, v Horáčkově lyrikálu Kudykam či v inscenacích Cirk La Putyka a 
Up End Down v divadle La Fabrika, se odrazil k samostatné hudební 
kariéře.

Více informací v Informačním centru Kyjov nebo na kultur-
ním domě.                                                                          (red)

HODONÍN – V hodonínské knihovně momentálně vystavu-
je Vlasta Švejdová. Výtvarnice dříve známá svým působením v 
humoristickém časopise Dikobraz přivezla do Hodonína ukázky 
své volné tvorby. Výstava má název „Pro radost“.

V současné době se už věnuje předvším volné tvorbě, a to olejomal-
bě a perokresbě, ale příležitostně pracuje i na ilustracích do dětských 
knih. Za svou kariéru už ilustrovala více než sto knih.                (šmý)

Autorka legendárního Dikobrazu 
přivezla do Hodonína radost

Nejčastěji maluje Vlasta Švejdová ženy a děti.                Foto: Zdeněk Šmýd

Vojta Dyk & B-side band 
vystoupí v Kyjově 

KYJOV – Ještě dřív, než si 
budete moci za několik týd-
nů v ulicích královského měs-
ta Kyjova naplno vychutnat 
radostné okamžiky při Slo-
váckém roku, můžete řadu z 
živoucích tradic, jež se každo-
ročně na Kyjovském Slovácku 
odehrávají, vidět na filmovém 
plátně. Umožní vám to právě 
dokončený cyklus poetických 
mozaiek nazvaný Klobúček. 

Kyjovský dokumentarista 
Tomáš Kubák se v něm prostřed-
nictvím krátkých příběhů snaží 
svojí kamerou zachytit hravou a 
zábavnou formou radosti života 
v tomto kraji. První mozaiky nás 
uvedou do velikonočního času 
a následně se přes stavění máje, 
košty vín, dožínky, pouť, vino-
braní, hody, Vánoce, plesy, zabí-
jačku a řadu jiných dostaneme až 
k fašanku, kterým se rok trvající 
cyklus uzavírá...

Kameraman a stříhač v jedné 
osobě má za sebou řadu měsíců 

takřka mravenčí práce: „Po nato-
čení každého z témat a zhlédnu-
tí materiálu jsem začal vybírat 
z mnohdy více než hodinové-
ho záznamu kratičké momenty, 
které by k sobě vzájemně ladily. 
Z těchto okamžiků jsem se pak 
pokoušel složit za pomoci melo-
dií a ruchů několikaminutový 
nadčasový příběh.“

Klobúček, jenž vzniká ve spo-
lupráci se spolkem Kyjovské Slo-
vácko v pohybu a Dobrovolným 
svazkem obcí Severovýchod, 
chce být pro diváky odjinud ori-
ginálním lákadlem k návštěvě 
a pro místní zároveň barvitou 
filmovou kronikou zachycující 
dění v našem půvabném kraji. 
Zda tato předsevzetí naplňu-
je, budou moci diváci poprvé 
posoudit v neděli 7. června 2015 
od 14 hodin v kyjovském Kině 
Panorama, kde autor premiérově 
představí publiku všech třicet-
pět dosud hotových klobúčko-
vých příběhů.            (red)

Filmové mozaiky přinášejí 
radosti života v kraji 
protkaném vinohrady

Tomáš Kubák při natáčeni hodového průvodu v Ratíškovicích. 
Foto: Josef Hanák

HODONÍN – Po deštivé sobotě 
se v Hodoníně počasí umoud-
řilo, takže dětský den v zoolo-
gické zahradě se opět vydařil. 
Přišly davy lidí, samozřejmě 
především rodin s dětmi. 

Na malé návštěvníky čeka-
la spousta stanovišť, na kterých 
plnili úkoly, aby si tak zasloužili 
odměny. Nechyběla hudba, ale 
letos poprvé se o ni postarali čle-
nové cimbálové muziky Grajcar. 
Ti se opravdu činili a bylo vidět, 
že si hraní mezi zvířaty užívají. 

Posluchače například rozesmá-
li, když po zpívání „Když jsem 
šel z Hradišťa“ šli k lamám, aby 
ochutnaly z jejich rukou červené 
jablko. Lidé nejprve nechápali, 
ale pak se jim dostalo vysvětlení. 
Šlo o reakci na verš, který si pře-
pracovali na: červené jablúčko, 
dává lamě. 

Text a foto: Zdeněk Šmýd

Grajcar dával „červené jablúčko lamě“

Program zpestřilo divadélko Veselá školička.Účastníci museli házet na cíl.

Zoo nabídlo kontaktní zvířata, takže bylo možné si nějaké pohladit.

Grajcar dával lamě jablíčko, aby lidi rozesmál.
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mé české kapely, Hudební 
Club Nautilus (20.00) u 28.5. 
Slavnostní koncert k 60. 
výročí založení Hodonínské-
ho symfonického orchestru. V 
programu zazní Slovácká svi-
ta V. Nováka a části známých 
oper, sál Horní Valy 2 (19.00) 
u 30.5. Slavnosti vodního 
království. Připraven boha-
tý program pro děti a dospě-
lé. Vstup volný, Masarykovo 
muzeum – zámeček a okolí 
(14.30) u 29.5. Muzejní noc 
v GVU. Program: keramické 
dílny, divadlo Anička a letadýl-
ko, přednáška o hrnčířském 
kurzu v Hodoníně, koncert CM 
Danaj ze Strážnice, prohlídka 
probíhajících výstav (18.00) u 

30.5. University of Monteval-
lo. Koncert pěveckého sboru z 
USA, kostel svatého Vavřince 
(18.30) u 30.5. Májový Taneč-
ní večer, U Jezu (20.00) 

HROZNOVÁ LHOTA: u 29.5. 
Talentománie ZŠ – finále

JOSEFOV: u 31.5. Divadelní 
představení pro děti 

KNĚŽDUB: u 31.5. Den dětí 
(14.00)

KYJOV: u 27.5. Vojenský 
umělecký soubor Ondráš – 
vystoupení v rámci Oslav 70. 
výročí osvobození Kyjova a 
ukončení 2. světové války pro-
běhne, kulturní dům (19.00) u 

28.5. Krajňák, Fečo with Otto 
Hejnic Trio (original modern 
jazz) – koncert projektu „Jazz 
v Kostce“. Ondrej Krajňák 
(piano), Josef Fečo (kontra-
bas), Otto Hejnic (bicí). Jedno 
z nejoriginálnějších jazzových 
trií česko-slovenské hudeb-
ní scény, ve kterém uslyšíte 
fenomenálního a oproti svému 
věku již legendárního pianis-
tu, Pražírna Kyjov (20.30) u 

29.5. Noc kostelů – výstava 
plastiky Petra Škůrka; boho-
služba slova, modlitebna ČCE 
(17.30–22.30) u 31.5. Kácení 
máje se Slováckým soubo-
rem Kyjov, náměstí (17.00) u 

31.5. Den otevřených dveří 
v Domově Horizont, vystou-
pení tanečního kroužku uživa-
telů Domova Horizont, ukázka 
historického šermu, ukázka 
cvičení dobrovolných hasičů, 
krasojízda na kole (10.00)

LIPOV: u 31.5. Den dětí

LOUKA: u 30.5. První Lůcký 
košt gulášů. Soutěž o nejlep-
ší guláš, hudba, občerstvení, 
zajímavá tombola. Výtěžek 
akce půjde na Dětskou onko-
logii v Brně. Registrace účast-
níků do 30. 4. na tel. 774 260 
392, areál pod Hájem u 31.5. 
Beseda s důchodci. V pro-
gramu vystoupení mažoretek, 
kulturní dům

LUŽICE: u 30.5. Sportovní 
den k příležitosti Dne dětí 

MIKULČICE: u 31.5. Den 
dětí, u těšického rybníka

MILOTICE: u 29.5. Noc kos-
telů, kostel Všech svatých 
(17.45) 

MORAVSKÝ PÍSEK: u 27.5. 
„Ukaž, že máš talent“. Sou-
těž žáků ZŠ pro veřejnost u 

29.5. Noc kostelů u 31.5. 
Dětské rybářské závody

 AKcE
BLATNICE: u 29.5. Nová 
Guinea po 13 letech. Ces-
tovatelská přednáška, obřad-
ní síň (19.00) u 30.5. Dětský 
den, hřiště u 31.5. Pouť Mati-
ce svatoantonínské u 31.5. 
Otevírání studánek. Putování 
po pramenech studánek s kul-
turním pásmem na Smíchově

BLATNIČKA: u 29.5. Noc 
kostelů

BZENEC: u 30.5. Den ote-
vřených sklepů – přijeďte si 
do Bzence najít svého vina-
ře, ochutnat místní speciality 
a posedět u příjemné muzi-
ky. Po ukončení ochutnáv-
ky doprovodný program na 
nádvoří bzeneckého zámku 
(9.30–18.00) u 30.5. „Ráda 
piju, ráda jím…“ – pořad 
konaný u příležitosti 10. výro-
čí ženského pěveckého sboru 
Bzenecké drmolice. V progra-
mu vystoupí hosté Drmolice 
z Polešovic, FS Salajka Dam-
bořice, Jablůčko Bzenec, 
Jařinka z Těmic, lidový vypra-
věč V. Hučík, Marijánek Bze-
nec, mažoretky ZŠ Bzenec, 
MPS Malina z Kozojídek, MPS 
z Nedakonic, MPS Vaceno-
vice, ŽS z Hroznové Lhoty, 
ŽPS Nedakonice. Po skonče-
ní pořadu následuje beseda 
u cimbálu s CM Friška, nádvo-
ří zámku (16.00)

ČEJČ: u 30.5. Rybářské 
závody – Spolek rybářů Čejč 
u 31.5. Dětský den 

ČEJKOVICE: u 30. – 31.5. 
XX. vinné trhy Čejkovice 
– košt vín s bohatým progra-
mem 

DOLNÍ BOJANOVICE: u 

30.5. Koncert kapely Kame-
lot, Pod zeleným 

DUBŇANY: u 29.5. Noc kos-
tela u 30.5. Aj ženy, ženy..., 
slavnostní večer u příležitosti 
30. výročí založení ženské-
ho národopisného souboru 
Drmolice Dubňany, kulturní 
dům (19.00) 

HODONÍN: u 26.5. Zájezd do 
Městského divadla Zlín: žít-
kovské bohyně. Divadelní dra-
ma o ženách, které „bohovaly“. 
Hrají: Hana Tomáš Briešťan-
ská, Jan Leflík, Eva Daňko-
vá, Gustav Řezníček a další 
(odjezd v 16.00 od KD) u 26.5. 
Školení na modulu Citace 
pro. Knihovna nově zpřístup-
ňuje svým uživatelům citač-
ního manažera, který slouží 
pro vytváření, správu a sdíle-
ní citací. Při této příležitosti se 
koná seminář, který seznámí 
se zásadami jak správně cito-
vat, knihovna (16.30) u 26.5. 
Práce s pohádkami – Velry-
bí doupě. Pohádka pro celou 
rodinu o skvělém tátovi lišá-
kovi, o moudré mámě lišce, o 
největší rodině, jakou jste kdy 
viděli a hlavně o drsném živo-
tě za polárním kruhem. Hraje 
a vypráví Martin Hak, knihov-
na (16.00) u 28.5. Zdena Ble-
chová – Andělé jsou s námi. 
Přednáška o tom, co andě-
lé pro nás dělají a co není v 
jejich moci, knihovna (17.30) 
u 28.5. Zrní. Koncert zná-

KUltURNÍ A INfORmAČNÍ SERvIS

NÁSEDLOVICE: u 29.5. Noc 
kostelů, kostel sv. Martina

NECHVALÍN: u 30.5. Dětský 
den „Cesta do pravěku“. 
Vydejte se s námi na nebez-
pečnou výpravu. Zasoutěží-
te si mezi trilobity, dinosaury, 
šavlozubými tygry a navštívíte 
osadu lovců mamutů. Přijďte 
v maskách pravěkých lidí a 
zvířat či dinosaurů, areál ve 
Žlebech (14.00, ve 20.00 dis-
kotéka)

NOVÝ PODDVOROV: u 30.5. 
Den dětí – hry, soutěže, zába-
va, táborák se špekáčky 

PETROV: u 30.5. Senioři 
2015, festival sklepní areál 
Plže 

PRUŠÁNKY: u 30.5. Májové 
zpívání 

SKALKA: u 30.5. Taneční 
zábava s hradišťskou skupi-
nou Zz Bar, Výletiště (20.00)

STARÝ PODDVOROV: u 

31.5. Cesta pohádkovým 
Poddvorovem

STRÁŽNICE: u 30.5. Kose-
ní strážnických lúk. 4. roč-
ník kosení se souborem Danaj 
s muzikou. Každý s kosou a 
hráběmi vítán, pod kopcem 
Žerotín (6.00) u 31.5. Aka-
demka Domečku. Vystoupení 
zájmových útvarů domu dětí a 
mládeže, kulturní dům (15.00)

STRÁŽOVICE: u 30.5. Den 
dětí – různé atrakce, soutěže, 
ukázka karate, ukázka výcviku 
psů, hřiště (14.00) 

ŠARDICE: u 29.5. Noc kos-
telů, připraven bohatý pro-
gram s prohlídkou kostela sv. 
Archanděla Michaela (18.00)

TVAROŽNÁ LHOTA: u 

29.5. Koncert s absolventy 
Hudební školy, obecní dům 
(18.00) u 30.5. Dětský den, 
hřiště TJ Sokol

VELKÁ NAD VELIČKOU: u 

30.5. Futrál. Soutěžní výstava 
fotografií na téma „Ornament“. 
Koncert Musica Folklorica, 
dále host a videoprojekce. 
Vyhlášení výsledků fotosou-
těže, Horňácký šenk (19.30) 

