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Nezaměstnanost stále klesá. Volných míst je  
poprvé víc, než lidí bez práce

Antonínové zvou ke společnému setkání na Antoníček

Trh práce v České repub-
lice se v posledních měsících 
kompletně proměnil. Neza-
městnanost stále klesá, prá-
ce je nyní poprvé než lidí, 
kteří ji hledají. Firmy v dub-
nu nabízely 267 tisíc volných 
míst, zatímco lidí bez za-
městnání bylo pouhých 242 

Blatnice pod Sv. Anto-
nínem - V letošním roce si 
věřící u kaple Sv. Antoní-
na na kopci nad obcí při-
pomenou 350 let vzniku 
tohoto významného pout-
ního místa. Již na středu 
13. června se připravuje 
po mši, kterou bude od 
17.00 hodin celebrovat 
pomocný biskup olomo-
ucký Antonín Basler, se-
tkání, které bude mít u 
jubilejního výročí premi-
éru.

„Oslovujeme jmenovce 
a Antonie, aby se dosta-
vili již na domácí pouť ke 
cti svatého Antonína v li-
dových krojích. Poté se 
společně vyfotografuje-

tisíc, z toho více než třetinu 
tvoří lidé nad 50 let. Méně 
jich přitom bylo naposledy 
v srpnu 1997. Podíl na tom 
mají sezónní práce. I když 
ale na Hodonínsku připa-
dají na jedno volné místo tři 
lidé, firmy dál zoufale shá-
ní zaměstnance. Především 

me, poděkujeme a zazpí-
váme sloužícímu bisku-
povi. Jsem přesvědčený, 
že něco podobného se na 
této hoře v tento pro nás 
sváteční den ještě nic po-
dobného nezorganizova-
lo,“ řekl iniciátor setkání, 
místní zpěvák mužského 
sboru, Antonín Peprna. 
Přitom také připomíná, 
že se jedná hlavně o du-
chovno a také zvýšit as-
poň v tomto jubileu účast 
krojovaných, která bývá 
nejvíce zastoupená už 
dlouhá léta při nedělní 
hlavní pouti. „V Blatnici 
jsem napočítal, že nás tu 
žije v současnosti čtyřia-
padesát a čtyři Antonie, 

technické profese i výrobní 
dělníky 

Hodonínsko - Ještě před 
pár lety firmy a zaměstna-
vatelé stláčeli kvůli vysoké 
nezaměstnanosti platy na 
minimum a diktovaly si pod-
mínky. Najít jakoukoli prá-
ci se v některých regionech 

po okolí kolem pětadva-
ceti. Tímto zveme i z dal-
ších míst rozšířit v kro-
jích naše řady,“ vyzývá 
Antonín Peprna jmenovce 
k účasti.  

„Na setkání Antoníčků 
na Svatém Antonínku se 
moc těším. Ta myšlen-
ka mne doslova nadchla. 
Antonín je krásné jmé-
no, které prožívá v dneš-
ní době renesanci a navíc 
svatý Antonín je skvělý 
a lidem velmi blízký pa-
tron,“ sdělil Novému Slo-
vácku Antonín Tesařík z 
Hodonína.

„Křestní jméno Antonín 
se v naší rodině přenáší 
již po tři generace a mne 

včetně Hodonínska rovnalo 
téměř zázraku. Dnes je situ-
ace přesně opačná. Volných 
pracovních míst je na celo-
republikovém trhu nadby-
tek, tedy více než lidí, kteří 
jsou aktuálně bez zaměstná-
ní. Česká republika má nyní 
dokonce nejnižší míru neza-

městnanosti v celé Evropské 
unii, pouhých 2,1 procenta. 
Podle odhadu ekonomů kles-
ne na podzim nezaměstna-
nost až pod historickou hra-
nici tří procent. Hodonínsko 
ovšem dál patří k okresům  
s nejvyšší nezaměstnaností  
v republice. ⟫ více na straně 4

Ve většině kostelů na Slovácku chodí vystrojeny do lidových krojů. "Dětí ubývá čím dál více. Pamatuji si, kdy u nás chodilo kolem třiceti dětí," zavzpomínal 
Veličan, senior Jan Grabec. Náš snímek je právě z centra Horňácka, kde jsou na společné fotografii se správcem farnosti Josefem Vysloužilem děti na scho-
dišti po slavnosti před kostelem Sv. Máři Magdaleny ve Velké nad Veličkou. Text, foto: Antonín Vrba

Při domácí pouti by se mělo 
díky setkání Antonínů a An-
tonii objevit na hoře Sv. An-
tonína více krojovaných, což 
tu nebylo nikdy zaregistro-
váno.

dojalo, že dcera se zetěm 
se pro něj rozhodli také 
pro mého vnoučka. Takže 
vyrazíme s vnoučkem To-
níčkem, který má nyní tři 

roky a moc se oba těšíme! 
Jsem ze Slováckého Pod-
luží, tak zvolím podlužác-
ký mužácký kroj pro sebe 
a podlužácký i pro vnouč-
ka Toníčka a vnučku Lu-
cinku i když není Tonička, 
ať si to užijí obě děti,“ do-
dal Antonín Tesařík, jinak 
zastupitel Jihomoravské-
ho kraje za KDU-ČSL. 

 av
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Hodonínsko – Dvě promile 
alkoholu v krvi měl třiačty-
řicetiletý muž, který hava-
roval uplynulý čtvrtek na 
silnici mezi Vracovem a Va-
cenovice . Nepřizpůsobil 
rychlost jízdy mokré silnici 

Hodonín – Celkem deset 
případů vloupání či kráde-
že a škody za skoro sto ti-
síc korun má na kontě sed-
madvacetiletý muž, který 
páchal trestnou činnost ze-
jména na Kyjovsku, a kte-
rého nyní dopadli policis-
té. „Předmětem jeho zájmu 
byly především garáže ro-
dinných domů. Trestných 
činů se od začátku roku 

Bzenec – Tragicky skončila 
dopravní nehoda, k níž došlo 
předminulý pátek u Bzence. 
Srážku dvou osobních aut ne-
přežila jedna žena a sedm dal-
ších lidí bylo zraněno. Z toho 
dvě těžce a jeden z cestujících 
byl vrtulníkem transportován 
do brněnské nemocnice. „Os-
mapadesátiletý řidič osobní-
ho auta jedoucí směrem na 
Bzenec zřejmě nepřizpůsobil 
rychlost jízdy na mokré silnici 
svým schopnostem a v pravo-
točivé zatáčce vyjel částečně 
do protisměru. Tam se nejprve 
bočně střetl s protijedoucím 
autem a poté došlo k čelnímu 
středu s dalším protijedoucím 
autem, v němž cestovali čtyři 

a vjel s autem do travnatého 
příkopu. Při nehodě utrpěl 
lehké zranění, s nímž skon-
čil v nemocnici. Za Ohrožení 
pod vlivem návykové látky 
mu hrozí až tříletý trest.

(red)

dopouštěl i přesto, že v po-
sledních třech letech byl za 
krádeže odsouzen. Naposle-
dy mu byl soudem uložen 
tříletý nepodmíněný trest, 
z jehož výkonu byl podmí-
nečně propuštěn v říjnu 
loňského roku se zkušební 
dobou do roku 2022. Nyní 
mu hrozí až tři roky vězení,“ 
uvedl hodonínský policejní 
mluvčí Petr Zámečník. (red)

lidé,“ popsal průběh dopravní 
nehody mluvčí hodonínských 
policistů Petr Zámečník. Při 
srážce zemřela spolujezdky-
ně řidiče, který nehodu způ-
sobil. „Dechové zkoušky byly 
provedeny u všech zúčastně-
ných, všechny měly negativní 
výsledek. Silnice byla po dobu 
vyšetřování nehody uzavře-
ná a policisté zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření 
z přečinu Usmrcení z nedba-
losti. Zároveň prosím případ-
né svědky, kteří mohli nehodu 
vidět a poskytnout důležité in-
formace pro její objasnění, ať 
se ozvou na telefon 974 633 
260 nebo na linku 158,“ dopl-
nil Zámečník.  (iva)

Havaroval do příkopu  
a skončil v nemocnici

Muž v podmínce znovu 
kradl. Hrozí mu tříletý 
trest

Nehoda u Bzence skončila 
smrtí spolujezdkyně

Unikátní akce otevře téměř padesát 
lidových expozic na Slovácku

Region – Jen jednou 
za rok otevřou společně 
malá muzea a památkově 
chráněné domky na Slo-
vácku. Je to vždy první 
víkend v červnu a letos 
vůbec poprvé se do této 
tradiční akce zapojuje 
okres Hodonín. Ve dnech 
2. a 3.června to bude na 
území okresu celkem 17 
objektů a na celém Slo-
vácku dokonce 47. Dom-
ky jen o tomto víkendu 
otevřou od 9 do 17 hodin, 
aniž by byla třeba před-
chozí rezervace. 

„Od těch nejpovola-
nějších průvodců, kteří 
velmi často stáli u zro-
du svého objektu jako 
památky či expozice, se 
dozvíte zajímavosti ze ži-
vota obyčejných obyvatel 
obcí, o řemeslech, hospo-
dářství, odívání, historii 
dávné i nedávné velmi 
poutavým a nevšedním 
způsobem,“ lákají hlav-
ní pořadatelky ze spolku 
Region Slovácko z Uher-
ského Hradiště.

Památkové domky, ob-
jekty lidového stavitel-
ství a regionální mu-
zea jsou symboly života  
v obcích, doklady běž-
ného vesnického živo-
ta, hospodářství s kaž-
dodenními povinnostmi 
- muškáty v oknech, na-
stlané bělostné peřiny, 
vždy čistý stůl - středo-
bod každé domácnosti, 
kachlová kamna, obrázky 
a sošky patronů a sva-
tých, modlitební knížky  
a růžence. Tuto atmo-

Kyjovská Charita získala další auto 
zdarma.Složily se na něj místní i okolní firmy

Už několik dní využívá 
kyjovská Charita nový vůz, 
který získala zdarma od 
místních podnikatelů a fi-
rem z okolí – dokonce až  
z Brna či Uherského Hradi-
ště. Auto je už každodenně 
v permanenci jako užitečný 
pomocník v terénní službě 
i při péči o seniory-napří-
klad při rozvozu obědů. Po-
moc přitom podle šéfa ky-
jovské Charity Vladimíra 
Měchury přišla v pravý čas. 
Vůz, se kterým Charita prá-
vě tuto službu doteď provo-
zovala, je už totiž téměř za 
zenitem. 

Kyjov - Možná už jste  
v Kyjově také potkali novo-
tou zářící bílou Dacii Dok-
ker s logem Charity na 
přední kapotě, které dopl-
ňuje téměř třicítka dalších 
firemních log po stranách 
auta. Ve městě jde přitom 
již o čtvrtý vůz v rámci 
projektu Sociální automo-
bil, který pomáhá obnovit 
vozový park v  zařízeních, 
pečujících o potřebné. „Dár-
kový“ automobil se tak za-
řadil pětadvacetičlenného 
vozového parku a pomůže 

Charitě v terénní péči o se-
niory i lidi s různým posti-
žením. „Ve většině sociál-
ních zařízení je vozový park 
ve velmi špatném technic-
kém stavu a vozidla ne-
odpovídají standardům 
pro přepravu nemocných. 
Tato zařízení získávají nové 
vozy zpravidla velmi složi-
tým a zdlouhavým způso-
bem. Rozhodli jsme se proto 
vzít situaci do svých rukou 
a pomoci těm, kteří to sku-
tečně potřebují,“ uvedl Mi-
roslav Káninský ze společ-
nosti Kompakt, která za 
projektem Sociální automo-
bil stojí. Na vůz pro místní 
charitu přispěla zhruba tři-
cítka firem z Kyjova a oko-
lí, Hodonína, Uherského 
Hradiště ale i vzdálenější-
ho Brna. O potřebné auto 
si nezisková organizace, 
která žije z dotací, zažádala. 
Koupě nového vozu  totiž 
pro ni není nic jednoduché-
ho. „Charita má v provozu 
celkem pětadvacet aut, a  
i díky nim pomáháme zlep-
šit život více než třem stov-
kám lidem denně. Poskytu-
jeme totiž domácí zdravotní 

a hospicovou službu, pečo-
vatelskou službu, rozvážíme 
obědy více než sto lidem 
každý den. Nový vůz urči-
tě využijeme i při cestách 
do Čeložnic, kde máme po-
bytové centrum pro seniory 
a spolupracujeme i s K-cen-
trem, které pomáhá dro-
gově závislým. Velmi nám 
pomoc v podobě takového 
daru pomohla,“ řekl ředi-
tel kyjovské Charity Vladi-
mír Měchura. Na solidaritu 
lidí si prý nemůže ani v nej-
menším stěžovat. A to ani 
když se v posledních letech 
se sbírkami roztrhl pytel 
a sem tam se objeví něja-
ký podvodník. „Lidé u nás 
jsou opravdu štědří. Chari-
ta například pořádá každo-
ročně Tříkrálovou sbírku, 
letos jsme měli nejvyšší vý-
těžek v historii. Nebo jsme 
ve spolupráci s hodonín-
skou Jednotou dělali dvě 
potravinové sbírky v okolí 
Vánoc. Pokaždé se vybra-
ly potraviny ve velmi slušné 
finanční částce,“ uvedl Mě-
chura. Peníze od dárců jsou 
potřeba, například i na pří-
mou sociální výpomoc. „Po-
máháme třeba maminkám, 
které se dostaly do velké fi-
nanční tísně� a hrozí jim 
kvůli neplacení nájemné-
ho odebrání dětí,“ upřesnil. 
Pochválil také podnikatele 

z Dolních Bojanovic, kte-
rý nedávno věnoval právě 
potřebným maminkám dvě 
ledničky, pračku a mikro-
vlnku. „Je společenskou 
zodpovědností nás, kterým 
se daří dobře, pomáhat těm, 
kdo takové štěstí v životě 
nemají,“ dodal ještě Měchu-
ra. Novou Dacii od téměř 
třicítky sponzorů dostala 
organizace do užívání na 
šest let,  poté si ji bude moci 
za zůstatkovou cenu odkou-
pit do svého vlastnictví. 

Co je projekt Sociální au-
tomobil? 