VESELÍ NAD MORAVOU: u 

27.5. Povídání u dobrého 
čaje. Křesťanská témata v 
aktuálním čase, Zarazické cen-
trum (18.00) u 29.5. La Bon. 
Kapela La Bon, která přinese 
kombinaci hudby a abstraktní 
projekce, Kafé v kině (20.00) 
u 29.5. Branný dětský den. 
Ukázky činností policie, hasi-
čů, záchranářů, zdravotníků 
a armády, výstava raketo-
vých střel, vedle kina Morava 
(9.00) u 30. 5. Dětský den 
a Pohádkový les. Program 
pro děti k jejich svátku. Vstup 
do Pohádkového lesa bránou 
u vodní elektrárny, kyvadlová 
doprava motorovým vláčkem 
z centra města, Zámecký park 
(od 14.00 pohádkový les a 
tvůrčí dilny, v 16.00 loutkové 
divadlo)

VŘESOVICE: u 30.5. Dětský 
den ve Vřesovicích. Čeká na 
vás pravěká osada, nástra-
hy divočiny a přírodních živlů 
v táborové základně pod ryb-

níkem. Dobová pečeně zajiš-
tena, s sebou dobové či poho-
dlné oblečení. Akce se koná 
za každého počasí (14.00) 

ŽERAVICE: u 30.5. Pohád-
kový les – občerstvení, tábo-
rák, diskotéka v lesíku „Pase-
ky“ (11.00–14.00)

 vÝStAvY
HODONÍN: u Galerie výtvar-
ného umění. Milivoj Husák - 
Na prahu ohně, Jana Krejzová 
a Hana Rysová – Setkávání, 
Marie Štumpfová – Ilustrace. 
Od 10. dubna do 31. května u 

Masarykovo muzeum. 6. 3. 
– 31. 5. Šalom – Po stopách 
Židů na Hodonínsku. Výsta-
va představuje život židovské-
ho obyvatelstva v Hodoníně a 
okresu a jeho vliv na utváře-
ní Hodonína a okolních měst. 
Zaměřuje se také na židovské 
zvyky a tradice. Navíc výsta-
va Hebrejská abeceda. Výsta-
va dvaceti dvou koláží grafika 
Pavla Holeky, jejichž zákla-
dem jsou hebrejská písmena. 
Koláže doplňují krátké básnic-
ké texty autora. Prezentace 
Hebrejské abecedy v předsálí 
výstavních prostor zámečku, 
od 6. března do 31. května 

KOSTELEC: u Kostelecká 
školní galerie. Výstava foto-
grafií Foto – Art klubu Hodo-
nín - výběr z tvorby, od 14. 
května do 5. června

KYJOV: u Čajovna. Zuzana 
Špačková a Ondřej Drozd: 
Abstrakce a příroda. Obrazy 
studentů katedry výtvarného 
umění Masarykovy university 
Brno, do 8. června u Radnič-
ní galerie. Starověký Egypt 
očima žáků ZŠ Dr. Joklíka 
Kyjov. Výstavu výtvarných 
prací žáků ZŠ a MŠ Dr. Joklí-
ka, od 14. do 31. května 

VESELÍ NAD MORAVOU: u 

Kafé v kině. Výstava Tere-
zy Kociánové. Výtvarnice, 
pocházející z Veselí, předsta-
vuje svou volnou tvorbu, slu-
čující malbu a grafiku, od 29. 
května do 21. června u Měst-
ské muzeum. Kapitoly z dějin 
hrdelního soudnictví na Jižní 
Moravě. Výstava nástrojů, přib-
ližující způsob řešení nejtěžších 
kriminálních činů našimi před-
ky, do 12. července. u Kino 
Morava. Společně s rodina-
mi pro děti bez rodiny. Výsta-
va fotografií Jany Šlosarové. 
Výtěžek určen na podporu 
Sdružení SOS dětských ves-
niček, do 27. května u Měst-
ská galerie Panský dvůr. Jiří 
Načeradský: Kudlanky. Výsta-
va legendy českého výtvarné-
ho umění - obrazy s motivem 
ženy, vyobrazené jako kudlan-
ka se smrtonosnými klepety, 
lze brát jako polemiku s kon-
statováním, že „muž je slabší 
pohlaví a žena je budoucností 
muže“, do 14. června

STRÁŽNICE: u Městské 
muzeum. Medové království. 
Výstava včelařů od 29. března 
do 12. června

 ExpOzIcE
BUKOVANY: větrný mlýn, 
Bukovany 70: Prohlídka mlý-

na každý den od 10.00. 

BZENEC: knihovna, ul. Krá-
le Vladislava: Stálá expozice: 
historie, kultura, školství, 
vinařství, pohlednice a foto-
grafie. 

D. BOJANOVICE: Slovácká 
chalupa – chalupa je otevřena 
v neděli od 15.30 do 17.00 

DUBŇANY: ZUŠ, Komenského 
282: Stálá expozice o historii 
hornictví a sklářství v Dub-
ňanech a na Hodonínsku, 
Slovácká izba. Otevřeno na 
požádání (tel. 518 366 613–5). 

HODONÍN: u Galerie Kaplič-
ka, Tyršova ul. : Prezentace 
a prodej současného výtvar-
ného umění – obrazů, grafi-
ky, skla, keramiky. Otevřeno 
út–pá 10–12, 13–17, so 9–11, 
vstup volný. u Masarykovo 
muzeum, Zámecké nám. 9: 
Stálá expozice: T. G. Masa-
ryk a rodný kraj. Otevřeno: 
út–pá 8–12, 13–16.30, so–ne 
13–18. u Muzeum naftového 
dobývání a geologie, Kasáren-
ská 1022: Počátky průzkumu 
ropy a zemního plynu na 
rakousko–českém pomezí, 
otevřeno po–pá 9.00–15.00, 
so–ne 13.00–15.00, doporuče-
no telef. ověření: 732 628 735. 
o Solná štola – jeskyně, 
v předsálí expozice o vzni-
ku solí a evaporitů, polských 
dolech a léčivých účincích 
solí na lidský organismus. 
Otvírací doba solné jeskyně: 
po–pá 10–20 hod. , so–ne 13–
17 hod. Obj. tel. 732 628 735.

KOZOJÍDKY: Vinné sklepy 
Kříb: Areál osmi stylových 
vinných sklepů, otevřeno na 
objednávku, tel. 602 536 618. 

MIKULČICE: Památník Staré 
a Velké Moravy je otevřen.
Prohlídka po předchozí domlu-
vě na tel.: 518 357 293. Další 
informace: www. mikulcice–
valy. info. 

PETROV – PLŽE: Areál 64 
stylových vinných sklepů 

s vinotékou a možností pose-
zení s prohlídkou a degusta-
cí. Otevřeno na objednávku 
– tel. 602 779 155

RATÍŠKOVICE: Minigale-
rie U Bábíčků: Stálá prodejní 
výstava keramiky Ludmily 
Kováříkové. Otevřeno po–pá 
13–18, so 8–11. u Přijeďte se 
do Ratíškovic povozit na šla-
pací drezíně a projet se nád-
hernou přírodou lesní doub-
ravy. Projížďku můžete spojit s 
návštěvou našeho Muzea ve 
Vagónu, kde se dozvíte zají-
mavé informace o historii naší 
železnice, a těžbě lignitu.

ŠARDICE: u Rezidence, 
Expozice lidová jizba a kroj, 
expozice měřidel a vah, 
obrazy Marie Žampachové. 
Otevřeno červen - září. So 
- 13:00-17:00 hod. Ne + Sv 
10:00-17:00 hod. Út- Pá tel. 
objednávky 518 624 525, 734 
203 090

STRÁŽNICE: u MĚSTSKÉ 
MUZEUM – historie, příroda, 
školství, krátkodobé výstavy nej-
různějšího zaměření, otev. doba 
– út – pát – 8–11, 12–15.30, ne 
– 13–17, více na http://muze-
um–straznice. webnode. cz 
u MUZEUM MLYNÁŘSTVÍ za 
piaristickým kostelem: Středo-
věký mlýn s kompletním zaří-
zením a zajímavou historií, 
otevřeno pá–ne 10–18 (nebo na 
tel. 518 337 707, 724 162 265). 

SUDOMĚŘICE: Vinné sklepy 
Starý potok: Areál dvanác-
ti stylových vinných sklepů 
a obecního sklepa s vinoté-
kou, prohlídka a degustace. 
Otevřeno na objednávku, tel. 
518 335 222. 

VESELÍ NAD MORAVOU: 
Městské muzeum, Bartoloměj-
ské nám. 41: Stálá expozice 
„Od Doubravy po Javořinu“ 
– výstava přibližuje lokalitu po 
stránce archeologické, etnogra-
fické a historické. Otevřeno po–
pá 8–12 a 13–16, ne 13–17



8 / 26. 5. 2015 / noVé sloVáCKo / zPRaVodajstVí

PRAHA - Na pět set krojovaných ze Slovácka se zúčastni-
lo v prosluněné Matičce českých měst významné kultur-
ní události NAVALIS, největší barokní slavnosti na vodě u 
Karlova mostu s třísetletou tradicí. Letos zde byli zastou-
peni i reprezentanti slovácké Jízdy králů z Hluku, Kunovic 
a ze Skoronic. Vlčnovjani se na akci omluvili. Ve dvacítce 
ozdobených koní poprvé projela „s propagační ukázkovou 
jízdou“ i čtyřčlenná družina ze Skoronic ve složení Franti-
šek Fojtík, Filip Fojtík, Jan Holcman a Lukáš Plachý. 

Barevné baroko, oživlá secese
Pravé poledne patnáctého května Léta Páně 2015 na Marián-
ském náměstí v Praze. Čtyři jezdci ze Skoronic cválají k Nové 
radnici, koně si dělají místo mezi stovkami diváků. Zklidnění, 
odfrknutí koní. Prr! První vyslanec volá tak, že i bez mikrofonu 
utáhne celé náměstí:

1.
Hýlom, hálom! Horní, dolní – Pražané aj přespolní!

Ctění páni radní – aj vážení měšťané, 
jedeme k vám z Moravy – snáď se nám nic nestane!

Ticho že prý léčí – ale Hluk zas uzdravuje,
hlucká jízda králů – Prahu pěkně pozdravuje!

 2.
Banderium z Kunovic – taky se vám ukáže, 

vítalo už Masaryka – císaře aj papeže!
A my čtyři vyslanci – klušeme ze Skoronic,

snáď nám Praha ukáže – přívětivú líc!
 3.

Táto Nová radnica – už století přestála,
o nekterý dohady – radši by prý nestála!
Všelijaký opencardy – nebo věčný tunely,

z teho aby Pražákom – hlavy denně duněly!
 4.

Moravský lid věří – jak se v Praze žije blaze,
ale podle novin denně – búchajú tu saze!

Původně jsme chtěli volat – ctěná paní primátorko,
ať vám v křesle na radnici – vůbec néni horko!

 5. 
Nejeli sme k vám – schválně dneska ráno,

byste spala do růžova – včíl nám řekla ANO!
Že radnici zvládne – ona ve snu doufá,
Vedle ní tu vítáme – taky Jana Wolfa!

 6.
Šak on v Praze spravuje – kulturu a umění,

jízdu králů pro dnešek – v pražský klenot promění!
A s ním chceme pozdravit – aj Elišku Kaplicky,
ať kdekoliv chobotnice – stójí jednú provždycky!

 7.
Tento čestný doprovod – svatojánských slavností,
slaví Jana z Nepomuku – kritika lidských neřestí!

Ten se nebál statečně – držet jazyk za zuby,
než by zradil tajemství – radši šel do záhuby!

 8.
Nevyzradit tajemství – to se dnes moc nenosí,

média aj politici – nech se chytnú za nosy!
Legenda o svatém Janu – bude žíti dál,

to potvrdí cestú na Hrad – náš pan hlucký král!
 9.

K temu žádá povolení – starosty aj konšelů,
ať matička Praha vzkvétá – přeje zprávu veselú!

Ať se vaše dílo daří – politika néni špás, 
ať nám pluje ve Vltavě – jen evropský čas!
Jízda králů žádá vás – povoliti průvod náš!

Pražský radní Jan Wolf:
Ej vy páni vyslanci – jste ostří jak noviny,
přesto máte povolení – do večerní hodiny!
Projeďte si podhradí – pozdravujte Hrad,
na té cestě starejte se – ať nemáte hlad!

Koňská jízda patřila – vždy k matičce Praze, 
tak si Prahu užijte – i ty vaše saze!

 10.
Povolení máme – pan král díky vzdává,
a hlavnímu městu – budiž za to sláva!

A vy jezdci stateční – tam od tvrze z Hluku,
krále hleďte chrániti – mějte pevnú ruku! 

Hýlom hálom!

Centrem Prahy projela proslavená slovácká Jízda králů

 Ve vyvolávání pokračují Hlučané a potom Kunovjané. Lidé tles-
kají, smějí se, mladší hvízdají na prsty. Většina diváků je v krojích, 
jenom z Hluku jich přijely dvě stovky. Chlapi, bývalí jezdci, jsou 
také v krojích a poznávají se, zavdávají si. Jízda králů utužuje vztahy 
mezi jezdci i pořadateli tří dědin, v každé z nich jsou koňácké a jez-
decké legendy, které o sobě ani nevěděly. Tři jízdy králů se na půdě 
hlavního města obohatily, protože každá družina volala svoje verše a 
nechtěla se nechat zahanbit. 

 Organizace dopravy ze strany Magistrátu a policie byla dokona-
lá, nikde jsme nečekali, koně měli přednost a diváci i řidiči s rados-
tí počkali, nezaznamenali jsme jedinou negativní reakci. A když se 
diváci moc tlačili na koně, tak skoronický vyvolávač zvolal: Dáele 
od koní, panímámo, dále, ať nehledáte zuby na operačním sále. Koňá-
ci byli obětaví, koně dobře připravení a jezdci ukáznění. Zastávka 
v Senátu byla dobrá pro koně, dostali napít a nažrat sena. Cesta od 
poslanecké sněmovny nahoru Nerudovou ulicí ověšená turisty, ale i 
prodavači a číšníky byla cestou snů, protože všech 17 jezdců, kromě 
krále a pážat, volalo (i my, pořadatelé v krojích) jak vstupní vyvolá-
vání (Hýlom hálom, horní dolní, domácí aj přespolní, poslúchejte, co 
vám budem vyprávět o svatodušním pondělí!...), tak improvizace na 
hospody, krámy a domy; ozvěna byla dokonalá, nic takového jsem 
nikdy neslyšel - ulice úzká a vysoká, takže zvuky se odrážely jako 
v komíně a to Nerudovka nikdy nezažila. Nebeská cesta na Hrad a 
pak čekání před arcibiskupstvím. Čekání až nekonečné, ale koně i 
jezdci byli klidní a naráz jakoby očarovaní, byli v očekávání a já jsem 
obcházel vyvolávače s tím, aby nic nevolali, že to ticho volá samo 
- duchovní okamžik, jakých v životě není moc. Dočkali jsme se v 
pokoji a míru a pan kardinál Duka jízdě požehnal. 

stavu je jízda králů a já jsem byl rád, velice rád, že jsme kus morav-
ského venkova mohli ukázat Praze. Z těch chlapů i z poutníků čišela 
v těch místech pokora hrdých Moravanů, ale i úcta k hlavnímu městu, 
které se v uplynulých desetiletích stalo domovem jejich příbuzných i 
kamarádů, kteří sem šli za prací. 

 Kunovjané a Hlučané žádají pana kardinála ve verších, aby až 
přijede Papež František, ho mohli doprovázet na koních. Skoronský 
vyvolávač volá k muži, který byl zavřený za svoje přesvědčení, ale 
nikdy neztratil svůj úsměv, toto: 

Já včíl musím požádat – kardinála Duku,
ať nad nama drží dnes – svú ochranú ruku!
Poznal co je ponížení – poznal už aj slávu,

dycky ale věděl – že víra je v právu!

Potom kardinál nasedá do kočáru, taženém šesti černými kladrubá-
ky, a odjíždí do chrámu Svatého Víta doprovázen dvacítkou jezdců 
v krojích. Pak znovu hodinu čekáme a já jsem se bál, aby koňáci 
a majitelé koní nebyli z toho nervózní, ale bylo to naopak: kůň spí 
vestoje a tak si naši koně odpočinuli na Hradčanském náměstí. Já 
jsem si dokonce, pod dojmem a sílou těch chvil při čekání během 
mše a hlídání koní, vyskočil na koně svého syna a proběhl se s ním v 
nedalekém parčíku - to se mně před rokem s jiným koněm nepodaři-
lo, bál jsem se svého věku; po požehnání jsem však dýchal s koněm, 
tedy zvířetem nevyhnaným z Ráje a já jsem se na deset minut, starý 
muž, také stal jezdcem jízdy králů.

 Přemýšlel jsem nad těmi desítkami koní, co ještě před pár desetile-
tími denně klapotali po naší dědině a vzpomněl si na jejich pány, pev-
né sedláky. Selský stav byl komunistickým režimem rozmetán a už 
nikdy nebude obnoven. Jedním z mála posledních fragmentů tohoto 

 Pak cesta dolů z Hradu a jízda po Karlově mostě, kde lidmi ucpa-
ná staletá stezka se před koňmi rozestupovala, diváci znovu tleskali, 
mladí hvízdali a lodě pod mostem zastavovaly. Skoroňáci šli poslední 
a za nimi se to moře lidí zase zavíralo, tak dva z nich si necháva-
li odstup od koňského průvodu a po chvíli vždycky koně pobídli a 
pustili do cvalu, takže malíři, muzikanti a Japonci na poslední chvíli 
uskakovali, fotografové fotili krásné mladé muže na koních na poza-
dí pražských bran a věží a Hradčan, jezdci se otáčeli a cválali zpět a 
lidé se rozestupovali jak mořské vlny, uhýbali a byli unešení, protože 
nebyli nachystaní na to, že při jejich procházce po Karlově mostě 
potkají koně v cvalu a ještě budou oslovováni a oslavováni verši, 
komu se to poštěstí - verši, kterým ani nerozuměli, hýlom hálom zně-
lo tajemně a varovně i vyzývavě tak, že barevný klapot podkov došel 
ke Klementinu v devět hodin večer, koně odpočatí, protože měli dvě 
hodinové zastávky a jezdci unavení, dokonalá souhra, kdy jsme sku-
tečně předvedli jízdu Praze; přece nechceme, aby se Praha a turisti 
narvali do Skoronic, Kunovic, Hluku či Vlčnova. 

 Muž nad všechny povolaný v této branži, Karel Pavlištík po zhléd-
nutí fotografíí a záznamů mně řekl: „Nešlo o přenášení zvyku do cizí-
ho prostředí, šlo o čestný doprovod svatojánských slavností, v pod-
statě banderium, i když s králem. Banderium, jaké bývalo běžné pro 
příjezdy krále, místodržícího, biskupské vizitace či nového kněze do 
obce. Vyvolávání bylo ukázkou starého zvyku, v němž je aktualizace 
vyvolávání principem koledy. Nic proti filozofii UNESCO! A taky se 
v matičce Praze hned tak brzy neobjevíme! Nazdar! ... hergot já furt 
slyším tu muziku podkov a vidím jak ten lehce omašlený kůň pádí po 
Karlově mostě..., i ty úžasem otevřené huby přítomných zaskočených 
tím zjevením..., Panebože, vždyť mně už z těch koní šibe jak Tobě.“

Josef Holcman

Jezdci ze Skoronic před pražským magistrátem. Právě vyvolává Lukáš Plachý.

Krojovanou skupinu ze Slovácka přivítali před magistrátem její představitelé.

Nechyběly ani horňácké a podlužácké kroje.

K slavnosti patří i projížďky na benátských gondolách z Čertovky po Vltavě.

Ve Svatojánském procesí na Karlův most kráčeli i krojovaní z Kyjova.
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VESELÍ NAD MORAVOU – Veselské přístaviště Baťova kanálu 
se minulou sobotu vrátilo do dob první republiky. Podařilo se to 
prostřednictvím traktorů zaniklé značky Svoboda a především 
díky majiteli sbírky těchto traktorů Vladimíru Stránskému z 
Nového Bydžova.

Ten nejenom že přivezl svou ojedinělou sbírku do Veselí nad Mora-
vou. Stroje jsou funkční, takže je nechal projet při spanilé jízdě měs-
tem a nakonec dokonce předvedl ukázku toho, jak tyto stroje sloužily 
pro tažení lodí na Baťově kanále. 

Zájem obyvatel regionu byl obrovský. Zaplnili přístaviště, kde si 
mohli podobně prohlédnout desítku strojů. Zaplnili pak i břehy kaná-
lu při ukázce. Při tom je ale museli pořadatelé vyhánět, protože hro-
zilo, že je tažné lano strhne do vody.

Od doby, kdy z továrny ve středočeských Kosmonosech vyjel 
poslední traktor značky Svoboda uplynulo už šestašedesát let. Ve 30. 
a 40. firmě Baťa spolehlivě sloužily u vody. Dokázaly utáhnout jaká-
koliv plavidla a přitom se vypořádat i s mosty na cestě. 

Text a foto: Zdeněk Šmýd

traktor táhl po Baťáku loď jako za první republiky

Jeden z traktorů měl i stříšku, díky které vypadal trochu jako mašinka k vláčku. Při tažení se traktor vypořádal i s mostem, stejně jako dříve. Výstava přiblížila lidem historii firmy Svoboda.

Firma Svoboda se věnovala nejen výrobě traktorů.

Diváci sledovali opravy jednoho z traktorů. Nakonec se ukázalo, že právě tento 
stroj potáhne loď.

Tažení lodě se nejlépe pozorovalo z mostu.

Kolem vystavených traktorů bylo stále plno obdivovatelů.

Když mně před časem kama-
rád poprvé oslovil s dota-

zem, zda bych byl ochotný spo-
lu s hrstkou ostatních jezdců ze 
Skoronic podpořit svou účas-
tí myšlenku ukázky jízdy králů 
v Praze, měl jsem nejdřív pocit, 
že se zbláznil. Nicméně po pár 
vysvětlujících větách, že se jedná 
v podstatě o přátelskou výpomoc 
partě nadšenců s Hluku a Kuno-
vic, a že to celé poslouží dobré 
věci v podobě autentické prezen-
tace tohoto starobylého obyčeje, 
kývl jsem na to a souhlasil.

 Po pár týdnech se neuvěři-
telné stalo skutkem a ocit-

li jsme se v jednom z autobusů 
vezoucích jezdce, poutníky, zpě-
váky a hudebníky mířící na sva-
tojánské oslavy Navalis, jejichž 
součástí měl být i krojovaný 
doprovod poutníků a jezdců jízdy 
králů. Plni očekávání a nervozity 
pramenící z oprávněných obav, 
jak to celé bude v hektickém pro-
vozu velkoměsta fungovat, jsme 
dorazili na nádvoří Klementina, 
kde nás očekávali naši ušlech-
tilí čtyřnozí kamarádi, na které 
čas od času usedáme a společ-
ně vytváříme to, co naši předko-
vé, aniž by věděli proč, dělali od 
pradávna. 

Nejsilnějším zážitkem však 
bylo požehnání kardiná-

la Duky z balkónu Arcibis-
kupského paláce a jeho čest-
ný doprovod na slavnostní mši 
za zvuku zvonů svatovítské 
katedrály, kdy celá králov-
ská družina obkroužila vnitř-
ní hradní nádvoří, aby vzdala 
hold památce Sv. Jana Nepo-
muckého. Závěrečná jízda po 
Královské cestě zpět na Staré 
město byla vyvrcholením celé 
slavnosti, kdy stovky Pražanů i 
návštěvníků ze všech koutů svě-
ta mohly obdivovat pestroba-
revnou krásu slováckých krojů 
a na okamžik vnímat kolorit 
stověžaté Prahy jinýma očima.

 Za sebe můžu říct, že ukáz-
ka jízdy králů v Praze mě 

Klepot kopyt pod historickými velikány aneb pocity jezdce jízdy králů v Praze

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou nejznámější-
ho českého světce a “Pražana” Svatého Jana Nepomuckého, 
patrona všech lidí od vody. V předvečer svátku Svatého Jana 
Nepomuckého (na tzv. vigilii) se koná mše, procesí a barokní 
vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu. Zúčastňují 
se jí lidé z celého světa. 

Reportáž z jízdy králu připravil a fotil Tonda Vrba (str. 8 a 9)

Znovu jsme splynuli v jedno a 
rozjeli barevnou kometu, nej-

dřív trochu rozpačitě, pro povo-
lení od představitelů města na 
prostranství před Novou radnicí 
na Mariánském náměstí. Když 
jsme od radního Wolfa uslyše-
li trochu sarkastické zakončení 
verše s povolením „…tak si Pra-
hu užijte, i ty Vaše saze…“, netu-
šili jsme, jak hluboký význam 
budou pro nás jezdce jeho slova 
představovat…

 Aniž bych podrobněji popi-
soval průběh samotného 

průjezdu královské družiny Pra-
hou, chtěl bych spíše vykreslit 
některé pocity, které se mně hlu-
boce vryly do paměti. Jedním 
z nich bylo například přátelské 
přivítání starosty Prahy 1 na 
Kampě na malém prostranství 
pod majestátními klenbami Kar-
lova mostu, kde jsme poprvé měli 
možnost pocítit pohostinnost a 
náklonnost zdejšího shromáždě-
ní. Návštěva Senátu a Poslanec-
ké sněmovny nám zase umožnila 
vidět některé zákonodárce v situ-
acích, jak je neznáme, například 
když byli jedním z vyvolávačů 
vtipně vyzváni, aby přiložili ruku 
k dílu při úklidu koňských exkre-
mentů na nádvoří. 

utvrdila v přesvědčení, že naši 
předkové nám odkázali fenomén, 
který nás navzdory odlišnosti 
jednotlivých provedení Hlucké, 
Vlčnovské, Kunovické a Skoron-
ské jízdy králů spojuje a vytvá-
ří jednolitý celek, který umíme 
působivě prezentovat i navenek 
a opakovaně prožívat a zosob-
nit to, co nás naučili naši otcové, 
dědečci a pradědečci a že jejich 
úsilí pro udržení tradice nepřišlo 
nazmar.

 Zde se také sluší poděkovat 
všem, kteří se na této akci 

jakkoli podíleli, ať už to bylo zro-
dem samotné myšlenky, organiza-
ce průvodu a jízdy králů městem, 
přípravou krojů, ozdob a stroje-
ním koní, za to jim všem patří vel-
ký dík.                        Lukáš Plachý

Josef Holcman, folklorista a propagátor Jízdy králů ve Skoronicích.

Část skoronské jízdy před Svatojánským procesí
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* lUštětE S NOvÝm SlOvÁcKEm
SuDOKu – ŘEŠENí: Doplňte do tabulky číslice od 1 do 9 tak, 
aby se ve čtvercovém poli ani v dlouhých řádcích a sloupcích 
žádná neopakovala. 