Od základu vytvořit, 
zdokonalit nebo obno-
vit vozový park v ústavech  
a sociálních zařízeních, 
zaměřených na výcho-
vu, vzdělávání, rehabilitaci 
a integraci zdravotně, men-
tálně či jinak handicapo-
vaných lidí. To je cílem ce-
lorepublikového projektu 
Sociální automobil agentu-
ry Kompakt, která od roku 
1997 za pomoci firem 
a společností po celé České 
republice předala potřeb-
ným již sedm set sociálních 
automobilů. Projekt stojí 
na tzv. reklamě na kolech. 
To znamená, že firma, která 
je ochotná na koupi takové-
ho sociálního vozu přispět, 
získá také možnost umístit 
na vozidle své logo.

sféru lze díky akci nasát  
v přirozeném prostředí.

Rozšíření akce do okre-
su Hodonín zprostředko-
vala Turistická asociace 
Slovácko, které na nabíd-
ku kývlo 16 provozovate-
lů zajímavých památek či 
expozic. Jsou mezi nimi 
všeobecně známé, jako 
je například Bukovanský 
mlýn, až po takové, kte-
ré otvírají skutečně jen 
velmi výjimečně, jako 
třeba chráněná kamen-
ná komora v Hrubé Vrb-
ce nebo Loyderův sklep  
v Šardicích.

Více informací k dis-
pozici v následujících 
dnech na www.facebook.
com/Pamatkovedomky/, 
kde pořadatelé postupně 
zveřejní všechny účastní-
ky.

Účastníci v okrese Ho-
donín: Bukovanský mlýn, 
Muzeum TGM Čejkovice, 
Slovácká chalupa Dol-
ní Bojanovice, Kamen-
ná komora v Hrubé Vrb-
ce, Art mlýn Bohuslavice  
u Kyjova, Chalupa Fanoša 
Mikuleckého Mikulčice, 
Muzeum a galerie Násed-
lovice, Větrný mlýn Starý 
Poddvorov, Obecní muze-
um Stavěšice, Loyderův 
sklep Šardice, Rezidence 
Šardice, Rolnický dům 
v Tvarožné Lhotě, Obec-
ní muzeum ve Věteřově, 
Military muzeum Vlkoš, 
Muzeum Vracov, Muze-
um Podchřibí ve Vřeso-
vicích a Obecní muzeum 
Želetice.

 zš

§ ČERNÁ KRONIKA

Vít Hrdoušek Dům ve Tvarožné Lhotě

OÚ Starý Poddvorov. Mlýn ve Starém Poddvorově

OÚ Hrubá Vrbka. Komora v Hrubé Vrbce
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Poklady z babiččiny 
kuchyně

Kynuté vracovské koláče  
s povidly a tvarohem

Vracov - Recepty na ky-
nuté koláče se objevují  
v různých podobách snad 
ve všech sladkých kuchař-
kách – hanácké, moravské, 
chodské, valašské, „takové  
i makové“. Ty, které ale pekla 
vždycky o zabíjačce kolem Mi-
kuláše moje babička Maruška 
Lopraisová ve Vracově, byly ty 
nejlepší na světě. Možná prá-
vě proto, že byly od ní. Tyto 
koláče přes celý plech mám 
spojené se zabíjačkou. Ba-
bička je pekla vždycky v její 
předvečer. Ráno v šest hodin, 
když na nás se sestrou volala  
z chodby, že je čas vstávat a jít 
loupat hromady cibule česne-
ku do zabíjačkových specialit, 
už byly nakrájené na plechu 
k snídani pro řezníka. Dal si k 
nim svařák a na to ještě štam-
prli slivovice a pak už to za-
čalo všecko lítat. „Hmmm, ty 

teda jsou! Hanko, to´s pekla 
Ty? Tož to už se možeš aj vdá-
vat,“ vtipkoval pokaždé řezník 
a já jsem byla okamžitě rudá  
i s ušima. Zabíjeli jsme vždyc-
ky kolem Mikuláše, aby kolem 
Vánoc bylo maso z láku a na 
Silvestra uzené. Vzpomínám 
si, že jednou bylo na zabíjačku 
tolik sněhu a byla taková zima, 
že řezníkovi přimrzaly nože  
k desce, jen si je na mi-
nutku odložil. Chodil se 
každou chvilku zahřívat  
k babičce do kuchyňky a poka-
ždé si lupl štamprli slivovice  
a klínek toho úžasného povi-
dlového koláče s tvarohem. „Ty 
jsou lepší než celá zabíjačka. 
Kam se na toto hrabů oškvar-
ky a jitrničky, co, Haňulo?“ 
smál se. Tak jsme mu vždycky 
zbytek toho koláče napakovaly  
s babičkou k zabijačkové vý-
služce ještě i domů.

Nadšenci válečné historie  
z Ratíškovic se podíleli na výstavbě 
pylonu na Slovensku

Mladí ochránci přírody z jihomoravského 
kraje soutěžili v Hodoníně

Hodonín - Centrum ekolo-
gické výchovy Dúbrava hosti-
lo více než stovku účastníků 
krajského kola přírodovědné 
a ochranářské soutěže Zlatý 
list. Letos proběhl celostátně 
již její 47. ročník. Na jižní Mo-
ravě soutěž tradičně pořádá 
Hnutí Brontosaurus Podluží. 
Cílem této akce je motivovat 
děti nejen k poznávání, ale 
zejména k ochraně naší pří-
rody.

Děti na lesní soutěžní 
stezce vedoucí z Ekocentra 
Dúbrava do ZOO mohly po-
měřit své znalosti v botanice, 
zoologii, geologii, meteoro-

logii, ochraně životního pro-
středí a v dalších oblastech.

„Nehodnotily se však pouze 
znalosti, ale v diskusi s lek-
tory soutěžící hlavně proka-
zovali porozumění přírodě  
a vztahům v ní.“ říká koordi-
nátor soutěže Jakub Vojtíšek.

„Symbolické bylo, že děti 
v rámci doprovodného pro-
gramu soutěže vyráběli ptačí 
budky pro ptactvo a udělali 
tak zase kus přímé práce pro 
naší přírodu.“ Dodává Dali-
mil Toman, předseda Hnutí 
Brontosaurus Podluží.

V konkurenci 18 soutěž-
ních týmů z ostatních příro-

dovědných oddílů, kroužků  
a dětí ze škol nejlépe obstálo 
v kategorii starších družstvo 
Pampelišky ze základní ško-
ly v Letovicích  a v kategorii 
mladších pak družstvo Vese-
láci z Církevní základní ško-
ly Veselí nad Moravou. Tyto 
týmy postupují do národního 
kola.

„Vítězové z Hodonína se tak 
zúčastní týdenního soutěž-
ního soustředění ve Štram-
berku, kam se sjedou vítězné 
přírodovědné a ochranář-
ských oddíly či kroužky ze 
všech krajů.“ informuje dále 
Vojtíšek.

Celostátní soutěž Zlatý list 
pořádaná Českým svazem 

ochránců přírody si už desít-
ky let klade za cíl přitáhnout 
děti k poznávání a ochraně 
přírody a inspirovat je k nej-
různějším aktivitám v terénu. 
Kromě praktických znalostí 
přírody na terénní stezce se 
hodnotí také celoroční čin-
nost a projekty na ochranu 
přírody, které dětské kolekti-
vy realizují a na soutěži pak 
prezentují.

Zlatý list je jen jedna  
z mnoha aktivit Hnutí Bron-
tosaurus Podluží. To se celo-
ročně věnuje zejména dob-
rovolnické péči o přírodní 
dědictví v regionu, ekologic-
ké výchově a osvětě a práci  
s dětmi a mládeží.  (red)

Recept:
Na těsto:

1 kg hladké výběrové 
mouky
14 dkg krystalového cukru
3 dl olej
5 žloutků, špetka soli

Na kvásek:
0,5 litru mléka
10 lžic krystalu
1,5 kostky droždí

Na náplň:
3 kostky tvarohu
2 celá vejce
podle chuti moučkový 
cukr na doslazení, rozinky

Nahoru na koláč:
1 a 1/2 kelímku povidel
marmeláda, meruňky 
nebo jiné letní ovoce, např. 
borůvky

Na posypku:
250 g Hery
polohrubá mouka a mou-
čkový cukr (obojího cca 
po 15 dkg, pokud bude 
mazlavá, můžeme malin-
ko přidat – posypka se 
musí krásně sypat mezi 
prsty)
můžeme přidat vanilkový 
cukr pro vůni
Tip:

Dříve se majonéza do kynuté-
ho těsta nepřidávala, ale aby 
bylo těsto vláčnější, můžete 
použít asi 150 g Brněnky nebo 
jakékoli jiné majonézy.

Postup: 
Do velké mísy (nezapomeň-

te, že těsto při kynutí zněko-
likanásobí svůj objem) pro-
sejeme mouku o pokojové 
teplotě. Přidáme sůl, žloutky 
(také pokojové teploty), olej 
a majonézu. Mezitím si nechá-
me na plotýnce ohřát mléko, 
ve kterém rozpustíme krysta-
lový cukr. Až je mléko teplé, 
rozdrobíme do něj kvasnice. 
Necháme vykynout kvásek  
a zhruba po patnácti minu-
tách jej vlijeme do směsi v 
míse. Všechny ingredience 

důkladně promícháme. Vy-
míchané těsto necháme pod 
utěrkou asi hodinu kynout. 
Poté vezmeme vařečku a těs-
to ještě jednou důkladně pro-
hněteme, abychom do něj za-
pracovali co nejvíce vzduchu. 
Znovu přikryjeme utěrkou  
a necháme kynout. Nelekejte 
se, protože těsto úplně spad-
ne. Podruhé ale nakyne mno-
hem rychleji.

Až je těsto řádně nakynuté 
a kypré, pomoučíme vál hlad-
kou moukou a začneme tvořit 
koláče. Z tohoto množství jich 
vznikne pět. Lžící proto na vál 
naložíme pětinu těsta. Bochá-
nek posypeme moukou, roz-
plácneme rukou a přidáme 
tvaroh. Uzavřeme a na plech, 
který jsme vymazali nebo vy-
ložili pečícím papírem, otočí-
me pěknou stranou nahoru. 
Poté opatrně roztahujeme ko-
láč celými dlaněmi. Můžeme 
si je posypat moukou, půjde 
to snadněji. Koláč potřeme 
povidly (asi 1/3 kelímku na 
1 koláč) a posypeme posyp-
kou. Necháme ještě kynout 
dalších 20 minut na plechu. 
Poté upečeme dozlatova ve 
vyhřáté troubě asi na 180 st. 
Celsia. Rozkrájíme na klínky  
a na tácu můžeme ještě pocuk-
rovat moučkovým cukrem, ve 
kterém rozmícháme vanilku.

Takto jsme koláče doma ve 
Vracově pekly s babičkou tře-
ba na Velikonoce nebo v čase 
zabíjaček. Já je teď vylepšuji 
ještě o majonézu, kterou naše 
babičky sice do těsta nepou-
žívaly, ale tato ingredience jej 
krásně zjemní a zvláční. I když 
je kynuté těsto malinko prac-
nější, když se ho někdo naučí, 
může z něj péct i několik dru-
hů sladkých moučných jídel 
– na páteční oběd i k nedělní 
kávě. A připomínat si tak ku-
chařské umění našich babiček 
neustále... Text, foto: Rh

Ratíškovice, Gbely
Ratíškovští příznivci vo-

jenské historie zajímající se 
o dramatické osudy česko-
slovenských parašutistů vy-
sazených za druhé světové 
války na okupovaném území, 
vybudovali v katastru sloven-
ského města Gbely pylon, kte-
rý slavnostně odhalili minulý 
pátek. „Nachází se na místě, 
kde seskočila 27. března 1942 
paradesantní skupina ZINC 
ve složení Oldřich Pechal ji-
nak rodák z Vřesovic, Arnošt 
Mikš a Viliam Gerik,“ osvět-
lil místostarosta Ratíškovic, 
Radim Šťastný. Pomník o je-
hož vyhotovení a osazení se 
zasloužil především ratíško-
vický nadšenec Libor Toman, 
byl  odhalen za přítomnos-
tí představitelů Ratíškovic  
a Gbelů, členů klubu vojen-
ské historie „Pětačtyřicítka 
Brno“, členů Modrého života 
a dalších příznivců vojenské 

historie z Prahy a Ostravy. 
Pietní akt na Záhorí završil 
požehnáním farář Jiří Čekal  
z Ratíškovic.

Text, foto: av
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ANKETA Služební mobil nebo stravenky? 
Dnešním zaměstnancům už  
 "obyčejné" bonusy k mzdě nestačí

POKRAČOVÁNÍ⟫ Nezaměstnanost stále klesá. 
Volných míst je poprvé víc, než lidí bez práce

Nezaměstnanost je nyní 
na historickém minimu, 
role zaměstnavatelů se zcela 
obrátily. Zatímco před pár 
lety tlačili mzdy díky vysoké 
nezaměstnanosti co nejníže  
a v podstatě se nemuseli při 
náboru zaměstnanců snažit, 
dnes musí potenciálním za-
městnancům nabízet mno-
hem vyšší mzdy i čím dál 
zajímavější bonusy. Služeb-
ní telefon a stravenky jsou 
běžným standardem, kte-
rý už dnešním uchazečům  
o zaměstnání nestačí. I když 
je Hodonínsko stále nad ce-
lorepublikovým průměrem 
v počtu lidí bez práce a na 
jedno volné pracovní mís-
to připadají téměř 3 ucha-
zeči, přesto mnoho firem 
stále dokola zoufale shání 
kvalifikované pracovní síly. 
Nejnáročnější je to přitom 
ve specificky zaměřených 
technických oborech. Jak 
vidí situaci personalistka ve 
firmě s osmdesáti pracovní-
ky a jak shání zaměstnance 
firma, pro jejíž plynulý pro-
voz je potřeba obsadit šest 
stovek pracovních míst?

Lenka Jandásková, perso-
nalistka, Hodonín

Moravia Systems a.s., vý-
robce armatur a potrubí pro 
energetiku či plynárenství

Jak se změnila personalis-
tika vaší firmy za poslední 3 
roky? Je stále složitější se-
hnat kvalifikované zaměst-
nance?

Moravia Systems působí  
v technicky zaměřeném obo-
ru, kde jsme první náznaky, 
že na trhu nejsou odborně 
vzdělaní lidé, zaznamenali 
už před sedmi lety. Upozor-
ňovali jsme na to už v době, 
kdy Hodonínsko patřilo 
mezi regiony s největším po-
čtem nezaměstnaných. Za-
jistit do firmy kvalifikované 
kolegy je něco, jako řešit ná-
ročný hlavolam. Je to zábava, 
ale i složitá práce. Již nestačí 
ovládat legislativu a mít zna-
losti o lidech a jednotlivých 
postech. Jsou potřeba stále 
více IT dovednosti, znalosti 
marketingu, projektového 
řízení, sociologie a psycho-
logie.

 
Jaká je u vás průměrná 

mzda v dělnické profesi?  