Jako by těch 
kalamit na naše 
vinaře v posled-

ních letech bylo málo. Každý 
rok o něco víc a pomalu, ale 
postupně, se zvyšují škody na 
vinicích spáchané divokou zvěří, 
zejména srnčím. Letošní rok, jak 
poslouchám okolní vinaře, a také 
jak pozoruji v našich vinicích 
je opravdu rekordní. Ať už mla-
dé, čerstvě vyrašené výsadby, 
nebo šťavnaté listy na některých, 
zejména aromatických odrůdách 
starších keřů, vše srnkám dokona-
lé chutná. A tady opět se objevují 
některé kocourkovské nařízení a 
zákony naší země. Osobně pro-
ti myslivcům vůbec nic nemám, 
naopak, myslím, že jejich práce 
je nutná a potřebná. Pokud ale je. 
Není to tak dávno, co si mysli-
vecká lobby na půdě parlamen-
tu prosadila pravomoce pomalu 
vyšší, než má policie (alespoň co 
se vstupu na soukromé pozem-
ky týká). Člověk by čekal, že 

že jako obvykle v těchto přípa-
dech nikdo, a taky si stejně jako 
obvykle v těchto případech musí-
me poradit sami. Všem je jasné, 
že mladé sazenice musíme ukrýt 
pod ochranný kryt. Ať už se jed-
ná o tzv. rukáv, což je plastická 
síťovina, nebo tubus, vyrobený z 
plastového profilu, vše funguje 
do té doby, než listy vyrostou výš, 
než je krytka, spolehlivě. Pak až 
vyrostou, a také na starší révu, 
musíme použít jiné prostředky, 
než mechanické. Mezi nejlepší 
patří takzvané pachové ohrad-
níky. Jedná se o speciální pěnu, 
jak ji znáte z tyčí podél cest, 
napuštěnou látkou, která srnám 
není příjemná. Ze základní tuby 
vytvoříme cca 10 metrů od sebe 
kuličky velikosti tenisového míč-
ku. Tento základní krok, který 
tvoří konzistentní pěna už napuš-
těná ochrannou látkou, je základ, 
který budeme využívat i v delším 
období. Až po cca 4 až 5 měsí-
cích přestane látka účinkovat, 

tedy budou myslivci chodit po 
lesích, polích a vinicích a udržo-
vat stavy zvěře na běžné úrovni 
z dřívějších let. Nepotkávám je 
však. Asi srny nejsou moc dob-
rý myslivecký artikl. Zato škody, 
které páchají na révě, jsou velmi 
vysoké. Nejen nyní, při likvido-
vání mladých listů okusem, ale i 
na podzim, kdy srny spásají zra-
lou úrodu hroznů. Docela by mě 
zajímalo, kdo za tento stav nese 
odpovědnost. Předpokládám, 

ale rovněž velmi účinný. Přípra-
vek Aversol, který se aplikuje 
postřikem na list, je velmi osvěd-
čený. Je husté, bílé konzistence 
a může být nanášen pouze moto-
rovými postřikovači se spirálo-
vými tryskami, tedy těmi, které 
se běžně používají. Nabízíme ho 
v balení 1 kg, 2,5 kg, který se 
rozředí s jednonásobkem vody, 
nebo také v balení 10l s názvem 
Aversol 2+1, který je již naře-
děný, rozmíchaný a připravený 

jen ji v dalším období postříká-
me speciální sprejem a ochrana 
funguje dál. Ve Vinařském domě 
v Dubňanech najdete nejen tuto 
základní řadu, ale rovněž pacho-
vý ohradník proti divočákům, 
kunám nebo spárkaté zvěři obec-
ně. Všechny produkty, včetně 
nanášecí pistole, která je nutná 
k nanášení základní pěny, máme 
velmi kvalitní, od německého 
výrobce. Druhý způsob ochrany 
proti okusu je sice jen sezónní, 

VýZVA
Staňte se i vy členy Okresní hospodářské komory 
Hodonín
Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na 
svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informa-
ce? Tak se staňte členy Okresní hospodářské komo-
ry Hodonín, nejsilnější organizaci zastupující zájmy 
českých podnikatelů.
Kdo jsme? Okresní hospodářská komora Hodonín 
pomáhá podnikatelům využívat nové možnosti, kte-
ré dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a 
vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům sta-
bilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské 
kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.
Pomocí vzdělávacích seminářů a workshopů zajišťu-
jeme, aby byly kompetence podnikatelů na nejvyšší 
úrovni. Hledáme a předáváme důležité informace, 
které pomáhají firmám pružně reagovat na aktuální 
změny. Díky zkušenostem našich pracovníků z vedení 
rozsáhlých projektů dokážeme lidem poradit s větši-
nou aspektů spojených s podnikáním. Řešíme i kon-
krétní problémy jako financování projektů, legislativu 
či expanzi firem do zahraničí.
Díky informacím a zkušenostem se naše komora stá-
vá hlavním místem, kde podnikatelé nachází odpově-
di na své otázky.
Plně si uvědomujeme důležitost kvalitních obchod-

ních vztahů pro úspěch v podnikání. Prostřednictvím 
networkingových akcí podporujeme vznik a další 
budování vazeb mezi podnikateli. Počtem členů se 
řadíme mezi TOP 10 Okresních hospodářských komor 
v ČR. Dlouhodobě spolupracujeme se školami, uči-
lišti, místní i státní správou. Pomáháme získávat zpět 
důvěru veřejnosti v podnikání.
Společně s našimi 150 členskými firmami vytváříme 
síť propojených kontaktů. Spojením sil podporujeme 
růst firem, jednotlivců i celého našeho regionu.
Výhody: OHK Hodonín poskytuje svým členům 
minimálně 50% slevu na veškeré své vzdělávací akce. 
Na formálních a neformálních setkání členů Hospo-
dářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřo-
vat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspi-
raci. Při podepsání etického kodexu můžete využívat 
vizuálního označení člena Hospodářské komory Čes-
ké republiky. Chtěli byste získat výpis z obchodního 
rejstříku, výpis z rejstříku trestů? Už nemusíte nikam 
chodit. V rámci služby CzechPOINT přijedeme až za 
vámi. OHK Hodonín poskytuje 50% slevu na proná-
jem školících a reprezentativních prostor. Zveřejníme 
váš článek, vaši akci, seminář na webu OHK Hodo-
nín. Můžete využít i e-mailové informování vašich 
služeb členům OHK Hodonín i nečlenům. Budeme 
propagovat vaši službu na všech sociálních sítí, které 
OHK Hodonín využívá.

bez další přípravy či ředění k 
aplikaci. Všechny tyto preparáty 
jsou osvědčené a pracují na bázi 
nepříjemných zápachů pro zvěř, 
tedy ji odpuzují a nikoliv jí ško-
dí. A všechny máme v nabídce 
Vinařského domu v Dubňanech 
společně i s radou, jak je správ-
ně používat. Jeden můj kama-
rád, zralý muž, tvrdí, že na tohle 
bývali dřív skvělí pytláci a ti už 
bohužel u nás vymizeli. Pytláctví 
je však trestný čin a tudíž s ním 
nemohu souhlasit. Ale často, při 
pohledu na poničené vinice, si na 
jeho slova s nostalgií vzpomenu.

KŘížOVKA S VTIPEM:  - Profesor na vysoké škole před písemnou zkouškou: „Pište čitelně a v jazyce, který jste se učili na základní škole. Vzadu jeden 
vietnamec:  ... (dokončení v tajence)

TAJENKA:  ...   „No, když myslíš...“ 
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– moravany

Středa 27. května, 18.00 hodin
Stadion Ratíškovice

 Hokejbal

Veselské Panenky 
bojovaly v sobotu 
rozhodující duel o 
záchranu interligy.

strana 12

u u u 

Šlágr fotbalové 
třetí B třídy se hrál 
v neděli odpoledne 

ve Vlkoši.
strana 13

Dnes čtěte

Sudoměřice zachránily 
extraligu hokejbalu. 
Rozhodoval jediný gól!
REGION - Ani věhlasný a pro-
slulý mistr thrillerů - Angličan 
Alfred Hitchcock - by nedoká-
zal zřejmě vymyslet dramatič-
tější zápletku, která prováze-
la poslední zápasy skupiny o 
udržení v extralize hokejbalu. 
O tom, že tým SK Sudoměřice 
zachránil extraligovou přísluš-
nost nakonec musely rozhod-
nout až vzájemné zápasy mezi 
týmy Sudoměřic a Třince, ve 
kterých bylo skóre 12:11 pro 
Jihomoravany při shodném 
počtu pěti bodů u obou celků. 
Takže to byl jediný gól navíc, 
který udržel mužstvo kolem 
Zdeňka Juráska i v další sezo-
ně mezi českou hokejbalovou 
smetánkou!

Výsledky: V sobotu zdolaly 
jasně Sudoměřice doma ode-
vzdaný HBC Hradec Králové 
1988 7:0 (3:0, 1:0, 3:0), když 
hattrickem se blýskl Zdeněk 
Jurásek a na čtyři góly nahrál 
Michal Tóth. Branky: 10.51, 
12.57 a 42.50 Zdeněk Jurásek, 
11.12 Dominik Mišík, 15.57 
Martin Hujsa, 40.18 Jan Kaluža 
mladší a 42.31 Tomáš Jankovič, 
střely na branku: 33:12, vylouče-
ní: 0:1, bez využití, sledovalo 92 
diváků.

O den později Sudoměřice 
doma prohrály s KOVO Praha 
1:3 (1:1, 0:2, 0:0). Za domácí se 
trefil v čase 10.03 Michal Tóth 
(podíl Jurásek, Liška), za hosty 
Čížek (6.55), Kristov (16.54) a 
Franěk (23.39). Střely na bran-
ku: 26:16, vyloučení: 3:6, využi-
tí: 1:0, 127 diváků.

Další výsledky: Třinec - 
KOVO Praha 2:3 SS (1:1, 0:0, 1:1 
- 0:1), Třinec - Hradec Králové 
1:3 (1:2, 0:0, 0:1).                   (jop)

TaBULKa:
 1. Hr. Králové 9 0 5 14 45:77 32
 2. KOVO Praha 6 2 4 16 58:80 26
 3. Sudoměřice 6 2 3 17 52:86 25
 4. Třinec 5 3 4 16 54:89 25

REGION - Ve zbrusu nové 
sportovní hale 11VS, která se 
nachází v pražském Chodo-
vě, poměřili své síly v rámci 
Mistrovství ČR nejlepší vol-
nostylařští zápasníci v kate-
gorii žáků a juniorů. Uspořá-
dáním národního šampionátu 
v zápase ve volném stylu byl 
zápasnickým svazem pověřen 
volnostylařský specialista, tedy 
klub zápasu Bohemians Praha, 
kterému se organizace turnaje 
povedla na výbornou. 

Tohoto kvalitního turnaje 
se zúčastnila i výprava oddílu 
zápasu TJ Sokol Hodonín, kte-
rá pod vedením trenéra Roberta 
Krejčiříka zaznamenala obrov-
ský úspěch poté, co její členo-
vé vybojovali dva tituly Mistr 
ČR, dále titul vicemistr ČR, dvě 
bronzové medaile a k tomu ještě 
dvě bramborová - čtvrtá - mís-
ta. Velmi potěšující byla i sku-
tečnost, že se na tomto úspěchu 
podílely dvě příslušnice něžného 
pohlaví. Žákyně Viktorie Truclo-
vá, která dokázala ve váze do 56 
kg vybojovat senzační třetí místo 
a úspěšné vystoupení hodonín-
ských zápasnic pak čtvrtým mís-
tem korunovala Kateřina Holko-
vá. Radost hodonínských trenérů 
z tohoto úspěchu je oprávněná, 
vždyť závodnice Truclová s Hol-
kovou jsou prvními Hodoňanka-
mi, které se po dlouhých třech 
letech dokázaly nominovat až na 
národní šampionát.

Nejlepším českým žákovským 
volnostylařem ve váze do 35 kg 
se stal hodonínský borec Ond-
řej Todt. Tento již čtyřnásobný 
mistr ČR si v průběhu celého 
turnaje počínal zcela suverénně. 
Todt ničil své soupeře dokona-
lým záhlavním chvatem, při-
čemž mu ani jedno z vítězných 
utkání netrvalo déle jak čtyřicet 
sekund. Druhým hodonínským 

mistrem ČR se stal juniorský 
reprezentant v zápase řecko-řím-
ském, a to Dominik Dobeš, který 
startoval ve váze do 96 kg. Cesta 
za mistrovským titulem nebyla 
pro řecko-římského specialistu 
Dobeše vůbec snadná. V semifi-
nále totiž narazil na ruského bor-
ce startujícího v barvách Hella-
su Brno, Vitaliyho Sidelnikova. 
Toto utkání bylo velmi vyrov-
nané, což také mělo za násle-
dek, že oba borci byli potrestáni 

bodem za pasivní způsob boje. 
Nerozhodný stav 1:1 platil ještě 
v polovině páté minuty, kdy se 
ruský borec pokusil o útok na 
nohy. I přesto, že tento útok byl 
rychlý i technický správně pro-
vedený, tak ztroskotal na výbor-
né obraně připraveného Dobeše. 
Ten zachytil útočícího soupeře, 
srazil ho na prsa a provedl zvrat 
záběrem ruky a hlavy, čímž zví-
tězil tři jedna na body. V pěkném 
finále se Dobeš utkal s junior-

ským reprezentantem ve volném 
stylu, Filipem Vejsadou, z domá-
cího klubu Bohemians Praha. 
Tento zápas byl pikantní i v tom, 
že se jednalo o odvetu z loňské-
ho mistrovství ČR, ve které zví-
tězil hodonínský borec. Dobeš 
potvrdil vzrůstající formu a své-
ho soupeře porazil 7:1 na body. 

Velmi úspěšnou sezonu 
zaslouženě prožívá žák Jiří Pro-
cházka, který ve váze do 69 kg 
vybojoval titul vicemistra České 

Na výsledkové konto hodonínských 
zápasníků přibyly další dva tituly Mistr ČR

republiky. Pro Procházku to byla 
již třetí republiková medaile v 
tomto kalendářním roce. Tento 
hodonínský zápasník s velkým 
přehledem vyhrál svou skupinu, 
ve které všechny soupeře pora-
zil na lopatky. Jedinou poráž-
ku zaznamenal Procházka až ve 
finále, kde nestačil na brněnské-
ho volnostylařského specialis-
tu Martina Smička, kterému po 
vyrovnaném boji nakonec podle-
hl na body.

„O největší překvapení se 
postaral ziskem bronzové medai-
le ve váze do 84 kg junior Dušan 
Repík. Pro Repíka, který je svě-
řencem trenéra Oldřicha Kučery, 
to bylo vůbec první mistrovství 
republiky. Hodoňan Repík před-
vedl naprosto nebojácný výkon, 
a to i v utkání proti současné-
mu reprezentantovi a pozdější-
mu vítězi této váhové kategorie, 
Lukáši Adamovi ze Stříbra, kte-
rému nakonec podlehl na lopat-
ky. V průběhu celého turnaje 
dokázal Repík získat osmnáct 
technických bodů, což je jas-
ným důkazem toho, jak moc mu 
vyhovuje zápasit volným stylem, 
ve kterém se na rozdíl od řec-
ko-římského může vést útok na 
soupeřovo celé tělo,“ zhodnotil 
Repíkovo vystoupení Jiří Baják, 
kouč a organizační pracovník TJ 
Sokol Hodonín.             (jop, JB)Hodonínský zápasník Jiří Procházka (dole) provádí záhlavní chvat.Dominik Dobeš z Hodonína (vpravo) vypasovává soupeře.