O kolik procent se zvedla za 
poslední 3 roky?

Odpovídá Regionální sta-
tistice ceny práce v Jihomo-
ravském kraji za rok 2017, 
tedy přesně 25 664 Kč. Za 
poslední tři roky se mzdy 
zvedly o čtvrtinu. Za loňský 
rok u nás došlo také poprvé 
k tomu, že naši zaměstnan-
ci vydělávali o 5 procent víc, 
než byl celorepublikový prů-
měr. Takže přes 30 tisíc Kč.

Je spolupráce s Úřadem 
práce efektivní? Uvítali 
byste nějaké zlepšení, nové 
služby? 

Spolupráce s Úřadem prá-
ce je bezkonfliktní, i když 
někdy bychom ocenili větší 
pružnost.

Nutí vás současná situace 
na trhu práce nabízet stále 
lukrativnější bonusy? Jaké?

Moravia Systems nabízí 
třeba příspěvek na stravová-
ní 120 korun na den, pět dní 
dovolené navíc, 10 tisíc ko-
run příspěvek při životním 
jubileu, penzijní připojištění, 
výuku cizích jazyků zdarma, 
věrnostní příspěvek 1000 
korun ročně. Dále zájezdy  
a dovolené s desetiprocent-
ní slevou, levné volání a mo-
bilní data, výpočetní techni-
ku s třicetiprocentní slevou 
či nákup Škodovky se sle-
vou až 15 procent, výhodné 
energie i pohonné hmoty.

Využíváte služeb pracov-
ních agentur, případně těch, 
které dovážejí pracovníky 
ze zahraničí, např. z Ukra-
jiny 

Využíváme všech možnos-
tí. Inzerci, hledáme lidi na 
doporučení, přes zprostřed-
kovatelské agentury. A to i 
přesto, že taková agentura 
bere za dodání zaměstnan-
ce „na klíč“ několikanásobek 
jeho průměrné hrubé mzdy.

Jaké profese aktuálně po-
strádáte?

Zoufale sháníme třeba 
Projektového manažera pro 
realizace zakázek. Také roz-
jíždíme výrobu závěsů a ulo-
žení v našem novém logis-
tickém centru se zkušebnou 
ve Vracově, kam hledáme 
obráběče kovů nebo zámeč-
níky se svářečským průka-
zem i dělníka do výroby. 

Musíte slevovat ze svých 
požadavků na kvalifikaci? 

Upřednostňujete zeleninu z vlastní 
zahrádky nebo kupovanou?

František Ondruš, lodní kapitán, 
Hodonín
V l a s t n í 
zahrádku 
b o h u ž e l 
n e m á m , 
tak tedy 
mně zbývá 
pouze ze-

leninu nakupovat a tady upřed-
nostňuji nákup zeleniny od sou-
kromníků. Jednak ji zcela jistě 
prodávají čerstvou, já jim věřím, 
a je to také jakýsi "společenský-
-kulturní" akt, lépe řečeno tra-
dice, moc dobře si vzpomíná, 
jak jsem brzy ráno chodil s mojí 
babičkou na trh. Ten býval dříve 
na náměstí, na takových dřevě-
ných lavicích tam lidi prodáva-
li zeleninu. Prostě pro mě to byl 
zážitek a tu a tam jsem dostal 
třeba zdarma hrst angreštu, no 
prostě pro kluka z města pará-
da. Takže, když mám možnost 
šup na trh, ale není to už co bej-
vávalo. Jinak nákup zajišťuje 
moje přítelkyně Andrea. Málo 
kdy dokážu totiž vstávat ráno  
v šest hodin.

Jana Měchurová, na mateřské dovo-
lené, Vracov
Dávám před-
nost zelenině  
z vlastní za-
hrádky. Je 
sice jedno-
dušší koupit 
si ji v obcho-

dě, ale podle mě se domácí a kupo-
vaná zelenina nedá vůbec srovnat.

Zaznamenal: Tonda Vrba

Ivanka Purmenská, na mateřské 
dovolené, Dolní Bojanovice

Z e l e n i n u 
z vlastní 
z a h r á d k y 
upřednost-
ňuji z dů-
vodu zaru-
čení kvality 

potravin. Skvěle chutná a na 
rozdíl od kupované zeleniny je 
plná vitamínů. Taky u domácí 
zeleniny oceňujeme čerstvost  
a ještě se dá pří této činnosti 
v domácnosti něco ušetřit na 
korunce.

Ano. Pro náš specifický 
obor se obvykle na pracov-
ním trhu lidé nenabízí. Např. 
vstupní a výstupní kontrola 
musí mít certifikace na me-
tody posuzování kvality vý-
robků, jako je vizuální kon-
trola svárů, měření tlouštěk 
materiálu, nedestruktivní 
zkoušení aj. Běžný operá-
tor skladu musí mít vaza-
čské a jeřábnické zkoušky, 
se zakázkami do jaderných 
elektráren jsou spojeny po-
žadavky na znalost Atomo-
vého zákona a souvisejících 
vyhlášek, potřebují psycho-
logické prověření i ověření 
bezpečnosti práce. Náklady 
na rekvalifikace a školení 
jdou za námi. Lidi na servis 
a opravu regulačních ventilů 
školíme dokonce v zahraničí.

Jste nuceni kvůli nedo-
statku zaměstnanců např. 
omezit provoz, rušit zakáz-
ky, případně dělat další ne-
žádoucí opatření ve výrobě? 

K omezení provozu nebo 
zrušení zakázky jsme za-
tím nepřistoupili. Ke skluzu 
zakázek nesmí dojít. Takže 
přistupujeme k přesčasům 
nebo víkendovým směnám. 

Jakub Eifler, personální 
ředitel
Kordárna Plus a.s., Velká 

nad Veličkou –  600 zaměst-
nanců

Jak se změnila personalis-
tika vaší firmy za poslední 3 
roky? Je stále složitější se-
hnat kvalifikované zaměst-
nance?

Museli jsme hodně slevit z 
nároků na zaměstnance ve 
výrobě. Museli jsme sáhnout 
po agenturních pracovní-
cích a nyní i po zahraničních 
i mimo hranice EU.

. 
Jaká je u vás průměrná 

mzda v dělnické profesi? O 
kolik procent se zvedla v po-
sledních letech?

Porovnáme-li mzdy v JM 
kraji, jsme přesně ve středu 
průměru v klasické dělnic-
ké mzdě. Letos jsme přidali 
čtyři procenta do dělnických 
tarifních mezd.

Je spolupráce s Úřadem 
práce efektivní?

Užitečné je zveřejnění vol-
ných míst na portálu MPSV, 
které je využíváno i v souvis-

losti se zařazením Kordárny 
do zvláštního vládního pro-
gramu Režim Ukrajina.

Nutí vás současná situace 
na trhu práce nabízet při 
shánění nových pracovníků 
stále lukrativnější bonusy? 
Jaké?

Nejde tak ani o bonusy, 
jako o výši mzdy a o nepře-
tržitý čtyř směnný provoz. 
Ten nejsme schopni u někte-
rých profesí a pracovníků 
kompenzovat ani penězi.

Využíváte služeb pracov-
ních agentur, případně těch, 
které dovážejí pracovníky 
ze zahraničí, např. z Ukra-
jiny? 

Ano, byli jsme nuce-
ni sáhnout k tomuto krok 
u. U agenturních jsme začali  
s českými a slovenskými za-
městnanci. Bohužel to byli 
tak nekvalitní pracovníci, že 
jsme sáhnuli po Bulharech. 
Výsledek opět nevalný. Nyní 
zaměstnáváme ukrajinské 
pracovníky. Ti se vcelku 
osvědčili.

 
Jaké profese aktuálně po-

strádáte?
Na poptávanou výrobu 

nám při zohlednění prů-
měrné nemocnosti chybí 
cca deset lidí. Máme kritický 
nedostatek kvalifikovaných 
technických profesí, jako 
jsou seřizovači textilních 
strojů, elektrikáři, obráběči, 
obsluha linek dodatečné te-
pelné úpravy. 

Musíte slevovat stále čas-
těji ze svých požadavků na 
kvalifikaci? 

Určitě jsme museli zmír-
nit naše přístupy i postihy 
za nekázeň či zjištěné pře-
stupky. V opačném případě 
bychom měli ještě větší pod-
stav.

Jste nuceni kvůli nedo-
statku zaměstnanců např. 
omezit provoz, rušit zakáz-
ky, případně dělat další ne-
žádoucí opatření ve výrobě?

Ano, odříkáme drobné za-
kázky. Dalším malým odbě-
ratelům posouváme termíny 
dodání, což už někteří z nich 
také nechtějí akceptovat. 
Strop naší produkce nyní 
není limitován strojní kapa-
citou, ale lidskou. Rh

Zdeněk Zlomek, opravář kol, Vel-
ká nad Veličkou

I když bych 
mohl mít za 
domkem za-
hrádku, nemám. 
Mně se to nevy-
platí a nejsem 
zase takový za-

hrádkář. Zeleninu nakupuji od 
místního pěstitele pana Janošky.

Jaroslava Svozilová, farmaceut re-
prezentant, Kyjov

Radši z vlastní 
zahrádky. Ale-
spoň vím, že 
je bez postřiků  
a různých ji-
ných pestici-
dů. I když taky 

hnojím, takže úplně čistá BIO 
není.
Jana Bačíková, starostka obce, Va-
cenovice

Samozřejmě ze-
leninu a i ovo-
ce že zahrádky. 
Jsem g vesnice 
a mít zahrádku 
s mrkví, rajčaty 
a okurkám na 

vesnici patří. Co teprve když 
věříte zeleninovou polévku  
a vše potřebné na té zahrád-
ce najdete. Sázení, okopávání  
a vůbec starost o půdu k ves-
nici patří a vždycky patřil.  
A k lásce a opatrnosti k půdě 
musíme vést i mladší generace. 
Nestačí ve škole ukázat dětem, 
jak vyklíčí obilí. Ale je prav-
dou, že já osobně moc práce 
na zahradě neudělám. Mám 
obrovské štěstí, že mám kolem 
sebe lidí, kteří se starají za mě 
a já jen sklízím.

Alena Niklová, operátorka call 
centra, Skoronice

Já i moje rodi-
na máme raději 
zeleninu ze za-
hrádky. Člověk 
ví, co si nasadí 
i sklidí. Nako-
nec hlavně ta 

chuť a kvalita se nedá srov-
nat. Pokud se jedná o zeleni-
nu, kterou sami nepěstujeme, 
tak ji raději nakupujeme od 
soukromníků na trhu než pod-
porovat obchodní řetězce, kde 
se o čerstvosti, kvalitě, mnohdy 
moc hovořit nedá.

ŘEKNĚTE TO DO VRBY

. . . do Tondy Vrby

* 

Alena Kolajová, ředitelka speci-
ální školy, Ježov
No z vlastní 
zahrádky, ale 
někdy í kupuji.  
N e p ě s t u j e m e 
doma všechnu 
zeleninu.

Aleš Pinkava, tesař, Suchov
Kupovanou ze-
leninu, protože 
zahrádku ne-
mám.

„V plném proudu jsou už  
i sezonní práce, především 
ve stavebnictví, gastronomii 
a cestovním ruchu, zeměděl-
ství, zahradnictví lesnictví, 
lázeňství či těžbě. Naplno již 
běží také veřejně prospěšné 
práce, v jejichž rámci probí-
hají jarní úklidy veřejných 
prostranství. V následují-
cích měsících by mohla ne-
zaměstnanost ještě mírně 
klesat,“ shrnuje generální ře-
ditelka Úřadu práce ČR Kate-
řina Sadílková. Přes 22 tisíc 
volných pozic chtějí nyní ob-
sadit zaměstnavatelé na jižní 
Moravě. Konkrétně na Hodo-
nínsku hledají v těchto dnech 
prostřednictvím Úřadu práce 
nejčastěji řidiče nákladních 

aut, tahačů či speciálních vo-
zidel, manipulační dělníky ve 
výrobě, zedníky nebo formí-
ře a jádraře ve slévárnách. 
Jen řidičů je aktuálně ve fir-
mách potřeba téměř dvě stě. 
Rekvalifikovat se zájemci o 
tato místa mohou právě přes 
Úřad práce. „Nejčastější re-
kvalifikační kurz je pro řidiče, 
obsluhu CNC, obráběcí stro-
je, programátory CNC strojů, 
strojníky, různé typy svářeč-
ských kurzů a jiné technic-
ké kurzy,“ vyjmenovala něco 
z nabídky pro Hodonínsko 
mluvčí Úřadu práce ČR Kate-
řina Beránková.

Příznivá situace na trhu 
práce nyní nahrává zaměst-
nancům. Na trh se vracejí 

dokonce i ti, kteří jsou v evi-
denci práce třeba i dva roky. 
Lidé si mohou práci vybí-
rat a firmy tak v posledních 
letech „nutí“ ke zvyšování 
platů a čím dál atraktivněj-
ším bonusům. „Boj o zaměst-
nance proměňuje trh práce. 
Zaměstnavatelé se špatnou 
pověstí nemají šanci získat 
pracovní sílu. Vznikají ale 
nové benefity pro zaměst-
nance a na trh práce se vra-
cejí důchodci i dlouhodobě 
nezaměstnaní,“ řekl České 
televizi hlavní ekonom BH 
Securities Štěpán Křeček. 
Tento trend potvrzuje i Len-
ka Jandásková, personální 
ředitelka tradičního zaměst-
navatele na Hodonínsku, 

společnosti Moravia Systems. 
„Za poslední tři roky se mzdy 
u nás zvedly o čtvrtinu. Na-
šim zaměstnancům nabízíme 
nadstandardní příspěvek na 
stravu, a to ve výši 120 korun 
měsíčně, slevy na nákup aut, 
výhodné volání a další bonu-
sy. Neustále také v poslední 
době slevujeme z požadav-
ků na zaměstnance. Tam, kde 
jsme dříve vyžadovali napří-
klad svářečský průkaz, jej 
nyní novému zaměstnanci 
proplácíme na vlastní nákla-
dy,“ uvedla.

 
Více k tématu „Nezaměst-

nanost“ čtěte v rozhovorech 
s personalisty na straně 4.