Úspěšní medailisté z hodonínského Sokola spolu se svým trenérem. Na snímku jsou zleva: trenér Robert Krejčiřík, Viktorie Truclová, mistr republiky Ond-
řej Todt, Jiří Procházka, Dušan Repík a mistr republiky Dominik Dobeš.                                                       Foto: archiv Sokola Hodonín (3x)
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VESELÍ NAD MORAVOU 
- Až poslední zápas skupiny 
o záchranu interligy (play-
out) rozhodl o tom, že i v dal-
ší házenkářské sezoně se bude 
na jihu Moravy díky Veselan-
kám chodit na interligovou 
házenou. Jinak nárok na start 
v příští interligové sezoně si 
vybojovaly celkovým trium-
fem v první lize házenkářky z 
klubu HC Plzeň. Český svaz 
házené (ČSH) může do společ-
né soutěže spolu se Slovenka-
mi přihlásit až osm družstev, 
přičemž přihlášky musí klu-
by podat do 28. května tohoto 
roku. Připomínáme, že zatím 
je v interlize sedm českých 
týmů včetně posledního Pís-
ku - nepočítáme sem proza-
tím postupující Plzeň, takže i z 
tohoto je zřejmé, že třeba Písek 
v dalším ročníku bude znovu 
na interligové mapě!
HC Veselí nad Moravou - Sokol 
Písek 32:21 (13:11)

Zápas o všechno, tedy o bytí a 
nebytí, vyšel nakonec jasně pro 
domácí Panenky, které v celém 
utkání neustále vedly. Nabíze-
li jsme před soubojem kvalitní 
domácí škvarky, ale třeba domácí 
funkcionář Vlastimil „AŤA“ Pro-
cházka byl natolik nervózní, že 
dobrý šmak prostě odmítl. Pro-
zíravost a velkou dávku důvěry 
prokázali velcí fandové veselské 
házené, pánové Miloslav Kučera 
senior a jeho syn z Dolních Boja-
novic, kteří za záchranu interli-
gové soutěže obdarovali Panenky 
hodnotným darem, a to menším 
mrazákem, kteří si už teď zřejmě 
našel vhodné místo ve veselské 
kabině. Domácí kouč Jiří Zerzáň 
poslal na palubovku základní 

sedmičku v tomto složení: Stoja-
rová - Vysloužilová, Štetáková, 
Varjassiová, Vinklárková, Šust-
ková a Jandásková. 

Ve čtvrté minutě vedly domá-
cí hráčky 2:0, o minutu později 
měla tutovku Štetáková, ale její 
pokus z brankoviště vyrazila 
reflexívně pravou rukou do bez-
pečí gólmanka Petra Chalušová. 
Jihočešky se poprvé brankově 
prosadily až v 6. minutě, když 
ze sedmičky se trefila Vrabcová 
- 2:1. V 16. minutě za stavu 6:3 
se zaskvěla domácí brankářka 
Stojarová, která proti kanonýrce 
Součkové vytáhla skvělý zákrok, 
aby pak v téže minutě ze sedmič-
ky mířila do černého domácí kří-
delnice Vysloužilová - 7:3. Písek 
se v první části přiblížil výsled-
kově nejvíce na dosah ve 20. 
minutě, kdy svítilo na veselské 
tabuli 7:5. Ještě ve 26. minutě 
vedly domácí hráčky o pět bra-
nek (12:7), ale dvě hloupé tech-
nické chyby v poslední minutě 
první části vrátily Písek nečeka-
ně do zápasu, neboť do šaten se 
odcházelo za stavu 13:11.

Vstup do druhého dějství vyšel 
famózně Panenkám, které za pět 
minut daly pět gólů, přičemž 
čtyřikrát za sebou se v zápisu 
o utkání jako střelkyně objevi-
lo příjmení Jandásková. Hos-
tující Písek za šest minut druhé 
části kromě nastřelené levé tyče 
branky Panenek  Součkovou nic 
světoborného nevymyslel a pří-
tomným fanouškům začalo být 
jasné, že Veselanky tento zápas 
nemůžou již ztratit. Hosté daly 
první branku ve druhém poloča-
se až ve 37. minutě, kdy se trefi-
la do černého Nicola Palasová, a 
to bylo v sobotu večer žalostně 

málo. Postupně skóre narůstalo 
ve prospěch vítězného celku (45. 
minuta - 22:15 nebo 52. minuta 
- 27:17), takže vůbec nepřekva-
pilo, když si „vzali slovo“ výteč-
ní domácí fandové, kteří pravi-
delným potleskem vyjadřovali 
spokojenost nad perfektně odve-
denou prací v podání domácího 
souboru. Tomu interliga po prá-
vu náleží i v příští sezoně!

Statistika zápasu:
Branky Písku: Michaela Sou-

čková 8, Kateřina Vrabcová 6/4, 
Nikola Šichmanová 3, Veronika 
Malá 2, Veronika Michková 1, 
Nicola Palasová 1, sedmimet-
rové hody: 5/4 - 4/4, vyloučení: 
3:4, řídili: Jiří Králíček (Zlín) 
a Milan Letev (Brno), delegá-
tem byl Pavel Nesvadba (Dolní 
Jasénka), sledovalo 300 diváků.

Sestava a branky Veselí nad 
Moravou:

Žaneta Stojarová, Simona 
Lekešová, Vanda Nejezchlebo-
vá - Petra Varjassiová 2, Paulí-
na Jašková, Tereza Vysloužilová 
5/2, Klára Jandásková 5, Dagmar 
Lukšíková 1, Kateřina Slováko-
vá 5, Nikol Vinklárková, Jana 
Šustková 4, Tatiana Gajdošíková 
7/2, Petra Štetáková 3.

Trenéři po zápase
Jiří Zerzáň, Veselí nad Mora-

vou: „Já jsem splnil misi. Byl 
jsem tady tři měsíce s cílem sou-
těž zachránit, a to se podařilo. 
Poslední tři zápasy hrály holky 
výborně. Já jim musím jen podě-
kovat, teď jsem se s nimi rozlou-
čil. Je paradoxní, že před šesti 
lety jsem tady slavil titul, letos 
o tom samém čase to byl jen boj 
o záchranu. Dnes sice výborně 
chytala Žaneta (Stojarová), ale 
my jsme zvolili účinnou taktiku 

na Vrabcovou, což bylo podstat-
né. Na tu jsme hráli poloosobku, 
nechtěl jsem hrát na ni osobku, 
protože z toho by se vymanila. 
Ta totiž hraje v poslední době ve 
fantastické formě a navíc jsme 
se zaměřili na křídelnici Malou, 
která se nám tam sice dvakrát 
dostala, ale jinak jsme ji nic 
nedovolili a do střelby ji nepus-
tili.“

Jan Slavík, Písek: „Vese-
lí vyhrálo naprosto zaslouženě. 
Nám vůbec nevyšly vstupy do obou 
poločasů. Vytvořili jsme si sice 
obrovské množství šancí, ale výteč-
ná Stojarová nás vychytala.“    (jop)

Rozhodlo až utkání pravdy, ve kterém Panenky 
nedaly žádnou šanci Jihočeškám z Písku

HODONÍN - O tomto víkendu 
se chystá do víceúčelové spor-
tovní haly TEZA na Lipové aleji 
v Hodoníně zajímavá házenkář-
ská akce, a to třetí ročník Čes-
ko-slovenského poháru 2015 v 
kategorii mladších dorostenek 
v házené. Obdobná akce již jed-
nou v Hodoníně byla a protože 
se vydařila, tak z pověření Čes-

kého svazu házené (ČSH) byl 
pořadatelstvím pověřen opět 
klub HK Hodonín.

„Důvěra nás samozřejmě těší 
a já věřím, že všichni účastníci 
budou u nás spokojeni. Do Hodo-
nína tak zavítají první a druhý tým 
z České republiky (Slavia Praha 
- ČR1 a Sokol Poruba nebo HC 
Zlín - ČR2) a Slovenska, kde to 

jsou Iuventa Michalovce (SR1) a 
HK Štart Trenčín (SR2). Vítězné 
družstvo získá pohár prezidenta 
ČSH, družstva na druhém a čtvr-
tém místě pak pamětní poháry,“ 
hlásí Radek Bičan z pořadatel-
ského klubu HK Hodonín.

Hrát se bude jednokolově kaž-
dý s každým, hrací doba je 2x30 
minut a startovat mohou mladší 

dorostenky (hráčky mladší sedm-
nácti let, tj. ročníky 1998 a 1999) 
a starší žákyně (2000 a 2001). V 
případě rovnosti bodů dvou nebo 
více družstev rozhodují o koneč-
ném umístění tato kritéria:
a) větší počet získaných bodů 
ze vzájemných utkání,
b) větší rozdíl branek ze vzá-
jemných utkání,

c) větší počet vstřelených bra-
nek ze vzájemných zápasů,
d) větší rozdíl branek ze všech 
zápasů,
e) větší počet vstřelených bra-
nek ze všech utkání a
f) los.
Rozpis zápasů:
Pátek, 29. května:
ČR1 - SR2 (17.00 hodin),

ČR2 - SR1 (19.00).
Sobota, 30. května:
SR2 - SR1 (15.00),
ČR1 - ČR2 (17.00).
Neděle, 31. května:
ČR2 - SR2 (9.00),
SR1 - ČR1 (11.00).
Slavnostní ukončení bude na 
palubovce hodonínské haly v 
neděli ve 12.45 hodin.            (jop) 

Česko-slovenský pohár v kategorii mladších dorostenek uvidí opět Hodonín

Na snímku právě střílí domácí spojka Kateřina Slováková. Domácí spojku Petru Varjassiovou (s míčem) se snaží zastavit hned dvojice bránících hráček. Foto: Jaroslav Kolísek (5x)

Radující se veselské házenkářky těsně po rozhodujícím souboji s Pískem (32:21).

Hodně osobních soubojů nabídlo sobotní utkání skupiny play-out ve Veselí nad 

Hostující hráčky porážku na jihu Moravy obrečely.
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3. A tŘÍDA: Oficiální oslavy postupu chystají Dolní Bojanovice

Regionální kopaná 
DIVIZE D: Ve dvacátém sed-
mém kole bodovaly oba týmy 
z regionu. Vinaři z Mutěnic 
se po sedmi porážkách v řadě 
konečně radují z bodového zis-
ku, když doma v sobotu remi-
zovaly s týmem SK Bystřice 
nad Pernštejnem 1:1 (0:0). Do 
vedení šli hosté od 63. minuty, 
kdy se hlavou trefil Jaromír 
Chocholáč, za Mutěnice srov-
nal v 81. minutě po přímém 
kopu Vydařilého hlavou sto-
per Lubomír Kupčík. Sledova-
lo jen 65 diváků (v první půli 
se snesl nad Mutěnicemi silný 
déšť), řídil Soukal.

„Po dlouhé době jsme s tro-
chou štěstí urvali alespoň bod. 
Uvidíme ale, zda nám v koneč-
ném zúčtování pomůže, nebo 
bude k ničemu. Pro diváka to byl 
celkem zajímavý fotbal. Druhý 
poločas byl oboustranně hod-
ně nervózní a i k vůli některým 
výrokům rozhodčího se začal 
zápas vyhrocovat,“ řekl po remí-
zovém mači Petr Zemánek, tre-
nér Mutěnic.

FK Hodonín si v sobotu doma 
s chutí zastřílel, ale v 68. minu-
tě byl přesto ještě stav zápasu se 
Sokolem Tasovice jen 1:1. Tři 
góly vítězů dali hráči z lavičky, 
když v 50. minutě šel na hřiště 
Šturma (odešel Ondroušek) a o 
pět minut později vystřídal nevý-
razného Kleibera spoluhráč Reš-
ka. Góly: 81. a 90. Tomáš Reš-
ka, 16. Radomír Víšek, 68. Petr 
Spazier, 71. z penalty Petr Štur-
ma - 33. Zdeněk Mička.

„Jsem moc rád, že jsme se po 
menším útlumu zase nastartovali 
a poslední tři zápasy neprohráli. 
Dali jsme jedenáct branek a ven-
ku uhráli bod, takže jsem spo-
kojený,“ hlásil o víkendu Mario 
Rossi, trenér Hodonína.

Další výsledky: 
Rosice - Otrokovice 3:3 (0:1), 

Blansko - Velké Meziříčí 0:2 
(0:1), Uherský Brod - Havlíčkův 
Brod 1:0 (0:0), Žďár nad Sáza-
vou - Vrchovina (Nové Město 
na Moravě) 3:2 (1:1), Stará Říše 
- Polná 1:1 (0:0), Pelhřimov - 
Napajedla 7:0 (2:0).

KRAJSKý PŘEBOR: Fotba-
listé Slovanu Bzenec prohráva-
li doma s Kuřimí od 17. minuty 
0:1, ale nakonec tři body zůstaly 
ve městě okurek a vína. Vyrov-
nání zajistil ve 43. minutě Vác-
lav Matula, pojistku na tři body 
pak přidal v 53. minutě kanonýr 
Petr Kasala. Konečný výsledek 
je tedy 2:1 pro Bzenec. Hodně 
radosti bylo v Dubňanech, které 
o víkendu porazily Inzert Expres 
Znojmo 3:0 (2:0), když všechny 

branky dal Koryčánek před náv-
štěvou 200 diváků.

Další výsledky: 
Bosonohy - Bohunice 4:0 (1:0), 

Novosedly - Rousínov 1:3 (0:2), 
Jevišovice - Moravský Krumlov 
2:1 (1:0), Ivančice - Moravská 
Slavia Brno 0:1 (0:0), Ráječko - 
Vojkovice 2:1 (1:1), Sparta Brno 
- Brno-Bystrc 4:2 (1:0).