 Rh
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KULTURNÍ  
A INFORMAČNÍ 
SERVIS

 HODONÍN - � 27.5. Den dětí + den pro želvu (Zoologická zahra-
da, 13.30) � 28.5. Manželské vraždění (divadlo19.00) � 29.5. 
Hvězdy jak je neznáte

VESELÍ NAD MORAVOU - �22.5. Manželství jako jedna z životních 
hodnot � 22.5. Divadlo Brod: César a Drana � 24.5. ZUŠ Open 
(celostátní briefing základních uměleckých škol pod záštitou Ma-
gdaleny Kožené ) � 25.5. Tvoření pro dospělé � 25.5. Noc kos-
telů � 26.5. Exkurze do „Botanické zahrady za humny“� 26.5. 
Kurz osobního líčení aneb sama sobě vizážistkou (9.30) � 26.5. 
Otvírání Zarazických sklepů � 27.5. Májová pěší pouť � 27.5. 
Tanec pro radost � 27.5. Veselská muzejní noc � 27.5. Listování: 
Legenda H+Z � 25.-27.5. Zarazický den

LOUKA - � 26.5. Čtvrtý lůcký košt gulášů � 27.5. Pěší túra na 
Lopeník

BZENEC - � 26.5. Den otevřených sklepů

TVAROŽNÁ LHOTA - � 27.5. Dětský den 

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM - � 27.5. Den dětí s mys-
livci

MORAVSKÝ PÍSEK - � 25.5. Noc kostelů

RADĚJOV - � 26.5. Kouzelný Radějov (akce ke dni dětí) � 27.5. 
Koncert žáků ZUŠ

BLATNIČKA - � 26.5. Jóga ve vinici � 26.5. Módní přehlídka

VELKÁ NAD VELIČKOU - � 26.5. XI. Futrál

KUŽELOV - � 26.5. Trojicová zábava

ČEJKOVICE - � 26. – 27.5. Čejkovické vinné trhy

STRÁŽNICE - � 23.5. Don Quiote (divadlo, 19.30) � 27.5. Dětský 
den na hotařské búdě � 27.5. Skanzenem z pohádky do pohádky 
� 27.5. Zahradní slavnost ke dni dětí (15.00-17.00) � 28.-29.5. 
Abeceda řemesel

JAVORNÍK - �27.5. Běh Filipovským údolím

HODONÍN – � 23.2. – 27.5. Třicetiletá válka (Masarykovo mu-
zeum) � 8.3. – 10.6. Babičko, dědečku, pojďte si hrát! (sál 
Evropa)  

VESELÍ NAD MORAVOU - � 9.3. – 1.6. Dušan Zeman – Oleje   
� 6.5. – 1.6. Radek Pilař - Dětem

MIKULČICE - � 24.3. – 27.5. Výstava keramiky M. Mirošové 
(chalupa F. Mikuleckého) � do 13.6. Člověk a víra (výstava fo-
tografií)   

STRÁŽNICE - � 29.3. – 30.9. Výstava modrotisku � do 18. 5. 
Návraty do Strážnice 

KYJOV - � 7.5. – 8.7. Gymnázium – Vstava ke 120. výročí 
kyjovského gymnázia

BZENEC - � do 14. 6.  The Tap Tap načerno – výstava černého 
humoru

VŘESOVICE - � do 30.6. Mnozí nedoletěli

DUBŇANY - �  do 30.6. prodejní výstava Cesta

AKCE* 

VÝSTAVY* 
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V Domaníně kosí krojovaní uprostřed dědiny
Domanín - Přestože se už 

sedmým rokem scházívají 
účastníci akce s názvem Ko-
seckých v Domaníně na po-
třebné ploše k sečení, je na 
Slovácku výjimečná. Trav-
naté místo není v přírodním 
prostředí, jak bývá u podob-
ných koseckých setkání na 
Slovácku samozřejmostí, ale 
uprostřed obce, před míst-
ní orlovnou. Letos se kosení 
zúčastnily vedle domácího 
smíšeného pěveckého sbo-
ru Florián, sbory Kosteláci 
z Kostelce a mužský sbor  
z Dolního Němčí.

„Je to pravda, ale máme zde 
zázemí v případě nepříz-
ně počasí včetně možnosti 
po práci společně posedět 

v prostorech nedalekého 
panského dvora,“ vysvětluje 
k nezvyklému prostředí pro 
návštěvníka starosta Doma-
nína, Josef Ratajský. 

„Taky přemýšlím, zda by 
se nenašla v okolí Doma-
nína nějaká jinačí tradiční 
louka ke kosení, i když si 
také myslím, že to původ-
ní místo se zázemím není 
špatné. Přesto by bylo dob-
ré se někde po okolí podí-
vat. V dalším organizačním 
zabezpečení bych nějaký 
problém neviděl,“ doplňuje 
místní kosec a zpěvák vy-
strojený do pracovního kro-
je Martin Bedrava, současný 
zastupitel obce.

Text, foto:    av

V Bohuslavicích se sešli, aby oslavili Den matek
Kyjov - Bohuslavice   

V nedělním slunečném 
odpoledni se uskutečnila 
před místní školou oslava 
Dne matek. Akci připra-
vila Kulturně-historická 
společnost Bohuslavice 
spolu se zdejší základní  
a mateřskou školou  Při-
dali se i Zahrádkáři Bo-
huslavice, členky vyrobily 
pro každou maminku ori-
ginální květinu, která ne-
uvadne. 

„Perníčky pekla paní 
Věra Žižlavská, zdobi-
la paní Adriana Fúsková 
a balila jsem já a moje 
kamarádky Zdena Vrá-
nová a Marie Rando-
vá,“ řekla NS předsedky-
ně Kulturně-historické 
společnosti Bohuslavice 
Jarmila  Sukopová. Kro-

mě této sladké pozor-
nosti maminkám udělala 
radost i vystoupení dětí 
základní a mateřské ško-
ly, moc se líbilo cviče-
ní děvčat Aerobicu Nely 
Kostihové a pro dobrou 
náladu hrála Mladá muzi-
ka z Bohuslavic pod vede-
ním Vlastika Kubíka.

V Česku  si Den matek 
připomínáme podle ame-
rického vzoru druhou 
květnovou neděli. Tento 
svátek se v Českosloven-
sku  začal slavit od roku  
1923.  Možná nepřekva-
pí, že jeho propagátor-
kou byla Alice Masaryko-
vá. V době socialismu se 
upřednostňovalo slavení 
Mezinárodního dne žen 
(8. března), ale po roce 
1989 se opět začal slavit 

veřejně. 
„Myslím, že se osla-

va Dne matek vydaři-
la,“ zhodnotila Jarmila 
Sukupová. „Přišly nejen 
maminky a babičky, ale 
dostavili se i tatínkové 
účinkujících dětí a akci si 
nenechaly ujít také dal-
ší maminky, kterým děti 
dávno odrostly. K občer-
stvení se podávala limo-
náda, káva a oplatky. Po 
skončení programu  Mla-
dá muzika zahrála ješ-
tě několik kousků, než 
se lidé rozešli. Dík patří 
všem, kteří se na organi-
zaci a průběhu akce po-
díleli,“ uzavřela předsed-
kyně Kulturně-historické 
společnosti Bohuslavice 
Jarmila Sukopová. 

(bum)

Děti předají maminkám pestré papírové růže.

K oslavě Dne matek se v Bohuslavicích před ško-
lou sešly nejenom maminky…

Perníčky připravené jako sladká pozornost  
a poděkování maminkám. 
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Lidé putovali krajinou i v čase

„Amazonky“ besedovaly se školáky

Svatobořice-Mistřín - Na  
kole nebo pěšky se zájemci 
o historii mohli vydat v so-
botu 12. května z Kyjova do 
Svatobořic-Mistřína. Sraz 
byl u parkoviště šroubár-
ny a odtud se  po cyklostez-
ce Mutěnce  vydali účastníci 
akce směrem k památníku 
internačního tábora na okra-
ji Svatobořic-Mistřína. Tam 
si vyslechli přednášku, 
zhlédli filmový dokument  
a prohlédli si muzeum. Vzhle-
dem k nadcházejícímu svátku 
matek se pozornost zaměřila 
na osudy žen a dívek interno-
vaných v táboře v době druhé 
světové války. 

Ženy a muži žili odděle-
ně a nesměli spolu mluvit. 
Manželé byli hned po příjez-
du do tábora rozděleni. Muži 
žili v dolní části tábora, ženy  
v barácích nahoře nad silnicí. 
Obě části tábora byly propo-
jeny krytým dřevěným mos-
tem, kterému se říkalo „Most 
vzdechů“. Děti  nesměly být 
oslovovány příjmením.  Ve 
filmovém dokumentu  zazně-
la dojemná vzpomínka pa-

Kyjov – Co to znamená 
být vojenským  pozoro-
vatelem mise OSN, jaká 
je náplň jeho práce, jak 
probíhá příprava na misi  
a jak vysoké jsou poža-
davky na fyzickou a psy-
chickou odolnost adepta -  
o tom všem se mohli žáci 
osmých a devátých tříd 
kyjovských škol dozvědět 
na besedě s válečnými ve-
teránkami  Petrou Kudo-
vou a Svatavou Plasovou.

mětnice na to, jak po návratu 
domů na konci války nepo-
znala maminku ani tatínka, 
v táboře se upnula na starší 
děvče, které se o ni staralo, 
ale poznala  pejska a vybavila 
si jeho jméno. Pořadem slo-
vem provází herec Josef Somr, 
rodák z Vracova. Silná a varu-
jící jsou úvodní slova: „Pokud 
selže demokracie, přichází 
čas pro šílence a lháře.“

Muzeum internačního tá-
bora bylo otevřeno loni na 
podzim. O realizaci této myš-
lenky se dlouhodobě zasazo-
val rodák ze Svatobořic-Mi-
střína, badatel a publicista 
Jan Kux.  Dílo vzniklo díky fi-
nanční spoluúčasti obce Sva-
tobořice-Mistřín, města Ky-
jova, Jihomoravského kraje  
a především mecenášů  Josefa 
Kouřila a Františka Zapletala 
z Kyjova. Do roku 1989 zde 
byly výrobní provozy textilní 
továrny Slezan. Po revoluci se 
majitelé objektu střídali.

Historie tohoto místa se 
datuje už do roku  1914,  kdy 
začíná první světová válka. 
Tábor pro uprchlíky z Buko-

„Vojenského pozorova-
tele lze zjednodušeně po-
psat jako oči a uši meziná-
rodní operace,“ vysvětluje 
Petr Něnička, zakladatel 
Military muzea generá-
la Sergěje Jana Ingra ve 
Vlkoši, který akci za fi-
nanční podpory minister-
stva obrany zorganizoval.  
„O ženách v armádě se 
moc nemluví, někdy pů-
sobí na bohem zapome-
nutých místech, a tak mi 

připadalo zajímavé a po-
třebné, aby se veřejnost 
o nich něco dozvěděla,“ 
říká Petr Něnička.  Petra 
Kudová a Svatava Plaso-
vá  mají zkušenosti z misí 
OSN ve Středoafrické re-
publice,  v Sierra Leone, 
Republice Kongo či v Ko-
sovu. „Tyto vojačky v roli 
vojenského pozorovatele 
OSN nejsou ozbrojeny, ale 
tím spíše je jejich práce 
hodna obdivu – a já jim 
říkám Amazonky…,“ do-
dává Něnička s úsměvem. 
„Jako bílá žena to Petra 
Kudová na černém kon-
tinentu  rozhodně nemě-
la snadné,“ vyjadřuje se  
Něnička k misi kapitán-
ky v Africe, která se tam 
dokonce ocitla na několik 
hodin v zajetí. 

Jde o velmi specifické 
úkoly a z České republiky 
působí na postech vojen-
ských pozorovatelů  OSN 
celkem asi dvacet vojáků 
a vojaček. Cílem je, aby 
pozorovatelé získávali  
a předávali relevantní 
informace přímo v teré-
nu problematické oblas-
ti, na základě kterých se 
pak vytváří další strate-
gie pro toto území. Vojen-
ským pozorovatelem OSN 
se člověk může stát až po 

viny a Haliče, kteří utíkali 
do vnitrozemí císařství před 
ruskou frontou,  měl být pů-
vodně vybudován v Kyjově na 
Újezdě. Kvůli nedostupnosti 
vody z toho však sešlo a byla 
vybrána náhradní lokalita,  
v proluce mezi cikánskou 
osadou a Svatobořicemi.  V 
té době byly ještě Svatoboři-
ce samostatnou obcí.  V době 
od roku 1914 do roku 1920 
prošlo táborem asi 7000 lidí, 
především Poláci, Ukrajinci 
a Rusíni, židovského vyzná-
ní.  Původně měl tábor rozlo-
hu šesti hektarů, postupně se 
rozrůstal. Objekt byl využíván  
i v období meziválečném jako 
karanténní a zdravotnická 
stanice pro občany ze Slo-
venska na cestě do zámoří za 
prací, později jako starobinec 
a chorobinec nebo jako čet-
nická stanice i s byty pro čet-
nictvo. 

Nejkrutější období nasta-
lo pro celou zemi i obyva-
tele  tábora v období hey-
drichiády.  Ve Svatobořicích 
byl zřízen internační tábor 
pro zatčené rodinné přísluš-

níky českých a moravských 
uprchlíků, kteří se  anga-
žovali v odboji. Jednalo se  
o manželky, sourozence nad 
17 let, rodiče pod 70 let, ses-
try uprchlíků a další příbuz-
né. Velitelem internačního 
tábora byl Franz Kaiser, pů-
vodem Čech František Císař, 
který proslul svou krutostí  
a zvůlí vůči internovaným. 
Mimořádně zle se zde zachá-
zelo se Židy. Jako samotka za 
trest  sloužila márnice s dě-
ravou střechou, která vězně 
deptala psychicky i fyzicky. 
Oblíbenou metodou Kaisera 
bylo také uložit „provinilci“ 
hladovku. 

Na podzim roku 1943 při-
chází místo obávaného veli-
tele tábora Kaisera nadporu-
čík Jan Schuster, za kterého 
se celkové poměry v táboře 
změnily přece jenom k lep-
šímu. Internovaní dokonce 
mohli jednou měsíčně hrát 
divadlo. Táborem prošli i ta-
kové osobnosti jako výtvar-
ník Otakar Španiel, akade-
mický sochař Julius Pelikán 
nebo sbormistr a hudební 

skladatel Václav Kaprál. 
V dubnu roku 1944 sem 

gestapo přiváží děti poprave-
ných rodičů z doby heydrichi-
ády. Děti jsou ve věku 2 až16 
let, podvyživené, ustrašené. 
Tajně je zde učili číst, i přes 
zákaz gestapa. 

„Neměli bychom zapomí-
nat  na to,  že se  řada oby-
vatel Svatobořic zachovala 
velmi lidsky a internovaným 
se snažila pomáhat, přede-
vším potravinami,  přesto-
že ohrožovali vlastní životy  
a rodinu,“ připomněla Libuše 
Jedovnická, místostarostka 

obce, která muzeem prová-
zela. 