1. A TŘÍDA - SKUPINA B: 
Nadále se nedaří hráčům Slavo-
je Rohatec, kteří před nedělním 
obědem prohráli ve městě na řece 
Dyji s místním „B“ týmem 2:4 
(0:2). Branky poražených dávali 
v Břeclavi: 50. František Mikes-
ka a 90. Petr Vašek, navíc Roha-
tec dohrával bez vyloučeného 
brankáře Jakuba Mačudu, který 
viděl ve 38. minutě červeného 
žolíka a musel tudíž předčasně 
pod sprchy. Polepšil si Kyjov, 
který doma v neděli dopoledne 
udolal Dražovice 3:1 (0:0), když 
za vítěze skórovali Lukášové 
Mlýnek (2) a Klimeš (1).

Další výsledky 23. kola: 
Blatnice pod Svatým Antonín-

kem - Ratíškovice 0:0, Bořetice 
- Lednice 0:7 (0:3), Bučovice - 
Slavkov u Brna 5:1 (2:0), Rak-
vice - Velké Pavlovice 2:1 (1:0), 
Lanžhot - Šaratice 4:0 (1:0).

1. B TŘÍDA - SKUPINA C: 
Vedení si upevnily Žarošice, 
které doma porazily Velkou nad 
Veličkou 2:0, když oba góly dal 
v prvním dějství Radim Drmela. 

Další výsledky 23. kola: 
Vracov - Milotice 2:0 (1:0) 

- jinak Vracov nastoupí v pátek 
29. května k dohrávce 14. kola, 
ve kterém doma od 18.00 hodin 
přivítá tým Otnice, Veselí nad 
Moravou - Tvrdonice 5:0 (3:0), 
Vacenovice - Hovorany 0:2 
(0:2), Kněždub - Podivín 1:0 
(1:0), Hlohovec - Hroznová Lho-
ta 3:0 (0:0), Krumvíř - Otnice 9:0 
(5:0).

OKRESNÍ PŘEBOR: Na 
Podluží ve Starém Poddvorově 
se představil KEN Veselí nad 
Moravou, a i když favoritem byl 
domácí celek, body se nakonec 
dělily po výsledku 1:1. Do vede-
ní šli hosté od 26. minuty, kdy 
dva metry za velkým vápnem 
napřáhl  Ondřej Žádník, přičemž 
jeho pokus ještě tečoval domácí 
obránce Tomáš Cupal - 0:1. Vel-
kou šanci na vyrovnání měl v 80. 
minutě Filip Krupica, ale z deseti 
metrů sám před brankářem Jaku-
bem Mrkvou mířil vedle levé 
tyče do autu. Domácí se dočkali 
o tři minuty později, kdy trest-
ný kop v podání Ondřeje Vesel-
ského lehce tečoval při vzduš-
ném souboji s obranou soupeře 

střední záložník Lukáš Kašík - 
1:1. Statistika zápasu: střely na 
branku: 7:3, mimo: 8:5, rohové 
kopy: 7:4, ŽK: 2:3 (40. Lukáš 
Frolec, 41. Tomáš Cupal - 50. 
Roman Tomeček, 77. Petr Kočiš, 
86. Adam Štůral), řídili: Matěj 
Daněček ze Bzence, kterému 
na čarách sekundovali Ladislav 
Kukula (HO) a Jaroslav Svo-
boda (Hroznová Lhota), 120 
fanoušků. Nečekaně zakoply 
Moravany, jenž v Těmicích pod-
lehly „B“ týmu Bzence výrazně 
0:4 (0:1). Branky: Roman And-
rýsek 3 a vlastní Marka Bařiny, 
100 diváků. V první půli byli 
lepší hosté, ale ani jednu ze tří 
možností nedokázali využít. 
Druhý poločas se hrál již pod 
taktovkou domácích, kteří třemi 
brankami uzavřeli brankový účet 
zápasu.

Fotbalové tabulky
DIVIzE D

 1. Vel. Meziříčí 20 4 3 63:18 64
 2. Otrokovice 13 9 5 54:36 48
 3. Vrchovina 13 6 8 40:27 45
 4. Havl. Brod 12 8 7 46:40 44
 5. Stará Říše 11 8 8 31:34 41
 6. HODONíN 10 7 10 48:34 37
 7. Bystřice n. P. 9 9 9 41:40 36
 8. Rosice 8 11 8 40:36 35
 9. Pelhřimov 9 7 11 36:41 34
 10. Žďár n. Sáz. 10 4 13 32:38 34
 11. Polná 7 11 9 49:47 32
 12. Uh. Brod 7 9 11 32:40 30
 13. Blansko 7 9 11 30:45 30
 14. Tasovice 8 6 13 31:48 30
 15. MuTěNICE 8 3 16 32:54 27
 16. Napajedla 6 5 16 36:63 23

KRaJSKÝ PŘEBOR
 1. MS Brno 18 4 4 72:31 58
 2. Sparta Brno 17 6 3 71:27 57
 3. Bohunice 17 5 4 58:24 56
 4. BZENEC 16 5 5 62:35 53
 5. Bystrc 12 7 7 49:36 43
 6. Ráječko 13 4 9 55:44 43
 7. Ivančice 12 6 8 45:31 42
 8. Rousínov 13 1 12 50:49 40
 9. Mor. Krumlov 10 5 11 25:28 35
 10. Novosedly 8 5 13 37:50 29
 11. Bosonohy 6 8 12 46:55 26
 12. Vojkovice 7 4 15 36:62 25
 13. Jevišovice 6 5 15 35:60 23
 14. IE Znojmo 5 5 16 25:61 20
 15. Kuřim 5 4 17 32:63 19
 16. DuBŇANY 5 2 19 23:65 17

1. a TŘíDa - SKUPIna B
 1. RATíŠKOVICE 14 4 4 54:22 46

 2. Lednice 14 2 6 68:27 44

 3. Lanžhot 13 4 5 54:32 43

 4. Bučovice 12 4 6 46:30 40

 5. V. Pavlovice 11 5 6 45:32 38

 6. Břeclav B 10 3 9 41:39 33

 7. Bořetice 10 3 9 36:60 33

 8. BLATNICE 8 5 9 36:36 29

 9. Dražovice 7 5 10 29:43 26

 10. Rakvice 5 9 8 30:36 24

 11. Šaratice 6 4 12 31:52 22

 12. KYJOV 6 3 13 39:50 21

 13. ROHATEC 5 5 12 37:60 20

 14. Slavkov 3 4 15 33:60 13

1. B TŘíDa – SKUPIna C
 1. žarošice 15 3 4 47:25 48

 2. Veselí n. Mor. 14 2 6 49:24 44

 3. Kněždub 13 5 4 37:21 44

 4. Hovorany 11 5 6 36:31 38

 5. Hr. Lhota 12 1 9 44:33 37

 6. Velká nad Vel. 10 5 7 39:25 35

 7. Vacenovice 9 4 9 30:32 31

 8. Krumvíř 8 6 8 47:33 30

 9. Hlohovec 8 6 8 40:48 30

 10. Milotice 7 7 8 35:33 28

 11. Tvrdonice 6 3 13 34:47 21

 12. Podivín 6 2 14 31:46 20

 13. Otnice 5 1 16 29:73 16

 14. Vracov 4 2 16 21:48 14

OKRESní PŘEBOR
 1. Lovčice 16 5 2 67:24 53

 2. Moravany 15 1 7 49:29 46

 3. Nenkovice 11 6 6 46:36 39

 4. Strážnice 11 3 9 50:44 36

 5. St. Poddvor. A 10 5 8 33:39 35

 6. Kostelec 10 4 9 47:39 34

 7. Svatobořice A 10 1 12 34:37 31

 8. Uhřice 7 9 7 40:41 30

 9. Ždánice 7 6 10 37:40 27

 10. Bzenec B 8 3 12 40:48 27

 11. KEN Veselí 7 6 10 39:47 27

 12. Mikulčice A 8 3 12 36:47 27

 13. Vnorovy A 6 5 12 32:41 23

 14. Dambořice 4 5 14 28:66 17

3. a TŘíDa
 1. D. Bojanovice 17 3 1 70:18 54

 2. Čejkovice 13 2 6 44:22 41

 3. Milotice B 10 7 4 43:25 37

 4. Čejč 11 4 7 44:38 37

 5. Sobůlky 10 5 6 34:26 35

 6. Dubňany B 11 2 8 46:43 35

 7. Násedlovice 10 4 7 42:29 34

 8. Prušánky 8 3 10 42:44 27

 9. Mikulčice B 8 2 11 42:45 26

 10. Bohuslavice 7 4 10 45:46 25

 11. Bukovany 5 4 12 35:67 19

 12. Šardice 6 0 16 28:62 18

 13. Vacenovice B 1 2 19 14:64 5

3. B TŘíDa
 1. Kozojídky 17 4 2 57:25 55

 2. Vlkoš 15 3 5 78:29 48

 3. Žádovice 13 3 7 49:35 42

 4. Petrov 11 6 6 48:31 39

 5. Lipov 10 5 8 47:39 35

 6. Radějov 10 4 9 38:46 34

 7. Javorník 9 4 10 42:42 31

 8. Ježov 8 4 11 38:43 28

 9. Suchov 8 3 12 47:56 27

 10. Hr. Lhota B 6 8 9 32:43 26

 11. Mor. Písek 7 5 11 39:51 26

 12. Žeravice 4 13 6 40:32 25

 13. Domanín 7 2 14 29:59 23

 14. Vnorovy B 2 4 17 26:79 10

4. a TŘíDa
 1. Věteřov 14 1 5 65:25 43

 2. Lužice 13 2 5 69:25 41

 3. Strážovice 10 2 7 36:35 32

 4. Vřesovice 9 2 9 47:39 29

 5. Archlebov 7 2 11 33:43 23

 6. Želetice 6 1 13 31:88 19

 7. Svatobořice B 4 2 13 27:53 14

4. B TŘíDa
 1. Rohatec B 14 3 3 86:29 45

 2. Louka 11 5 4 49:32 38

 3. St. Poddvor. B 12 1 7 57:44 37

 4. Hrubá Vrbka 10 2 7 40:30 32

 5. Tvar. Lhota 9 1 10 35:37 28

 6. Sudoměřice 3 1 16 29:82 10

 7. Nová Lhota 2 3 14 33:75 9

Tělovýchovná jednota 
Starý Poddvorov 

Hledá HráČe 
do fotBalovéHo druŽstva 

dorostu. 
                    Kluci, které baví fotbal                 
                      a jsou z Hodonína 
                     a blízkého okolí, 

                     ve věku 14 - 18 let 
                    se mohou přihlásit na      
                telefonu: 725 438 983.        

    Na cestovné přispějeme,
    k zápasům odvoz zajistíme.

Další výsledky: 
Lovčice - Strážnice 5:1 (2:0), 

Vnorovy A - Kostelec 2:1 (1:1), 
Nenkovice - Uhřice 4:0 (2:0), 
Ždánice - Mikulčice A 1:2 (1:0), 
Svatobořice-Mistřín A - Dambo-
řice 0:1 (0:0).

3. B TŘÍDA: Šlágr jarních 
odvet se hrál v neděli ve Vlkoši, 
kam přijel lídr z Kozojídek. Na 
utkání jsme sice fyzicky nebyli, 
přesto máme informace z obou 
táborů. To, že nejsou vždy stej-
né, svědčí o tom, že každý se na 
souboj díval ze svého pohledu. 
Zápas skončil nakonec 1:1 (0:1), 
ale postupová tajenka není v této 
skupině stále vyřešena. Góly: 49. 
Luboš Zálešák - 43. Dominik 
Jakubíček, hráno před suprovní 
návštěvou 250 fanoušků.

„Na třetí třídu to byl nadstan-
dardní zápas hraný ve vynikající 

atmosféře. V první půli byli mír-
ně lepší hosté (na šance 4:5), ve 
druhém poločase hráno za naší 
stálé převahy,“ řekl Miroslav 
Čada, hrající kouč Vlkoše.

„V první půli po silném větru 
jsme měli do desáté minuty tři 
tutovky (Ondřej Březina, Domi-
nik Jakubíček a Jiří Vítek), ale 
nebyli jsme úspěšní. Pak se hra 
vyrovnala, přišly další šance, ale 
gól jsme dali až v závěru, kdy 
po centru Vítka přihrál Zdeněk 
Šrahůlek míč Jakubíčkovi, kte-
rý ze sedmi metrů mířil přesně. 
Po přestávce byli domácí lep-
ší. Remíza je asi spravedlivá,“ 
glosoval souboj Viktor Kolůch, 
předseda Kozojídek.

Další výsledky: 
Žádovice - Moravský Písek 

3:0 (1:0), Ježov - Vnorovy B 3:1 
(2:1), Suchov - Lipov 3:4 (2:1), 

Javorník - Radějov 1:0 (0:0), Pet-
rov - Domanín 4:1 (1:0), Žeravi-
ce - Hroznová Lhota B 2:2 (0:0).

4. A TŘÍDA: Střelnici si 
udělali hráči Lužic, kteří doma 
deklasovali Želetice 11:0 po 
poločasu 3:0. 

Další výsledky: 
Strážovice - Vřesovice 2:0 

(1:0), Věteřov - Archlebov 4:0 
(3:0).

4. B TŘÍDA: Starý Poddvo-
rov B si v sobotu doma v Hodo-
níně-Rybářích poradil s Hrubou 
Vrbkou po výsledku 5:1 (3:1). 
Góly: František Ševčík 3, Miro-
slav Krist, Václav Janouškovec 
- Jan Slovák.

Další výsledky:
Rohatec B - Sudoměřice 13:5 

(10:1), pět branek dal Zbyněk 
Rosypálek, Louka - Tvarožná 
Lhota 1:4 (0:1).               (jop)

REGION - O postupujícím je 
rozhodnuto. Do Okresní ligy 
se vrací po dlouhých jede-
nácti letech fotbalisté Dol-
ních Bojanovic, kteří patřili 
vůbec k tomu nejlepšímu, co 
tato třída v tomto soutěžním 
ročníku nabídla. Postup mezi 
okresní elitu je tedy naprosto 
zasloužený!
Mikulčice B - Čejč 5:0 (2:0)

Góly: Urbánek 2, Jánoš, Liš-
činský, Sládek
Bohuslavice - Čejkovice 1:2 
(0:1)

Branky: 87. Radek Vykouk 
- 27. z penalty Jiří Rasocha po 
faulu gólmana Josefa Mastného, 
72. Lukáš Sakala, ČK: 45. Róbert 
Modrovský (ČEJ.), řídil Radek 
Sedlář z Veselí nad Moravou, sle-
dovalo 80 diváků.

„Hrál se vyrovnaný zápas, ve 
kterém měli hosté více štěstí v 
koncovce. My jsme měli více 
tutovek, vítězové pouze dvě a 
obě proměnili,“ zhodnotil duel 
Marcel Sušánek, kouč Bohusla-
vic.

Sestava Bohuslavic: Josef 

Mastný - Josef Horáček, Robert 
Pařízek, Jiří Lebduška, Tomáš 
Blaha - Radek Vykouk, Martin 
Bednařík, David Bůžek, Štěpán 
Andrle - Jaroslav Chvátal, Zby-
něk Buštík.
Dolní Bojanovice - Sobůlky 1:0 
(0:0)

Gól: 63. Vladimír Blaha, s.: Jiří 
Jahoda (Bohuslavice), 300 (!).

„Soupeř, kterému patří čtvrtá 
příčka, chtěl hrát fotbal, a to bylo 
dobře. Proto se přítomný divák 
nenudil. Rozhodčí zapadl do utká-
ní, když pustil hru, takže se hrálo 
často dlouho bez zbytečného pře-
rušení,“ tak viděl souboj kouč 
vítězů Zdeněk Sklenský. Domácí 
během prvních dvou minut trefili 
dvakrát břevno (Vladimír Blaha 
a Aleš Řezáč), oficiální oslavy 
postupu do OKRESNÍ LIGY 
je ale čekají až v sobotu 6. červ-
na, kdy doma přivítají poslední 
Vacenovice B. 

Zajímavost: Bývalý místní 
hostinský Stanislav Fatěna pro-
hrál s koučem Dolních Bojanovic 
sázku a na oslavy tak musí zapla-
tit jeden sud piva.

Bukovany - Vacenovice B 5:1 
(4:1)

Skórovali: 5., 40. a 85. Miro-
slav Fibingr, 15. Michal Bartoš, 
21. Ondřej Horáček - 25. Zdeněk 
Miléř, ř.: Lubomír Drozdy starší 
(Bzenec), 80.

„Vacenovice byly odevzdaným 
soupeřem. My jsme byli po všech 
stránkách lepším týmem. Hrálo 
se v klidu. Výborný výkon odve-
dl zkušený arbitr Drozdy,“ hlásil 
v neděli navečer Libor Horňák, 
sekretář Bukovan.

Sestava Bukovan: Dominik 
Šprta - Pavel Hampl, Roman Jelí-
nek, Petr Půček, Josef Šalamoun 
- Michal Bartoš, Petr Vašíček, 
Lukáš Hrdina (78. Jaroslav Fila), 
Miroslav Malíšek (55. David 
Horáček) - Miroslav Fibingr, 
Ondřej Horáček (75. Michal Bri-
atka). Trenér: Jiří Chromý.
Milotice B - Šardice 3:1 (1:1)

Góly: 10. a 63. Petr Holub, 79. 
Štěpán Novák - nehlášeno, s.: 
Roman Kolář (Veselí nad Mora-
vou), 100.

„Začali jsme dobře, ale po 
špatném odkopu obrany jsme po 

půlhodině inkasovali. Ve druhé 
půli jsme si již balon dávali do 
nohy a přišly i šance. Soupeř 
se po obrátce k vážnější situaci 
nedostal,“ zhodnotil zápas Ladi-
slav Holub, hrající trenér Milo-
tic.

Sestava Milotic B: Zbyněk 
Polášek - Ondřej Novák, Libor 
Kundrata, Roman Neduchal, 
Lukáš Hroudný - Michal Nedvě-
dický, Milan Měchura, Ladislav 
Holub (60. Tomáš Gál), Lukáš 
Budík (65. Jan Bůček) - Štěpán 
Novák (80. Richard Voříšek), Petr 
Holub.
Násedlovice - Dubňany B 1:1 
(1:1)

Branky: 44. Jakub Dozbaba - 
10. Vasyl Kostiv, ř.: Tomáš Hulc-
ký (Moravany), 80.

„Začátek byl z naší strany ner-
vózní. Podařilo se nám srovnat po 
pěkné střele ze 20 metrů přesně do 
šibenice. Ve druhé půli jsme měli 
územní převahu, soupeř hrozil z 
nebezpečných protiútoků. Koneč-
ná remíza je spravedlivá,“ řekl po 
nedělním zápase Zdeněk Hrdlič-
ka, kouč Násedlovic.          (jop)
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Fota pod čarou ...

Úvodní cyklistický závod čtyřdílného seriálu Visegrádské čtyřky na trati mezi Hodonínem (tam byl start) a Kyjovem (tady byl pro změnu cíl) se jel jako Grand Prix (GP) České republiky, když pořadatelem vydařené akce byl klub Sokol Dacom 
Pharma Kyjov. Trať dlouhou 174 kilometrů zvládl nejlépe Polák Pawel Bernas z týmu Activejet v čase 4:17:09 hodiny, na druhém místě byl Čech Jiří Polnický z týmu Whirlpool Author a třetí skončil Ukrajinec Oleksandr Polivoda z celku 
Kolss-BDC – oba měli stejný čas.                                                                                                                                                                                                                                           Foto: Jaroslav Kolísek (2x)

HODONÍN - Nedávno sice 
oslavil PETR VYŠKOVSKý 
(narozený 17. května 1945) z 
Hodonína své sedmdesátiny, 
ale tento věk si příliš nepři-
pouští. Proč taky. Celý svůj 
dosavadní život zasvětil spor-
tu, a to především milovanému 
fotbalu. 

Nedávný oslavenec spatřil 
světlo světa v Orlických horách 
v obci Jadrná na okrese Rychnov 
nad Kněžnou. Pak se s rodinou 
(matka byla Němka, otec Čech) 
přestěhoval do Rýmařova, ale 
větší část dosavadního života 
prožil na jižní Moravě, když čty-
ři roky strávil u dědy v nedale-
kém Holíči.

Když dostal otec od Nafty 
byt, tak se stěhoval z Holíče do 
Hodonína, kde začal od svých 
jedenácti let prohánět mičudu. K 
fotbalu se dostal přes největšího 
kamaráda Olina Svobodu, který 
však později odešel do Bohumí-
na. Vyškovský začínal fotbalo-
vou kariéru ve Slovanu Hodonín 
pod trenérem Martinem Danie-
lem.

„Už tehdy jsme s plnou pusou 
hleděli na tehdejší hvězdy jako 
třeba Nedomanského, Balůna, 

Foukala nebo třeba Kocourka, 
kteří dokázali skloubit fotbal s 
hokejem. Pro nás to byli pros-
tě ikony,“ vzpomíná oslavenec, 
který neměl zrovna v mládí na 
růžích ustláno. Rodina žila v 
těžkých životních podmínkách, 
ale přesto to byly časy, na které 
Vyškovský s odstupem času rád 
vzpomíná. 

Dalším koučem byl v žácích 
Rudolf Vašek, kterého v doros-
tu vystřídal Josef „Pepin“ Kurz. 
Protože si už coby mladík s 
míčem náramně rozuměl, v osm-
nácti letech dostal šanci hrát za 
první tým u mužů. V tehdejším 
týmu nastupoval spolu se střed-
ním útočníkem (dříve se hráva-
lo systémem 3-2-5 - pozn. red.) 
Vítězslavem Kotáskem, jenž se 
stal později oporou ligového cel-
ku Zbrojovky Brno. V Hodoníně 
hrával na pravém křídle, ale v 
roce 1964 nastoupil coby voják 
na vojnu a stal se posilou Dukly 
Vyškov. Proč zrovna Vyškov?

„Na Memoriálu Karla Chalupy 
byli i zástupci z vyškovské Duk-
ly, kteří si mě prostě vyhlédli a 
já jsem tudíž narukoval do Vyš-
kova, kde jsem hrál krajský pře-
bor po celé dva roky. Byl jsem i 

v juniorské reprezentaci Jihomo-
ravského kraje a pamatuji si jako 
dnes, když jsme hráli v roce 1965 
předzápas v Brně za Lužánkami 
proti dorostu ČSSR. Já jsem hrál 
na pravém beku a už tehdy to byl 
po způsobu hry trnavského rych-
líka Karola Dobiaše, tedy naho-
ru-dolů, fyzicky hodně náročný 
způsob hry. Jako hlavní zápas 
se představila naše reprezentace 
a Turecko a v paměti mě utkvěl 
známý fotbalista Andrej Kvaš-
ňák, který byl proslulý svými obr 
kopačkami,“ ohlíží se za vojnou 
v dresu Dukly Vyškov Vyškov-
ský.

Po návratu z vojny se nabíd-
ka jen hrnuly, protože Vyškov-
ský se vypracoval postupně mezi 
tvůrce hry a pilíře mužstva a to 
byly vždy pozice, po kterých fot-
baloví bafuňáři nesmírně touži-
li. Tak se stalo, že v Hodoníně 
se u Vyškovských netrhly dve-
ře, když o šikovného mladíka se 
zajímaly takové kluby, jako třeba 
Otrokovice, Liptovský Mikuláš, 
Ružomberok nebo tehdejší Got-
twaldov, nyní Zlín.

„Když k nám přišel zástup-
ce z Gottwaldova s návrhem 
smlouvy, tak jsem raději odešel 
s otcem z bytu a maminka tak 
funkcionáři jen řekla, že nejsem 
doma, a vše tím padlo,“ přidal 
k dobru zajímavost z možného 
lanaření do vyšší soutěže Vyš-
kovský, který se jako dlouho-
letý fotbalový kouč podílel na 
výchově spousty hráčů. Postup-
ně se začal věnovat funkciona-
ření, byl aktivním trenérem na 
Hodonínsku i Břeclavsku (tady 
třeba vedl Moravský Žižkov), 
stál za množstvím halových tur-
najů a rád si vyzkoušel i funkci 
hlasatele, při které dokázal pří-
tomné fanoušky pobavit svým 
typickým humorem. 

Přestože má papír na auto-
mechanika, pracoval v MND v 
Hodoníně, ale v červnu v roce 
1968 dostal zajímavou pracovní 
nabídku ze sousedních Dubňan, 
kde hrál za tamní Baníkovce a 
pracoval na Dole 1. máj. V tom 
samém roce se i oženil a v hor-
nickém městě žil do roku 1982, 
kdy se vrátil zpět do Hodonína. 

„V Dubňanech byl tehdy vel-
mi dobrý mančaft, kde třeba 
hráli Kryštof, Dohnálek, Fold-

váry nebo František Kordula, 
který se stal později trenérem. 
Nás koučoval Jan Koštoval a na 
roky strávené v Dubňanech mám 
fakt ty nejlepší vzpomínky. Na 
naše domácí zápasy chodilo běž-
ně přes tisíc diváků a pokud se 
třeba hrálo derby s Veselím nad 
Moravou, tak přišlo až tři tisíce 
diváků. Naše mužstvo se pravi-
delně pohybovalo v horní polo-
vině tabulky, na postup jsme ale 
nedosáhli. To byly prostě zcela 
jiné časy! V Dubňanech již tehdy 
bylo solidní sportovní zázemí, a 
tak není divu, že na soustředě-
ní zde jezdili například Lvíčata 
ČSSR, ligové Teplice nebo Spar-
tak Trnava se známým trenérem 
Antonem Malatínským. Díky 
družbě s Ruskou Voroněží jsem 
poprvé letěl letadlem, a to do 
Ruska, kde jsme nastupovali 
proti místnímu týmu, jenž vypa-
dl z první ligy, i když na teplo-
měru bylo -18 stupňů. My jsme 
věděli, že v Rusku budou děti po 
nás žadonit žvýkačky, které jsme 
si z domu dovezli a tam jsme je 
potom rádi rozdali. Přitom jsme 
se cítili jak Američané. To bylo 
zajímavé,“ přidává další histor-
ky vtipný společník a průvodce 
svým barvitým životem Vyškov-
ský. 

V Dubňanech hrával na pravé 
straně zálohy - byl typem kon-
struktivního fotbalisty, tedy tvůr-
ce hry a jak se dnes moderně říká 
- špílmachr. 

„Dnes mají mladí kluci plno 
jiných zájmů, sport je až na dal-
ší koleji,“ mrzí Vyškovského, 
který sám dobře cítí, že úroveň 
současného fotbalu šla v celém 
státě (a nejenom u nás v Česku) 
hodně dolů. Po skončení aktiv-
ní kariéry začal trénovat žáky a 
mladší dorost v Sigmě Hodonín, 
chtěl však zkusit něco jiného, a 
proto na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let minulého 
století začal s trénováním u 
mužů. Postupně si tak vyzkou-
šel tuto práci v Sigmě Hodo-
nín, když zanikla, tak začal u 
FK Hodonín a objevil se i na 
opačném konci města Hodoní-
na, a to ve čtvrti Nesyt. Zřejmě 
nejvíc mu ale k srdci přiros-
tl Starý Poddvorov, se kterým 
postoupil do okresního přeboru 
a pak dokonce historicky popr-

vé i do nejnižší krajské soutěže, 
tedy 1. B třídy. Právě první muž 
staropoddvorovského fotbalu - 
prezident klubu Miroslav Hře-
bačka - stál za tím, když vloni v 
létě dal Vyškovský dohromady 
partu fotbalistů, kteří skončili 
ve zrušeném klubu v Terezíně, 
a protože chtěli hrát, tak se udě-
lala na poslední chvíli dohoda 
a vznikl nový klub - TJ Starý 
Poddvorov B - díky ochotě a 
vstřícnosti Hřebačky. Jako tre-
néra jej mohli vidět příznivci 
kopané i v Násedlovicích a v 
Dubňanech. Vyškovský se obje-
vil ještě jednou na Nesytě, ten-
tokráte u týmu žen, které hrají 
druhou ligu na Moravě, ale zde 
skončil v polovině roku 2014. 
Nyní je tedy jen na lavičce Sta-
rého Poddvorova B, který hraje 
základní 4. B třídu a své domácí 
zápasy hrají borci kolem útoč-
níka Václava Janouškovce na 
Sokolském stadioně v Hodoní-
ně-Rybářích. Nikdy ale nezapo-
mene na tragédii, která postihla 
jeho nejbližší v roce 2012.