Putování za osudy žen  
a dívek z internačního tábo-
ra ve Svatobořicích–Mistří-
ně se účastnili zájemci nej-
různějšího věku. „Akci jsem 
uspořádali v rámci oslav 100. 
výročí vzniku republiky, kdy 
se chceme zaměřit na při-
blížení historických událostí, 
které mají vztah k našemu 
regionu,“ řekl Tomáš Kolařík  
z Kyjovského Slovácka v po-
hybu, které bylo pořadatelem 
události. 

Text: bum

letech praxe v armádě. 
Po splnění všeobecných 
podmínek na psychickou, 
fyzickou odolnost a jazy-
kovou vybavenost se pak  
připravuje ve speciálních 
kurzech pro danou loka-
litu.

„Pozorovatel pracuje 
na místě buď sám nebo 
spolupracuje s dalšími, 
dodržuje se ale zásada, 
že nesmí být v týmu dva 
pozorovatelé ze stejné  
země. Petra Kudová pra-
covala například s mus-
limkou, aby jejich moni-

torování situace bylo co 
nejobjektivnější,“ přibli-
žuje Petr Něnička. „Vojač-
ky se dostávají do napros-
to rozdílného kulturního 
a jazykového prostředí 
s těžkými podmínkami 
pro život. Jsou vybaveny 
financemi, ale o všech-
no ostatní se musí posta-
rat samy. Pozorovatelská 
mise trvá rok, “ informu-
je zakladatel vojenského 
muzea ve Vlkoši. 

Vojenští pozorovatelé  
se musí vyrovnávat s vy-
soce stresovými podmín-

kami a situacemi, proto 
jsou důstojníci pečlivě 
vybírání, cvičeni a vzdě-
láváni. Rozmanitost a slo-
žitost úkolů vojenského 
pozorovatele závisí na  
mandátu konkrétní ope-
race a na vojenské a poli-
tické situaci. 

V Čajovně & Galerii jsou 
nyní k vidění velkofor-
mátové fotografie  a arte-
fakty z pozorovatelských 
misí OSN Petry Kurdové 
 a Svatavy Plasové. Výsta-
va Ženy v misích AČR po-
trvá do 10. června. 

Text a foto: bum

Foto: Marie Budíková
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Každý z nás vinařů by 
chtěl mít ve sklepě velká 
vína. To je známá věc. Ale 
pokud chcete jezdit ve vel-
kém a krásném autě, musíte 
si prostě připlatit. To samé 
platí o některých špičko-
vých přípravcích do vína, 
kupříkladu o taninech.  Ač-
koliv jsou u nás ve větší míře  
a hlavně i u menších vina-
řů používány jen pár let, ve 
světě se bez nich neobejde 
výroba žádného špičkového 
vína. Používáním taninů 
dostaneme přírodní cestou 
produkt s nejlepšími kvali-
tativními parametry. 

Taniny dokážou zásad-
ním způsobem ovlivnit chu-
ťové vlastnosti vina, barvu 
a celkovou stabilitu. Maji 
schopnost vysrážet proteiny 

TAJENKA: "NO,VŽDYŤ TADY SE PÍŠE: SLEPICI PŮL HODINY MÍRNĚ DUSÍME."

LUŠTĚTE S NOVÝM SLOVÁCKEM
KŘÍŽOVKA S VTIPEM:    NOVOMANŽEL SE PTÁ SVÉ ŽENY: "PROČ UŽ PŮL HODINY DRŽÍŠ TU SLEPICI ZA KRK?" "VAŘÍM!" "A TO TAKHLE?" ... (dokončení v tajence).  Autor křížovky: Zdeněk Bil

a působit antioxidačně, mají 
čiřící účinek, dokážou elimi-
novat těžké kovy, zlepšují 
organolepticky profil vína  
a mají bakteriostatické účin-
ky. Pokud jsou hrozny na-
padané plísní šedou, taniny 
eliminuji plísňové tóny ve 
rmutu a víně. Tanin je jako 
tříslovina nenahraditelný 
pro všechna „velká vina.“ 
Je základním předpokla-
dem vysoké jakosti. Kromě 
jiného zabraňuje předčasně 
oxidaci, takže vína s vyšším 
obsahem taninu mohou déle 
zrát. Jediná chyba může 
vzniknout při aplikaci.

Použiti neadekvátní-
ho množství taninů a to 
zejména ve fázi aplikace 
do vína před lahvováním 
může vest ke změnám chuti  
a charakteru vina. Proto 
doporučuji vždy začínat 
aplikaci taninů v nižších 
koncentracích, provádět 
průběžně degustaci a pří-
padně koncentraci postupně 
zvyšovat. Kvalitní taniny 
pochází z bobulové slupky, 
což je zpevněná vnější tkáň, 
obklopující bobuli. Buněčná 

struktura slupky předsta-
vuje z biologického pohledu 
určitý mezistupeň: nejde již 
o měkkou, šťavnatou duž-
ninu, ale ani o suché, zdřev-
natělé tkáně, jakými jsou 
kmeny nebo kůra. Přesto 
obsahuje slupka i takové 
druhy taninu, které se jinak 
vyskytují jenom ve dřevě  
a zdřevnatělých letorostech. 
Také dřevěné sudy dodávají 
tanin do vína; to platí zvláš-
tě pro sudy nové. Takový 
přísun taninu z vnějšku je 
žádoucí. Taniny z nového 
dřeva jsou měkké, nasládlé, 
chuťově intenzivní a pro-
půjčují vínu zvláštní aroma. 
V moderním vinařství jsou 
taniny dnes již nezastupi-
telnou složkou při výrobě.  
A to platí již i u malovinařů. 

Jsem pyšný na to, že 
máme v nabídce vinařského 
domu Dubňany hned ně-
kolik druhů taninů ve více 
řadách a cenových relacích.  
A hlavně v balení pro ma-
lovinaře, což dříve neby-
lo. Nejvyšší řadu špičko-
vých taninů máme přímo  
z Francie. Tyto taniny na-

bízíme nyní nově i v balení 
pro malé objemy vín. Takže 
ty nejkvalitnější produkty, 
které byly doposud díky ki-
lovému balení doménou pou-
ze velkých vinařství, jsou 
teď dostupné pro všechny. 
Jsou vyrobeny z opáleného 
dřeva nejkvalitnějších dubů  
a francouzských hroznů. 
Třeba jen malé množství 
těchto top taninů výrazně 
zvýší kvalitu již hotové-
ho vína. I aplikace je velmi 
jednoduchá. Jen rozmícháte  
v teplé vodě a nalijete do 
vína.

Kupříkladu do mladých 
bílých vín je opravdu vyni-
kající  Premium Limouzin, 
speciálně vyvinutý právě 
pro bílá vína. Dělá je větší, 
pevnější a hlavně stabilněj-
ší. Tanin Premium Tostato 

zase dává červeným vínům 
jemný nádech vanilkové 
aroma a kakaa. Do starších 
červených vín je speciálně 
vytvořený Premium UVA, 
podporující stabilitu vína  
a tvořící velikost a struktu-
ru červených zralých vín. 

Pokud nad použitím tani-
nů váháte, zastavte se u nás 
v prodejně. Jsme jediní, kdo 
nabízí nejkvalitnější taniny 
v balení 100, 50, a 10 gra-
mů a cenou od 99 Kč. Což 
vaše vína opět přiblíží k ví-
nům špičkových producentů  
a to v podstatě bez větší ná-
mahy. Samozřejmě ale platí, 
že víno vybrané pro použití 
taninů, musí být výborné.  
Rádi vám s použitím těchto 

„Mercedesů“ mezi taniny  
u nás ve Vinařském domě  
v Dubňanech poradíme.

* 
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Zůstalo nám  
v bloku... 

Náš tip
Kopaná: MSFL – dohrávka 16. kola
FK Hodonín – ČSK Uherský Brod

Středa 23. května 2018 – výkop je v 17 hodin
Stadion „U Červených domků“ - HodonínSPORT

NOVÉ SLOVÁCKO

Šéf klubu FC Tango Hodonín Jiří Štěrba 
si myslí, že postup do ligy utekl „A“ týmu 
hned na začátku soutěže ve druhé lize!

HODONÍN - Ex-ligista FC 
TANGO HODONÍN byl paso-
ván za největšího druho-
ligového favorita skupiny 
Východ, ale jeho okamži-
tý návrat mezi futsalovou 
českou smetánku se bohu-
žel odkládá. Proč tomu tak 
bylo a jak hodnotí uply-
nulou sezonu předseda 
hodonínského Tanga JIŘÍ 
ŠTĚRBA (na snímku), hle-
dejte nyní v následujících 
řádcích. 

 

Předsedo, zkuste se 
prosím podívat s odstu-
pem času na minulou fut-
salovou sezonu z pohledu 
klubu FC TANGO HODO-
NÍN... „Pokud jde o „A“ tým, 
to už jsme zmiňovali na 
všech možných úrovních, 
tak nám utekl začátek dru-
hé ligy a tím jsme vlastně 
ztratili šanci na okamžitý 
návrat do nejvyšší soutěže. 
Nedovedli jsme se adapto-
vat na tuto soutěž a možná, 
že si někteří hráči mysle-
li, že to snad půjde samo. 
Přitom si stále myslím, že 
jsme měli jednoznačně  
v celé skupině nejlepší 
kádr. Zpočátku minulého 
ročníku jsme neměli Patri-
ka Levčíka, v trestu na šest 
zápasů byl Bohumír Doub-
ravský a z pracovních dů-
vodů nechodil Dimoste-
nis Chadzidis, takže se to 
vlastně sešlo jedno s dru-
hým. Je nakonec mrzuté, 

že všechno mohl otočit po-
slední duel na palubovce 
nováčka z Uherského Hra-
diště. Ten zápas jsme sice 
moc dobře nezačali, ale po-
stupně jsme se dostávali do 
hry a nakonec jsme měli na 
to, tam vyhrát. Soupeř ale 
při naší dlouhé power-play 
ve druhém poločase vyu-
žil naší chyby a dal gól na 
4:2, což zřejmě definitiv-
ně rozhodlo. Je potřeba si 
ale uvědomit, že do této 
situace jsme se dostali již 
na začátku, když jsme poz-
tráceli zbytečně moc bodů 
za remízy a porážky. Kdy-
bychom alespoň ve dvou 
případech místo remízy 
nebo porážky naplno bo-
dovali (a možnosti na to 
určitě byly!), tak k této si-
tuaci vůbec nemuselo do-
jít a my jsme v podstatě 
skončili někde jinde. Zase 
svalovat vše na jeden zá-
pas je takové ošidné. Měli 
jsme to sice v podstatě ve 
svých rukách, ale nakonec 
vlastně sezona stála za sta-
rou belu. Podle mě je chy-
ba na naší straně, ta druhá 
liga se měla prostě vyhrát! 
Celkově ale nemůžeme 
hodnotit sezonu podle je-
diného zápasu, ale musíme 
se na to dívat z komplexní-
ho pohledu. Prostě jsme to 
nezvládli!“ 

Hodně se mluvilo o tom, 
že měl dříve skončit Juraj 

Višváder, neboť pod jeho 
vedením jako hrající trenér 
to nebylo to pravé- oře-
chové. Máte na to stejný 
názor? „Tak s tím nesou-
hlasím. Juraj tady odvedl 
kus kvalitní a dobré práce. 
Moc mu na tom záleželo, 
aby tady uspěl a mužstvo 
se hned po roce vrátilo do 
první ligy. Nevím a úplně 
neznám tu chemii v kabině, 
jak ho brali ostatní hráči, 
ale já jsem na něj neslyšel 
nic negativního. Tréninky 
měl kvalitně připravené, 
ale je pravda, že přícho-
dem Dima (Dimostenis 
Chadzidis) se toho v týmu 
dosti změnilo. Dimo má 
totiž jiný přístup k futsa-
lu, je technicky založený  
a prostě je to taková hračič-
ka. Naopak Juraj byl hlavně 
bojovně zaměřený, po hrá-
čích chtěl často nacvičovat 
různé signály, což možná 
spousta futsalistů ne vždy 
chápala. S příchodem Dima 
přišla pro hráče taková 
volnost na palubovce, což 
u nás právě někteří až moc 
potřebovali a v tom mo-
mentě vyplavila na povrch 
jejich obrovská kvalita, 
která se pak ve zbytku se-
zony projevila v plné míře. 
Prostě Dimo přinesl do 
týmu potřebnou volnost, 
což se promítlo do mančaf-
tu hodně pozitivně. Pokud 
se na začátku sezony neda-
řilo podle představ, tak se 
tato beznaděj prodlužova-
la a často se mluvilo o tom, 
že za to může právě Juraj. 
Já jsem ale už tehdy něko-
likrát zdůraznil, že to není 
jenom o něm, ale přede-
vším o samotných hráčích.“ 

Podívejme se blíže na 
jednotlivé hráče A týmu. 
Kdo vás v minulé sezoně 
zklamal, kdo naopak mile 
překvapil? „Určitě více 
jsme na začátku čekali od 
Patrika Levčíka, ale když 
se nedaří celému týmu, od-
nese to zpravidla i jednot-
livec, ale funguje to i obrá-
ceně. Patrik se totiž vrátil z 
účasti na MS v malé kopané 
a my jsme od něj čekali, že 
právě on to bude, kdo nás 
zachrání. Bohužel i s ním 
jsme ale potřebné body 
ztráceli. Možná bych více 
čekal od Pavla Novotného, 
který má velké zkušenosti, 
ale ne vždy to dokázal na 
hřišti prodat. Měnil pro-
středí, v Hodoníně se po-
stupně zabydloval, takže  
i to možná k tomu přispělo. 
K pozitivům minulé sezony 
určitě řadím herní vzestup 
Milana Svobody, který již 
po několik let za sebou dělá 
obrovské posuny vpřed, 
má velkou budoucnost  

V minulém čísle týde-
níku NOVÉ SLOVÁCKO 
jsem na stejném místě 
popisoval možný scé-
nář v ženské házenkář-
ské MOL lize, kde má 
nejvíc starostí o zá-
chranu bojující nová-
ček z Hodonína. Ten 
sice v posledních dvou 
kolech skupiny o udr-
žení bodoval (venku 
výhra v Písku, doma 
pak remíza se Zlínem), 
ovšem i tak zůstal  
na poslední příčce, 
která by znamenala za 
normálních okolností 
pád do druhé nejvyšší 
soutěže v Česku – tedy 
do první ligy. Důležité 
ale bude, jak se zacho-
vá nováček 1. ligy (DHC 
Plzeň), který letoš-
ní ročník vyhrál a má 
tak právo účasti v MOL 
lize. V pátek odpoled-
ne jsem proto zavolal  
na západ Čech pre-
zidentovi klubu Janu 
Šmrhovi, který mi do 
telefonu řekl: „Máme už 
před formálním podpi-
sem našeho největšího 
sponzora, což nám tak 
umožní, abychom se  
v řádném termínu (do 
31. května 2018 – pozn. 
red.) přihlásili do MOL 
ligy!“ Co z toho tedy 
vyplývá pro Hodonín? 
Pokud nedojde k ně-
jaké mimořádné udá-
losti v rámci MOL ligy 
či třeba 1. slovenské 
ligy žen, je zcela mož-
né, že se Hodonín mini-
málně na jednu sezonu 
ztratí z mapy MOL ligy! 
Teď samozřejmě nebu-
du dělat nějaké závě-
ry, protože vše ukáže 
až další čas, ale můžu 
vám jen slíbit, že o dal-
ších krocích v MOL lize 
budete informováni...