„To mám z toho stále bolest 
na duši. V tom roce právě při 
havárii u Skalice tragicky zahy-

nul můj vnuk Filip Sofka, který 
hrával v Hodoníně fotbal a stále 
nám hodně chybí,“ říká Vyškov-
ský, jenž již více jak dvacet roků 
nepije žádný alkohol.

„S otázkou alkoholu jsem se 
již definitivně vypořádal. Dříve 
jsem měl osobní (rozvod) a další 
problémy, které jsem nedokázal 
bohužel řešit. Určitě jsem udělal 
i chybné kroky a rozhodnutí, ale 
kdo z nás je neudělal. Měl jsem 
své vrtochy a komu jsem snad 
ublížil, tak se nyní dodatečně 
omlouvám,“ podotýká Vyškov-
ský.

A jak se cítí coby zasloužený 
důchodce? „Na to všechno, co 
mám za sebou, tak se možná 
cítím i na víc (smích). Na druhou 
stranu to ale mohlo být klidně i 
horší. Problémy mám hlavně s 
kotníky a koleny a tudíž klidně 
mohu předpovídat počasí. Jinak 
je to v pohodě,“ říká na závěr 
příjemného dvouhodinového 
povídání nedávný oslavenec, 
kterému přeje do dalších let vše 
nejlepší, zejména hodně zdra-
ví, i sportovní redakce týdeníku 
Nové Slovácko.

Josef Polášek       

Nedávný sedmdesátník Petr Vyškovský se cítí stále dobře. 
Nyní se již baví pouze jako kouč „B“ týmu starého Poddvorova

 K doplňkovým sportům, které Petr Vyškovský často vyhledával, patřil i tenis.

Sport je celý jeho život! Na snímku je Petr Vyškovský (uprostřed) při účasti na 
známém běžeckém závodě Hodonín - Holíč - Skalica, kde si vyzkoušel kratší tra-
su kolem hodonínské radnice.                    Foto: archiv Petra Vyškovského (2x)



tIpující - uveďte:
jméno, adresu:

telefon, e-maIlovou adresu:

Tento originální kupon vyplňte, vystřihněte a doručte osobně do redakce:
Týdeník Nové Slovácko, Masarykovo náměstí 34, Kyjov - nejpozději do pátku 
29. května 16.00 hodin nebo kupon pošlete poštou tak, aby tento byl doručen  
nejpozději také v pátek 29. května 2015. 
U více výherců se částka bude rovnoměrně dělit. Pokud je výhra nižší než 50 korun, 
nebo nikdo z tipujících se v daném týdnu netrefí, případně se zápas (nebo obě utkání)  
neodehrají, soutěž se anuluje a finanční částka se převede do dalšího týdne – jackpot.
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kopaná: 1.a třída - sk. B, 24. kolo
rohatec - Blatnice
(sobota 30. května, 16.30 hodin)

kopaná: divize d - 28. kolo
tasovice - mutěnice
(neděle 31. května, 16.30 hodin)

pŘesný 
výsledek:

skóre zápasu
po základním
hracím čase

správný 
tIp:

výhra domácích 1
remíza 0

výhra hostí 2

soutěŽní kupon č. 59

Sponzorem tipovací soutěže je:

Všechny tipující zaskočil lídr 3. A třídy - FK Dolní Bojanovice, který vyhrál doma v neděli nad Sobůlkami „jen“ 1:0 a naopak 

většina z vás věřila veselským Panenkám, které v rozhodujícím utkání porazily jasně Písek  32:21 (1). Jackpot ve výši 200 Kč se 

přesouvá do tohoto týdne, ve kterém se bude hrát o jednu tisícovku

TIPOVACÍ SOUTĚŽ TÝDENÍKU NOVÉ SLOVÁCKO

200 Kč každý týden.      Hrajeme o jackpot  1000 Kč

sportovní pozvánky
STŘEDA, 27. KVěTNA:
u Kopaná, Okresní pohár – Finále, Rohatec B – Moravany, hřiště TJ 
FK Baník Ratíškovice, hraje se od 18.00 hodin – pokud u fotbalového 
zápasu není uvedený začátek, hraje se od 16.30.
SOBOTA, 30. KVěTNA:
u Kopaná, ý Divize D, 28. kolo, Otrokovice – Hodonín, ý Krajský 
přebor, 26. kolo, Bohunice – Dubňany, ý Krajská 1. A třída, skupina 
B, 24. kolo, Rohatec – Blatnice pod Svatým Antonínkem, Ratíškovice 
– Bořetice, Šaratice – Kyjov, ý 3. A třída, 24. kolo, Dubňany B – Milo-
tice B, Prušánky – Dolní Bojanovice, ý 3. B třída, 24. kolo, Hroznová 
Lhota B – Petrov, hřiště Tasov, Vnorovy B – Žádovice, ý 4. A třída, 
24. kolo, Svatobořice-Mistřín B – Věteřov.
NEDěLE, 31. KVěTNA:
u Atletika, Jedenáctý závod Moravsko-Slovenského Běžecké-
ho Poháru (MSBP) 2015, Běh Filipovským údolím, Javorník, muži 
poběží 10 kilometrů, ženy 5 kilometrů, start první dětské kategorie je v 
9.00 hodin, start hlavního závodu je v 11.00 hodin.
u Kopaná, ý Divize D, 28. kolo, Tasovice – Mutěnice, ý Krajský 
přebor, 26. kolo, Moravský Krumlov – Bzenec, ý Krajská 1. B třída, 
skupina C, 24. kolo, Milotice – Hlohovec, Hroznová Lhota – Kněždub, 
Hovorany – Žarošice, Velká nad Veličkou – Veselí nad Moravou, Tvr-
donice – Vracov, Otnice – Vacenovice, ý Okresní přebor, 24. kolo, 
Uhřice – Svatobořice-Mistřín A, Dambořice – Starý Poddvorov A, KEN 
Veselí nad Moravou – Vnorovy A, hřiště Zarazice, Kostelec – Bzenec 
B, Moravany – Ždánice, Mikulčice A – Lovčice, Strážnice – Nenkovice, 
ý 3. A třída, 24. kolo, Čejkovice – Násedlovice, Šardice – Mikulčice 
B, Čejč – Bukovany, Sobůlky – Bohuslavice, ý 3. B třída, 24. kolo, 
Kozojídky – Žeravice, tento zápas začíná v 10.00 hodin dopoledne, 
Domanín – Javorník, Radějov – Suchov, Lipov – Ježov, Moravský Písek 
– Vlkoš, ý 4. A třída, 24. kolo, Archlebov – Lužice, Želetice – Strážo-
vice, ý 4. B třída, 24. kolo, Hrubá Vrbka – Louka, Tvarožná Lhota – 
Rohatec B, Sudoměřice – Nová Lhota, hraje se od 16.30 hodin.     (jop)

Kam s turisty o víkendu

REGION – V sobotu 30. 
května bude pro členy i 
nečleny Klubu českých 
turistů (KČT) v Hodoní-
ně připraven poznávací 
zájezd do města zapsané-
ho na seznamu Světového 
kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO, tedy 
do Banské Štiavnice. Na 
programu bude zastávka ve 
Svätém Antonu s prohlídkou zámečku, následně pak přejezd do 
Banské Štiavnice s návštěvou Báňského muzea v přírodě, koste-
la Panny Marie Sněžné, kalvárie a samotného města. Sraz je v 
5:25 hodin před autoservisem Chaloupka v Hodoníně na Dvořá-
kově ulici - cena za dopravu 230 Kč pro člena odboru, 300 Kč 
pro nečlena. Přihlášky v knihkupectví Zdenky Dvořákové na 
Národní třídě 21, Hodonín s úhradou ceny zájezdu. Další informa-
ce podá na vyžádání vedoucí zájezdu Anton Vávra na mobilním 
telefonu číslo 606 482 460.                            (KČT Hodonín)

Banská Štiavnica a Svätý Anton

HODONÍN - Hodonínské stolní tenistky 
jasně přehrály v nejkratší možné době 
ve finále extraligy svého soka z nedale-
ké Břeclavi v pátek večer 5:1, a protože 
stejným výsledkem skončil pro Hodonín 
i pondělní duel v Hodoníně a středeční 
na zimním stadionu v Břeclavi, solid-
ně zaplněná Mart arena v Hodoníně na 
Lipové aleji na začátku víkendu slavi-
la zasloužený triumf. Skvělí hodonínští 
fandové pokřikem „Vzhůru pinec, pinec 
Hodonín“ dali jasně najevo, komu bude 
patřit nastávající páteční noc. Hodonín 
si titul vydobyl po zásluze, když letos v 
play-off neprohrál jediný zápas. 

„Ani na chvilku jsme si nepřipouště-
ly, že bychom dnes prohrály. Chtěly jsme 
titul oslavit doma, aby si to s námi užili i 
naši fanoušci. Je to určitě skvělý pocit, kte-
rý nikdy neomrzí,“ řekla krátce po třetím 
finále Kateřina Pěnkavová, která se v dresu 
Hodonína těší již ze třetího zlata.

„Vyhrály jsme sice třikrát 5:1, ale neby-
lo to určitě tak jednoduché, jak ukazují 
výsledky. Když to zhodnotím celkově, tak 
si myslím, že letos to bylo mnohem lehčí 
než minulý rok, kdy to byl boj do posled-
ního zápasu. To však nemění nic na tom, 
že to je pro nás další cenný úspěch,“ zhod-
notila královskou finálovou jízdu Alena 
Vachovcová, hodonínská trenérka.

FINÁLE - TŘETÍ ZÁPAS:
SKST Mart Hodonín - MSK Gumotex 
Břeclav 5:1

Lenka Harabaszová - Vivien Elloová 
1:3, Kateřina Pěnkavová - Andrea Dodea-
nová 3:0, Šiho Onová - Aneta Kučerová 
3:2, Pěnkavová - Elloová 3:1, Harabaszová 
- Kučerová 3:0, Onová - Dodeanová 3:0.

Konečný stav finálové série: 3:0 pro 
Hodonín.                                      (jop)  

Hodonín slaví již devátý titul

HODONÍN – Nedávno se 
konal ve sportovní hale TEZA 
v Hodoníně druhý ročník sou-
těže skupinových aerobikových 
choreografií pod názvem Aero-
bic Wiky Cup. Tu organizoval 
aerobic club - AC K.I.S. Inten-
sive - Hodonín a z domácí palu-
bovky si odvezl hned dvě stříbr-
né medaile. 

Celá akce byla součástí postu-
pové soutěže Aerobic Tour 2015, 
která má letos své finále v Otroko-

vicích. V Hodoníně se soutěžilo 
ve čtyřech věkových kategoriích, 
ve kterých byly týmy  rozdělené 
na estetické a technické. 

Celé hodnocení prováděla 
odborná porota ve složení Bar-
bora Havířová, Lenka Solničko-
vá, Hana Ammerová, Barbara 
Kirchnerová a Roman Ondrášek. 
Hlavní porotkyní byla hereč-
ka a hodonínská rodačka, Petra 
Hřebíčková.  „Jsme moc rádi, 
že do Hodonína přijeli tito skvě-

lí sportovci a odborníci. Myslím 
si, že hodnocení soutěže bylo na 
vysoké úrovni a tomu odpovída-
la i kvalita celé soutěže. Navíc se 
nám podařilo získat do poroty i 
úžasného člověka, Petru Hřebíč-
kovu, která je nejen profesionál-
kou každým coulem, ale rovněž 
člověkem s obrovským srdcem. 
Moc jí děkujeme,“ dodala Galina 
Rucká.

A co čeká klub AC K.I.S. Inten-
sive Hodonín v nejbližší době? 

„Soutěžní sezona 2015 je za námi, 
a před námi je nejen závěrečná 
slavnostní akce pro všechny děti a 
rodiče z klubu, ale hlavně prázd-
niny a během nich pak letní sou-
středění plné pohybu a zábavy, 
kde se připravíme na další rok,“ 
uzavřela povídání předsedkyně 
klubu a trenérka Rucká.

 Více informací o celé soutěži 
najdete na www.kisintensive.cz 
a nebo na fanouškovské stránce 
Aerobic Cup Hodonín.   (jop, JW)

Aerobic Wiky Cup přivítal v Hodoníně na 700 soutěžících

Vítězné družstvo stolních tenistek Hodonína i s pohárem pro mistra ČR za rok 2015.

Společná fotka hodonínských hráček spolu se svými skvělými fanoušky.               Foto: Jaroslav Kolísek (2x)
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Řádkovou inzerci můžete 
zadat také na www:

islovacko.cz
v sekci řádková inzerce

PlOŠNá INZeRCe
za 2 placené inzeráty 

dostanete jeden inzerát 
ZDARMA

akce 2+1 zdarma 

vBf s.r.o. výroBce forem v kyjově
Hledá zaměstnace 

následujících profesí:
u  Frézař – 5 osé CNC frézovací centra
u  Soustružník – CNC soustruhy
 Požadujeme: vyučení v oboru

u  Pracovnice v administrativě 
 na zkrácený úvazek
 SŠ vzdělání enonomického směru, AJ výhodou 
 Nabízíme: zajímavou práci vhodnou i pro absolventy,  
                 zajímavé ohodnocení
 

 Kontakt: Boršovská 2614 tel. 518 616 638
 Váš životopis zašlete mailem:vbf@vbf.cz

Hledáme další 
prodejce týdeníku 

nové slovácko 

např. čerpací stanice, restaurace, 
občerstvení, prodejny tabáku, 

papírnictví, cukrárny, potraviny, 
a podobně.

Informace na tel.: 606 057 820

Nové slovácko se čte i v Itálii

Náš fotoreportér zachytil dvojici žen z jižní Moravy, které se  na italském pobřeží u města San Benedet-
to začetly do týdeníku Nové Slovácko.                                                              Foto: Jaroslav Kicl