(jop)

Dnes čtěte
Veselské Panenky 
slaví po 6 letech 
zisk medaile  
v MOL lize
strana 10

Hodonínští 
fotbalisté naplno 
bodovali  
o víkendu  
v Otrokovicích
strana 11

Veslaři míří  
do Hodonína

* 

a myslím si, že to bude jed-
nou futsalová hvězda. Stře-
lec Tomáš Janulík je často 
podceňovaným hráčem, ale 
ukázal nám, že si umí najít 
na hřišti své místo a dává 
důležité branky a spolu 
s Levčíkem byl nejlepším 
kanonýrem týmu Tanga 
v minulé sezoně. Líbil se 
mi i Čeněk Cenek, který 
šel herně navrch, ke stáli-
cím mužstva patří Tomáš 
Buršík, defenzivní hráč jak 
víno. To je bojovník, kte-
rý nevypustí jediný souboj  
a u zkušeného Dima 
bylo vidět, že když muž-
stvo šlapalo, dokázal na-
plno projevit své geniál-
ní schopnosti. Trochu líto 
mě bylo gólmana Jakuba 
Dvořáka, který odchytal 
právě polovinu té negativ-
ní sezony a když ta se lá-
mala vydřenou výhrou na 
palubovce posledního Ha-
vlíčkova Brodu (6:5 – pozn. 
red.) v polovině prosin-
ce 2017, přišel do branky 
nový hráč, Dominik Kunic-
ký, jehož silnou stránkou je 
odvážná hra směrem do-
předu a skvělá práce no-
hou s míčem.“

  

V dnešní době se u spor-
tovních klubů často mluví  
o nedostatku peněz. Jak 
vypadá situace s finan-

cemi ve vašem klubu FC 
Tango Hodonín? „My jsme 
dosáhli na peníze od Měs-
ta Hodonín, což je dobré 
a je taktéž fajn, že ani po 
sestupu z první ligy se od 
nás neodvrátili sponzo-
ři a můžeme tak obstojně 
fungovat. V současné době 
tak řešíme pouze finanční 
prostředky pro mládež, ale 
doufám, že i tady to bude 
nakonec ke spokojenosti 
samotného futsalu ve měs-
tě Hodonín.“ 

A tým skončil na třetím 
místě, stejnou příčku ob-
sadillo i B družstvo, které 
hraje ale divizi E. Jaká je 
tedy spokojenost se sezo-
nou divizní rezervy? „Mu-
sím říct, že na rozdíl od 
loňského roku, vůbec v 
podstatě nechodili hráči 
„A“ týmu vypomáhat béč-
ku, a rezerva přitom hrá-
la dobře. Trenéři (bratři 
Antonín a Marek Jánošové) 
mají své metody a přístup 
k hráčům, a určitě tady 
udělali kus dobré práce. 
Konečné  třetí místo není 
snad zklamáním, ale určitě 
chtěli víc. Za mě je to však 
dobrý výsledek!“ Děkuji za 
příjemné povídání a přeji 
ještě lepší výsledky v dal-
ším futsalovém ročníku!

(pol)

Na snímku je vpravo Jihomoravan Viktor Lišťák, který právě 
vypasovává svého soupeře.  Foto: TJ Sokol Hodonín (3x)

HODONÍN – Po roce čekání 
se přiblížil opět termín koná-
ní hodonínské veslařské regaty. 
Na víkend 26. - 27. května se 
tak hodonínský „veslák“ pro-
mění v mraveniště plné dětí, 
mládeže i dospělých. Stejně tak 
i řeka Morava bude po tyto dva 
dny v pomyslné dopravní špič-
ce. Areál klubu bude po tyto 
dny otevřený i pro veřejnost 
a návštěvníci tak mají jedineč-
nou příležitost zažít atmosféru 
tohoto tvrdého a zároveň při-
tom vznešeného sportu. „Náš 
klub dělá v posledních letech 
velké kroky kupředu, a to nejen 
v rámci rozvoje areálu, ale i na 
poli výsledků. Letošní rok je ve 
znamení našich juniorů, kteří 
se dokázali probojovat do re-
prezentace a dokonce se už 
dokázali prosadit i na meziná-
rodní scéně. Začátkem května 
Václav Baldrián a Tomáš Hu-
jňák odcestovali s reprezen-
tačním výběrem na první me-
zinárodní juniorskou regatu  
v Mnichově. Tam se oběma po-
dařilo prosadit v silné zahra-
niční konkurenci, když Vašek 
se svou čtyřkou skončil čtvr-
tý těsně za dvěma německými 

a jednou britskou posádkou. 
O den později dokázal Tomáš 
se svým parťákem na dvojski-
fu dokonce zvítězit. Jsme na 
ně právem hrdí,“ řekl funkci-
onář veslařského klubu v Ho-
doníně FILIP DÍTĚ. Poslední 
prověrkou před domácím vy-
stoupením hodonínských ves-
lařů byly závody v Piešťanech. 
Tam oddíl vyslal téměř kom-
pletní sestavu až na zmíně-
né juniory, kteří plnili své re-
prezentační povinnosti. Těchto 
závodů se tradičně účastní 
posádky ze všech koutů Slo-
venska a Moravy. V mladších 
žácích se nejlépe vedlo čtyřce 
s kormidelníkem ve složení Ja-
kub Čech, Adam Kouřil, Michal 
Pavelka, David Konečný a kor-
midelník Ondřej Horniak, kte-
rá vyhrála. Ve starších žácích se 
podařilo ve svých kategoriích 
zvítězit Báře Mlýnkové, Danielu 
Kouřilovi s Michalem Celetkou 
a Nikolasi Dvorskému s Marti-
nem Slavíkem. Mezi dorosten-
kami se opět prosadila talento-
vaná Lea Hýbnerová a obsadila 
na skifu a i dvojskifu stříbrnou 
pozici.

(pol)
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Sportovní pozvánky
STŘEDA 23. KVĚTNA
� Kopaná 
▫MSFL – 3. liga, dohrávka 16. kola: FK Hodonín – ČSK Uherský Brod, 
stadion „U Červených domků“ v Hodoníně, výkop je v 17:00 hodin

SOBOTA 26. KVĚTNA 
� Kopaná
▫ HET liga: FC Fastav Zlín – FC Slovan Liberec, hraje se od 16:00,
▫MSFL – 3. liga, 27. kolo: FK Hodonín – SK Jiskra Rýmařov, výkop je 
v 17:00,
▫Krajský přebor – 27. kolo, FC Veselí nad Moravou – FC Bučovice, 
začátek utkání je v 16:30,
▫Krajská 1.A třída (B skupina) – 23. kolo, TJ Sokol Krumvíř – FC Kyjov 
1919, 16:30, SK Rakvice 1932 – FK Baník Ratíškovice, 16:30,
▫Krajská 1.B třída – skupina C, 23. kolo: MSK Břeclav B – SK Vaceno-
vice, hraje se dopoledne v 10:30,
▫Okresní liga Hodonínska – 23. kolo: SK Žarošice – SK Agro Vnorovy A, 
16:30, TJ Mikulčice A – TJ Družba Bukovany, 16:30, FK Šardice – FC 
Lipov, 16:30,
▫3.A třída regionu Hodonínska – 21. kolo, FK Milotice B – TJ Slavoj 
Rohatec B, 16:30, FC Vracov – SK Čejč, 16:30, SK Vacenovice B – FC 

NESYT Hodonín, 16:30,
▫3.B třída na Hodonínsku – 23. kolo: TJ Sokol Vřesovice – TJ Vlast 
Ježov, 16:30, TJ Sokol Žádovice – TJ Sokol Archlebov, 16:30, TJ 
Sokol Želetice – FK Domanín, 16:30, TJ KOVO Ždánice B – TJ Slavoj 
Moravany, 16:30,
▫3.C třída Hodonínska – 21. kolo, TJ Horňácko Hrubá Vrbka – TJ Sokol 
Petrov, 16:30, FC Moravský Písek – TJ Sokol Tvarožná Lhota, 16:30, 
SK Agro Vnorovy B – FC Kordárna Velká nad Veličkou B, 16:30, TJ 
Sokol Hroznová Lhota B – KEN Veselí nad Moravou, hřiště v Tasově, 
16:30

NEDĚLE 27. KVĚTNA
� Atletika
▫ 12. závod Moravsko-Slovenského Běžeckého Poháru (MSBP) 2018, 
který se poběží v Javorníku jako sedmatřicátý ročník populárního Běhu 
Filipovským údolím: start první dětské kategorie je v 9:00 hodin, start 
hlavního závodu je směřován na jedenáctou hodinu dopoledne (muži 
běží 10, ženy 5 kilometrů), pořadatelem akce je OÚ v Javorníku
►Kopaná

▫ŽENY: 2. celostátní liga – skupina o postup do první ligy (nadstavba): 
FC NESYT Hodonín – SK DFO Pardubice, výkop je dopoledne v 11:00, 
hřiště NESYTU v Hodoníně,

▫Divize D – 27. kolo: HFK Třebíč – TJ Slovan Bzenec, hraje se od 
17:00,
▫Krajský přebor – 27. kolo, FK Mutěnice – TJ Tatran Rousínov, 16:30,
▫Krajská 1.A třída – skupina B, 23. kolo: TJ Sokol Hroznová Lhota – FK 
Milotice, 16:30, TJ Slavoj Rohatec – TJ Slavoj Velké Pavlovice, 16:30, 
FK Baník Dubňany – FK Blatnice pod Svatým Antonínkem, 16:30, MFK 
Vyškov B – FC Kordárna Velká nad Veličkou, výkop je v 16:30,
▫Krajská 1.B třída – skupina C, 23. kolo: SK Uhřice – FK Valtice, 16:30, 
TJ Jiskra Strážnice – SK Kozojídky, výkop je v 16:30, TJ Sokol Kněž-
dub – FK Hovorany, 16:30,
▫Okresní přebor Hodonínska – 23. kolo, SK Spartak Svatobořice- Mi-
střín – TJ Sokol Nenkovice, 16:30, TJ Sokol Dambořice – SK Dolní 
Bojanovice, 16:30, SK Kostelec – TJ Starý Poddvorov, 16:30, TJ KOVO 
Ždánice A – TJ Sokol Radějov, 16:30,
▫3.A třída Hodonínska – 21. kolo: TJ Podlužan Prušánky – TJ Baník 
Lužice, 16:30, TJ Sokol Vlkoš – 1.FC Čejkovice, 16:30, TJ Moravia 
Násedlovice – TJ Mikulčice B, 16:30,
▫3.B třída na Hodonínsku – 23. kolo, FK Sokol Lovčice – TJ Sokol
Sobůlky, 16:30, TJ Sokol Věteřov – TJ Sokol Bohuslavice, 16:30,
▫3.C třída regionu Hodonínska – 21. kolo: TJ Sokol Louka – FK Suchov, 
hraje se dopoledne v 10:15, FK Nová Lhota – TJ Sokol Těmice, výkop 
je v 16:30 hodin

HODONÍN – Komise futsalu 
v Praze při FAČR (Fotbalová 
asociace České republiky) 
požádala hodonínský klub 
FC Tango Hodonín o pořá-
dání mezinárodního futsalo-
vého turnaje s mezinárodní 
účastí právě v Hodoníně  
a nutno dodat, že hodonínští 
funkcionáři se tohoto úkolu 
zhostili nakonec na výbor-
nou. Po tři dny byla tak ví-
ceúčelová sportovní hala 
TEZA Hodonín k dispozici 
čtyřem futsalovým týmům, 
které mohly naplno rozvi-
nout své sportovní umění  
v této moderní hale. Turnaj se 
hrál pod názvem 4CUP Ho-
donín 2018 a za účasti mužů  
z Grónska, akademi-
ků ze Slovenska a Česka  
a družstva Česka, které za-
stupovalo věkovou kate-
gorii do 21 let (U21). Na 
konečné prvenství nakonec 
dosáhli akademičtí repre-
zentanti České republiky, 
kteří v celém turnaji neztra-
tili ani bod a tuto akci brali 
přitom jako ideální přípravu 
pro blížící se mistrovství 
světa v Kazachstánu, které 
se uskuteční letos v létě.
VÝSLEDKY:

Tak se v sobotu radovaly Veselanky po třetím souboji s Olomoucí o bronzové medaile. 
Foto: Hynek Zdeněk

Na jižní Moravě kralovali  
akademici z Česka

Grónsko – univerzitní tým 
(UT) Slovenska 6:2
Česko U21 – Česko UT 4:5
Slovensko UT – Česko U21 
0:2
Grónsko – Česko UT 1:4
Slovensko UT – Česko UT 
0:10
Grónsko – Česko U21 4:5. 

KONEČNÁ TABULKA: 

Nejlepším střelcem tříden-
ního klání se stal Jan Šipka 
(Bazooka Uherské Hradi-
ště) z univerzitního týmu 
České republiky – autor šes-
ti branek. 
„Zklamáním byli mladí Slo-
váci. Naopak Grónsko získa-
lo pouhé tři body za výhru 
právě nad slovenským vý-
běrem, ale toto mužstvo pa-
třilo bezesporu k ozdobám 
tohoto turnaje. Moc se mi 
líbili, protože byli šikovní 
na míči a dávali pěkné bran-
ky po vypracovaných ak-
cích, nikoliv nějaké náhodné 
góly. Grónsko tak patřilo  
k příjemným překvapením. 
Turnaj proběhl bez jakých-

koliv problémů a určitě by-
chom i do budoucna chtěli, 
aby se podobná akce do 
našeho města vrátila,“ pro-
zradil týdeníku NOVÉ SLO-
VÁCKO předseda klubu FC 
Tango Hodonín JIŘÍ ŠTĚR-
BA. „S Grónskem to bylo 
tvrdé utkání, kdy soupeř 
na nás vyrukoval s osobní 
obranou a dělal nám tak vel-
ké problémy. Mrzí nás zra-
nění Ovčačíka, které ale ne-
bylo zapříčiněné soupeřem, 
ale náš hráč si zřejmě sám 
poranil křížový vaz v kole-
ni. Soupeře jsme rychlostí 
na míči přehrávali. Zápas 
o první místo s naším vý-
běrem do 21 let splnil účel, 
ale ukázal, že stále máme na 
čem pracovat. V prvním po-
ločase jsme hráli pomalu  
a nepřesně, nedokázali jsme 
si poradit s houževnatostí 
a důrazem soupeře, který 
mě překvapil. Po přestáv-
ce jsme prostřídali a byli 
jsme živější. Dokázali jsme 
se ve druhé půli  lépe pohy-
bovat a k tomu jsme přidali 
i potřebné góly,“ zhodno-
til turnaj kouč akademické 
reprezentace Česka MAR-
TIN BRŮNA.  (jop) 

Veselí nad Moravou – Ve 
Veselí nad Moravou se po 
šesti letech opět radu-
jí z medailí. Svěřenkyně 
kouče Ľuboše Hudáka to-
tiž bravurně zvládly sérii 
o třetí místo, kde měly 
za soupeřky nepříjem-
né Hanačky z Olomouce. 
Po nejtěsnější porážce 
na Hané (20:21) si dva 
domácí duely s přehle-
dem pohlídaly a v sobo-
tu tak mohly začít velké 
oslavy, které podle na-
šich informací se přetáhly 
až do brzkého nedělního 
rána. Hodonín ve skupině 
o záchranu začal až příliš 
pozdě finišovat, když po 
výhře v Písku (31:30) do-
kázal bodovat i v posled-
ním (6.) kole ve skupině 
play-out v duelu se Zlí-
nem. O osudu nováčka z 
Hodonína tak rozhodne 
s největší pravděpodob-
ností nováček a letošní 
vítěz první ligy (DHC Pl-
zeň) a hlavně to, zda se 
do MOL ligy v řádném 
termínu přihlásí! 

PLAY-OFF – O 3. MÍS-
TO, 2. UTKÁNÍ: SHK 
VESELÍ NAD MORA-
VOU – DHK ZORA 
O L O M O U C  3 1 : 2 3 
(16:10), 

STAV SÉRIE: 1:1
 Jednoznačně největší ná-
vštěva této sezony (520 
fanoušků) a o přestávce 
radost mladších žákyň 
z klubu SHK Veselí nad 
Moravou, které pod ve-
dením trenérky Renaty 
Motalové vyhrály letošní 
ročník Jihomoravské ligy, 
když padly pouze jednou, 
a to až v posledním zá-
pase na palubovce dru-
hých Ivančic po výsledku 
22:23 – to byly kromě 
samotného pátečního 
duelu žen dva důležité 
poznatky, které jsme ne-
mohli přehlédnout. A teď 
k samotnému souboji o 
bronz, ve kterém Panen-
ky vedly v 17. minutě již 
9:2 a tento vysoký náskok 
si udržovaly v podstatě 
až do závěrečné sirény v 
hale „Peklo.“ Hrálo se ve 
vynikající atmosféře, ke 
které přispěly stejným dí-
lem oba tábory. Povzbu-
zovalo se slušně a až do 
šedesáté minuty – přesně 
tak si představujeme at-
mosfértu na našich spor-
tovištích! Ve 43. minutě 
při vyloučení hostují-
cí Kašpárkové dala sice 
Zora dva góly, ale to ne-
mohlo dobře našlápnuté 

Veselanky nijak pozna-
menat. V samém závěru 
dala domácí lavička šanci 
i mladým hráčkám v do-
rosteneckém věku, aby 
si taktéž okusily, jak se 
vlastně hraje v MOL lize. 

STATISTIKA ZÁPASU: 
Nejvíce gólů za Olo-

mouc: Tereza Kubáčková 
7, Magda Kašpárková 5, 
sedmičky: 4/3 – 1/1, vy-
loučení: 3:4, rozhodovali: 
Tomáš Kozler (Rokycany) 
a Martin Zych, delegá-
tem byl Jiří Konečný (oba 
z Prahy), 520 diváků. 

Góly domácích: Eva 
Veselková 7/2, Mária Ol-
šovská 6, Jana Šustková 
6, Kateřina Novotná 5, 
Nikol Vinklárková 4, Dag-
mar Lukšíková 1, Alžběta 
Klimešová 1/1, Nikol Sol-
dánová 1. „Dnes jsme byli 
dost pod tlakem, protože 
jsme museli vyhrát. Za-
hráli jsme obdobný po-
ločas jako minulý týden 
v Olomouci, přičemž ve 
druhé půli jsme si ale 
tentokrát dali již pozor na 
to, abychom se vyvarova-
li nějaké hluché pasáži. 
Dobře jsme bránili a slib-
ný náskok jsme si pohlí-
dali až do konce utkání,“ 
řekl na tiskovce kouč Pa-

Veselanky se radují z bronzu. 
Hodonín začal finišovat pozdě

1.	 Česko	UT	 3	 0	 0	 9:5	 9
2.	 Česko	U21	 2	 0	 1	 11:9	 6
3.	 Grónsko	 1	 0	 2	 11:11	 3
4.	 Slovensko	UT	 0	 0	 3	 2:18	 0

nenek ĽUBOŠ HUDÁK. 
PLAY-OFF – O 3. MÍS-
TO, 3. UTKÁNÍ: VE-
SELÍ NAD MORAVOU 
– OLOMOUC 24:22 
( 11 : 11 ) ,  K O N E Č N Ý 
STAV: 2:1 

Přesně o 24 hodin poz-
ději si to opět oba týmy 
rozdaly v přímém sou-
boji o bronzové medaile, 
které nakonec dostaly po 
zásluze domácí Panen-
ky. Přitom v šestnácté 
minutě vedly Hanačky o 
tři branky (8:5) a měly 
šanci toto vedení navýšit, 
ale sedmičku jim chytla 
brankářka Lekešová, což 
byl hodně důležitý mo-
ment sobotního mače. 
Veselanky tento okamžik 
zdravě nakopl a o šest mi-
nut později již vedl do-
mácí soubor 9:8! Rozho-
dující náskok si udělaly 
domácí hráčky krátce po 
přestávce, a to ve 37. mi-
nutě, kdy se ujaly vedení 

15:12. A kdy začali věřit 
domácí fandové ve vý-
hru svých miláčků? - bylo 
to pět minut před kon-
cem, kdy se trefila spojka 
Šustková (24:20), které 
mimochodem končí na 
Slovácku smlouva a od 
nové sezony jde posílit 
silný MOST! 

STATISTIKA ZÁPASU: 
Nejvíce branek Olomou-
ce: Tereza Kubáčková 
7/3, Martina Salčáková 
3, Tatiana Gajdošíková 3, 
Tereza Fryčáková 3, sed-
mimetrové hody: 2/2 – 
4/2, vyloučení: 3:2, roz-
hodovali: Marek Bečička 
a Jiří Horák (oba Pros-
tějov), delegátkou byla 
Jana Rzymanová (Tři-
nec), 430 diváků. 

„Chci poděkovat babám 
za celou sezonu. Věděli 
jsme, že dnes to nebu-
de tak snadné jak včera. 
V rozhodující chvíli nás 
podržela gólmanka Le-

kešová. Podařilo se nám 
splnit náš předsezonní 
sen, tedy získat medaile,“ 
hlásil spokojený kouč Pa-
nenek ĽUBOŠ HUDÁK. 

ZÁPAS O 1. MÍSTO 
V ČESKU: DHK BA-
NÍK MOST – DHC 
SLAVIA PRAHA 
28:24 (17:14), KO-
NEČNÝ STAV SÉRIE: 
2:0 SKUPINA PLAY-
-OUT (O ZÁCHRA-
NU) – 6. KOLO: HK 
HODONÍN – HC ZLÍN 
29:29 (15:15) 
Nováček z Hodonína 

bodoval i v posledním 
souboji ve skupině o zá-
chranu, ale nic to nemě-
ní na tom, že v tabulce 
skončí na poslední pozi-
ci. Zlínu zachránila bod 
Hradilová, která se pro-
sadila po čase z nařízené 
sedmičky. DHC SOKOL 
PORUBA – TJ SOKOL 
PÍSEK 25:18 (9:7)  

(pol)
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Naftaři z Hodonína berou důležité body. Sudí 
Petr Zálešák odpískal již 1800 zápas ve své 
rozhodcovské kariéře!

Omluva!

HODONÍN – Hodonín se 
konečně dočkal tří bodů ze 
hřiště soupeře, ale trvalo 
to...Letos se tak stalo vů-
bec poprvé a ty body mají 
za daného stavu a podle 
průběžné tabulky třetí ligy 
v podstatě cenu zlata! Bze-
nec uprostřed týdne doma 
exceloval, ovšem v sobo-
tu připravil svým fanouš-
kům hodně černý víkend, 
když doma odevzdal všech-
ny body Velké Bíteši. 
MSFL – 3. LIGA: FC VIK-
TORIA OTROKOVICE – 
FK HODONÍN 0:3 (0:2) 
Přiznám se, že takový vý-
sledek se vždy bude dobře 
psát. Naftaři konečně ven-
ku zabodovali a dokázali 
tak nevěřícím Tomášům, 
že umí vyhrávat i u pro-
tivníka. Základ na důležité 
body dal Hodonín již v prv-
ní půli, kdy se trefil obránce 
Suchý a pak z penalty střed-
ní záložník Křivánek. Pojis-
tku na tři body dal po pře-
stávce levý záložník Fojtík. 
V brance vítězů se po zra-
nění opět ukázal Michal Lu-
pač a vychytal hned čisté 
konto. Branky: 23. Michal 
Suchý, 37. z PK Lukáš Křivá-
nek, 76. Petr Fojtík, ŽK: 36. 
Tomáš Zábojník, 64. Michal 
Malý, 88. Adam Jasenský – 
25. Josef Hesek, 33. Michal 
Suchý, rozhodovali: Vlas-
timil Ogrodník – Petr Do-
rušák a Zdeněk Silný, dele-
gátem byl Karel Vidlák, 176 
diváků. 
DALŠÍ VÝSLEDKY 26. 

Fotbalové tabulky

1.	 PROSTĚJOV	 17	 4	 4	 60:28	 55
2.	 Vel.	Meziříčí	 17	 2	 6	 64:39	 53
3.	 Líšeň	 14	 5	 6	 57:36	 47
4.	 Kroměříž	 14	 4	 7	 49:34	 46
5.	 HLUČÍN	 13	 5	 7	 48:29	 44
6.	 Hulín	 11	 4	 10	 57:50	 37
7.	 Vyškov	 10	 7	 8	 42:39	 37
8.	 Uničov	 9	 8	 8	 51:35	 35
9.	 Rýmařov	 9	 6	 10	 41:48	 33
10.	Val.	Meziříčí	 10	 1	 14	 37:58	 31
11.	HODONÍN	 8	 6	 11	 41:49	 30
12.	Uh.	Brod	 8	 5	 12	 25:40	 29
13.	Otrokovice	 7	 8	 10	 32:50	 29
14.	Petřkovice	 8	 3	 14	 32:44	 27
15.	HFK	Olomouc	 4	 3	 18	 28:64	 15
16.	MOHELNICE	 3	 5	 17	 33:54	 14

1.	 Lanžhot	 18	 6	 1	 62:13	 60
2.	 Ráječko	 15	 5	 6	 62:32	 50
3.	 Dosta	Bystrc	 15	 5	 5	 53:35	 50
4.	 Bohunice	 13	 8	 4	 57:31	 47
5.	 MUTĚNICE	 11	 8	 7	 49:29	 41
6.	 Sparta	Brno	 11	 8	 7	 53:45	 41
7.	 Boskovice	 12	 5	 9	 49:44	 41
8.	 Svratka	Brno	11	 6	 9	 57:42	 39
9.	 Bosonohy	 9	 5	 12	 48:54	 32
10.	Rousínov	 10	 1	 14	 44:57	 31
11.	Vojkovice	 9	 3	 14	 44:62	 30
12.	Mor.	Krumlov	8	 6	 12	 39:57	 30
13.	Ivančice	 7	 6	 13	 40:47	 27
14.	MS	Brno	 6	 4	 16	 30:73	 22
15.	VESELÍ	N.	M.	 5	 3	 18	 39:70	 18
16.	Bučovice	 3	 7	 16	 15:50	 16

1.	 Rajhrad	 16	 3	 3	 65:34	 51

2.	 VACENOVICE	 13	 4	 5	 40:22	 43

3.	 KOZOJÍDKY	 13	 2	 7	 56:39	 41

4.	 Valtice	 12	 4	 6	 45:39	 40

5.	 Ch.	N.	Ves	 10	 6	 6	 39:29	 36

6.	 Nikolčice	 11	 1	 10	48:46	 34

7.	 KNĚŽDUB	 9	 6	 7	 54:41	 33

8.	 Vel.	Bílovice	 9	 3	 10	37:32	 30

9.	 UHŘICE	 8	 3	 11	39:41	 27

10.	STRÁŽNICE	 6	 8	 8	 43:43	 26

11.	Mikulov	 7	 3	 12	38:46	 24

12.	Břeclav	B	 7	 2	 13	41:53	 23

13.	HOVORANY	 5	 3	 14	33:72	 18

14.	Křepice	 3	 2	 17	18:59	 11

1.	 Mikulčice	B	 13	4	 2	 41:16	 43

2.	 Milotice	B	 13	2	 4	 59:31	 41

3.	 Násedlovice	 11	4	 4	 43:26	 37

4.	 Lužice	 11	0	 8	 42:30	 33

5.	 NESYT	HO	 9	 2	 8	 37:43	 29

6.	 Vracov	 7	 3	 9	 39:42	 24

7.	 Rohatec	B	 7	 2	 10	 33:42	 23

8.	 Vacenovice	B	 7	 1	 11	 25:35	 22

9.	 Čejkovice	 6	 3	 10	 31:38	 21

10.	Vlkoš	 5	 4	 10	 34:42	 19

11.	Čejč	 4	 5	 10	 20:34	 17

12.	Prušánky	 4	 4	 11	 26:51	 16

1.	 Vrchovina	 17	3	 4	 50:24	 54
2.	 Žďár	n.	Sáz.	 16	3	 4	 53:18	 51
3.	 Šumperk	 13	4	 7	 47:27	 43
4.	 Rosice	 11	8	 4	 58:22	 41
5.	 Tasovice	 13	2	 8	 43:38	 41
6.	 Stará	Říše	 11	4	 8	 37:27	 37
7.	 BZENEC	 11	2	 11	 54:50	 35
8.	 Břeclav	 9	 4	 10	 33:34	 31
9.	 Ždírec	n.	D.	 9	 4	 10	 23:30	 31
10.	POLNÁ	 9	 2	 12	 44:48	 29
11.	Blansko	 6	 8	 10	 25:34	 26
12.	Velká	Bíteš	 7	 4	 12	 29:43	 25
13.	Havl.	Brod	 6	 4	 13	 30:59	 22
14.	Strání	 6	 2	 15	 25:48	 20
15.	Třebíč	 1	 6	 17	 20:69	 9
Ze	soutěže	odstoupil	AFK	TIŠNOV!

1.	Krumvíř	 19	 2	 1	 71:25	 59

2.Vyškov	B	 14	 3	 5	 41:28	 45

3.HROZ.	LHOTA	14	 2	 6	 71:29	 44

4.RATÍŠKOVICE	 12	 4	 6	 45:37	 40

5.Lednice	 11	 4	 7	 55:44	 37

6.DUBŇANY	 9	 8	 5	 38:23	 35

7.Rakvice	 11	 2	 9	 52:46	 35

8.VELKÁ	N.	VEL.	 8	 9	 5	 37:39	 33

9.MILOTICE	 8	 5	 9	 44:53	 29

10.Vel.	Pavlovice	8	 4	 10	48:53	 28

11.KYJOV	 5	 4	 13	46:57	 19

12.	ROHATEC	 4	 4	 14	45:64	 16

13.	Dražovice	 3	 2	 17	20:66	 11

14.BLATNICE	 1	 1	 20	 25:74	 4

1.	 Šardice	 15	6	 1	 71:25	 51

2.	 Vnorovy	A	 11	9	 2	 47:26	 42

3.	 Nenkovice	 11	4	 7	 41:45	 37

4.	 Ždánice	A	 11	2	 9	 43:41	 35

5.	 Svatobořice	 10	4	 8	 48:34	 34

6.	 Žarošice	 10	3	 9	 34:31	 33

7.	 D.	Bojanovice	 10	2	 10	48:40	 32

8.	 St.	Poddvorov	 9	 4	 9	 35:38	 31

9.	 Dambořice	 8	 6	 8	 48:39	 30

10.	Lipov	 8	 3	 11	47:47	 27

11.	Radějov	 6	 3	 13	42:56	 21

12.	Bukovany	 5	 6	 11	37:70	 21

13.	Mikulčice	A	 5	 5	 12	38:47	 20

14.	Kostelec	 4	 5	 13	28:68	 17

1.	 Ježov	 19	 1	 1	 83:19	 58

2.	 Vřesovice	 14	 2	 4	 86:40	 44

3.	 Sobůlky	 13	 3	 4	 72:23	 42

4.	 Žeravice	 12	 2	 7	 61:40	 38

5.	 Moravany	 11	 2	 7	 39:37	 35

6.	 Želetice	 10	 1	 9	 53:52	 31

7.	 Věteřov	 9	 2	 9	 47:54	 29

8.	 Domanín	 7	 3	 10	29:45	 24

9.	 Žádovice	 7	 2	 11	42:48	 23

10.	Ždánice	B	 6	 4	 11	38:55	 22

11.	Bohuslavice	6	 1	 13	43:58	 19

12.	Archlebov	 5	 3	 12	30:58	 18

13.	Lovčice	 0	 0	 21	11:105	 0

1.	 Petrov	 16	2	 1	 75:14	 50

2.	 Hr.	Lhota	B	 15	2	 2	 95:30	 47

3.	 Suchov	 11	3	 5	 54:31	 36

4.	 Mor.	Písek	 11	3	 5	 51:39	 36

5.	 KEN	Veselí	 9	 2	 8	 45:31	 29

6.	 Hr.	Vrbka	 9	 2	 8	 39:45	 29

7.	 Velká	n.	Vel.	B	7	 3	 9	 58:42	 24

8.	 Těmice	 6	 6	 7	 30:34	 24

9.	 Louka	 5	 3	 11	27:64	 18

10.	Tv.	Lhota	 4	 4	 11	34:54	 16

11.	Vnorovy	B	 5	 1	 13	32:54	 16

12.	Nová	Lhota	 0	 1	 18	15:117	 1

Bzenečtí fotbalisté (uprostřed) ve středu deklasovali 
tým z Polné (8:2). Foto: JAKO

KOLA: 
Velké Meziříčí – Kroměříž 
2:1 (2:0), 425, Prostějov 
– Líšeň 2:6 (1:2), 500, Uni-
čov – Vyškov 1:2 (1:0), 185, 
Hlučín – Valašské Meziříčí 
4:0 (2:0), 163, Rýmařov – 
Petřkovice 1:1 (1:0), 240, 
HFK Olomouc – Uherský 
Brod 1:0 (0:0), 86, Hulín – 
Mohelnice 5:4 (3:2), 108. 
DIVIZE D – DOHRÁVKA 
16. KOLA: 
Kolo se hrálo ve středu a 
byla to celkem střelecká 
divočina, neboť v sedmi zá-
pasech bylo k vidění dohro-
mady 33 gólů (17:16), což 
značí průměr 4,7 branek na 
jedno utkání! 
TJ SLOVAN BZENEC – TJ 
SLAVOJ POLNÁ 8:2 (5:1)
 Podle tabulkových předpo-
kladů (oba týmy před du-
elem dělily pouhé tři body) 
to měl být vyrovnaný zápas, 
ovšem skutečnost byla zce-
la jiná. Domácí začali fa-
mózně, když hned ve čtvrté 
minutě se o slovo přihlásil 
domácí snajpr Kasala, kte-
rému prostě nesmíte ne-
chat ani metr volného pro-
storu – 1:0. Ve 14. minutě 
pálil Pelikán, a protože míč 
navíc tečoval jeden z hostu-
jících hráčů, gólman Polné 
Šejstal neměl nárok – 2:0. 
Kasala byl ve středu při 
střelecké chuti, což sym-
bolizovala i 21. minuta, ve 
které se bzenecký útočník 
trefil neomylně z malého 
vápna – 3:0. Pak se sice hos-
tům vydařil rychlý brejk, 

po kterém mířil do černého 
Caha (3:1), ovšem ve zbyt-
ku první půle byli úspěšní 
jen domácí borci. Nejprve 
se prosadil po pěkné kom-
binační akci přízemní stře-
lou k levé tyči Šimánek, 
aby gólový účet první půle 
uzavřel Košut, který napálil 
balon do hostující sítě pa-
rádně ze vzdálenosti 30 
metrů polovysokou ranou 
k pravé tyči – 5:1. Krát-
ce po přestávce sice hosté 
z penalty snížili (Čížek), 
zbytek střelecké produkce 
ale obstarali už jen domácí 
fotbalisté: nejprve se  trefil 
střídající Paták (podíl Ka-
sala), v závěru přidal druhý 
svůj zářez opět Paták, aby 
koncovku obstaral „hlado-
vý“ Kasala, který se trefil v 
84. minutě nechytatelně 
pod víko, čímž uzavřel svůj 
hattrick! Navíc ještě v 66. 
minutě napálil kulatý ne-
smysl do pravé tyče branky 
protivníka. 
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly: 4., 21. a 84. Petr Kasa-
la, 73. a 82. Adam Paták, 14. 
Dominik Pelikán, 36. David 
Šimánek, 44. Tomáš Košut 
– 35. Jan Caha, 48. z PK Da-
vid Čížek, žluté karty: 1:2 
(u domácích v 89. minutě 
Adam Paták), rozhodovali: 
Tomáš Bernatík – Michal 
Gasnárek a Jan Zapletal, de-
legátem byl Vít Ondráš, pří-
tomno 115 diváků. 
SESTAVA BZENCE:
Michal Kůřil – Jan Mokrý, 
David Šmahaj, Michal Pet-
rucha, Lukáš Mlýnek – Jiří 
Jüstel (73. Martin Vaver-
ka), Dominik Pelikán, To-
máš Košut, Tomáš Reška 
– David Šimánek (69. Adam 
Paták), Petr Kasala. „Já 
bych to rozdělil na dvě čás-
ti: výsledek a výkon. Za vý-
sledek 8:2 a tři divizní body 
jsem strašně moc rád, ale k 
výkonu mám obrovské vý-
hrady. Výsledek mohl být i 
při vší úctě k soupeři mno-
hem vyšší a to mi vadí. Už 
v první půli jsme vzadu ne-
hráli tak, jak bych si před-
stavoval. O přestávce jsem 
kluky na nějaké věci upo-
zorňoval, ale po přícho-
du na hřiště dostaneme 
hned druhou branku. Něja-
kých dvacet minut z úvodu 
druhé půle jsme si neby-

li schopni přihrát a tento 
úsek neměl žádné fotbalové 
parametry. Až po gólu na 
6:2 už to bylo konečně o ně-
čem jiném. Znám dobře tyto 
zápasy, kdy to často svádí k 
malému podcenění, ale na 
druhou stranu byli tady di-
váci, tak proč jim nepřed-
vést pěkný fotbal a k tomu 
pohledné kombinace,“ byl 
po jasné výhře přesto hod-
ně kritický bzenecký kouč 
RICHARD HROTEK. 
„Jsem rád za ty tři góly, i když 
po druhé brance jsem byl 
nervózní, ale nakonec ten 
hattrick byl! Do utkání jsme 
šli s tím, že potvrdíme tři 
body ze hřiště soupeře a za 
to jsme rádi. My jsme věděli, 
že Polné se nyní moc neda-
ří a proto jsme chtěli brzy 
skórovat, což se povedlo. 
Já za hattricky mám největ-
ší „pokuty,“ takže to bude 
stát nějakou bečku a kluky 
určitě pohostím,“ hlásil po 
duelu bzenecký kanonýr 
PETR KASALA. 
ZBÝVAJÍCÍ VÝSLEDKY 
16. KOLA: 
Šumperk – Vrchovina (Nové 
Město na Moravě) 1:3 (0:2), 
150, Třebíč – Žďár nad Sá-
zavou 1:8 (0:3), 70, Velká 
Bíteš – Strání 0:0, 250, Ro-
sice – Blansko 1:1 (0:0), 
160, Tasovice – Havlíčkův 
Brod 5:2 (0:1), 100, Stará 
Říše – Ždírec nad Doubra-
vou 1:0 (1:0), 75. DIVI-
ZE D – VÍKENDOVÉ 26. 
KOLO: Bzenec doma zkla-
mal, když podlehl Velké Bí-
teši 0:2 (0:1). Góly: 2. Jan 
Pohl, 90. Theodore Ryan 
Whittingham, ŽK: 3:4 (u do-
mácích: Dominik Pelikán, 
Adam Paták a Tomáš Ko-
šut), řídil Leoš Kneisl před 
135 diváky. Další výsledky: 
Žďár nad Sázavou – Blan-
sko 2:0 (0:0), 150, Břec-
lav – Rosice 0:1 (0:0), 100, 
Polná – Tasovice 4:1 (2:1), 
167, Vrchovina (Nové Měs-
to na Moravě) – Stará Říše 
1:0 (0:0), 330, Šumperk 
– Ždírec nad Doubravou 0:1 
(0:1), 150, Strání – Havlíč-
kův Brod 8:1 (2:0), 263. 
KRAJSKÝ PŘEBOR – 26. 
KOLO: 
Nováček z Veselí nad Mo-
ravou prohrál v Rousínově 
1:2, i když od 23. minuty 
vedl po trefě Aleše Rad-

mila. Po přestávce se pro-
sadili pouze domácí: v 63. 
Milan Svoboda a v 76. mi-
nutě Petr Líznar, 80 divá-
ků. Vinaři z Mutěnic uhráli 
plichtu na MS v Brně 1:1 
(51. Filip Koubek – 37. Da-
libor Koštuřík) před 80 
diváky. Další výsledky z 
víkendu: Bohunice – Svrat-
ka Brno 3:1 (1:1), Bosono-
hy – Sparta Brno 3:2 (1:1), 
Bučovice – Vojkovice 0:3 
(0:2), Ráječko – Boskovice 
2:4 (0:2), Lanžhot – Mo-
ravský Krumlov 6:0 (3:0), 
Dosta Bystrc – Ivančice 1:é 
(1:0). 
1.A TŘÍDA – SKUPINA B: 
Výsledky 22. kola: Ratíško-
vice – Dražovice 4:2 (3:0), 
Kyjov – Rakvice 1:2 (1:1), 
Velké Pavlovice – Milotice 
1:3 (0:0), Velká nad Velič-
kou – Hroznová Lhota 2:1 
(1:1), 469 fanoušků (!), 
Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem – Krumvíř 1:6 (1:2), 
Rohatec – Dubňany 1:2 
(0:1), Lednice – Vyškov B 
2:4 (2:1). 
1.B TŘÍDA – SKUPINA C: 
Výsledky 22. kola: Stráž-
nice – Břeclav B 4:4 (4:2), 
Kozojídky – Valtice 0:2 
(0:1), Charvátská Nová 
Ves – Uhřice 3:1 (0:1), Ho-
vorany – Rajhrad 1:7 (0:4), 
Vacenovice – Kněždub 0:0, 
Mikulov – Křepice 3:1 (2:0), 
Velké Bílovice – Nikolčice 
3:2 (3:1). 
OKRESNÍ LIGA HODO-
NÍNSKA – 22. KOLO: TJ 
STARÝ PODDVOROV – 
TJ KOVO ŽDÁNICE A 2:0 
(2:0) 
Hostující František Snášel 
měl dvě dobré šance (13. a 
15.), ale před spolehlivým 
gólmanem Zdeňkem Ho-

reckým neuspěl. Do vedení 
šli domácí, když ve 28. mi-
nutě po akci Alberta mířil 
přesně Roman Svoboda – 
1:0. Výhru týmu z Podluží 
potvrdil ve 39. minutě pa-
rádním trestným kopem z 
18 metrů Miloš Albert. Sudí 
Petr Zálešák z Hodonína 
karty nepotřeboval – na-
víc měl jubileum, protože 
to byl jeho 1800 zápas ve 
třiatřicetileté rozhodcov-
ské kariéře! BLAHOPŘEJE-
ME! Další výsledky: Žaro-
šice – Mikulčice A 2:2 (0:1), 
Vnorovy A – Radějov 4:1 
(2:1), Dambořice – Kostelec 
1:3 (0:2), Nenkovice – Dol-
ní Bojanovice 3:2 (1:1), Li-
pov – Svatobořice-Mistřín 
0:2 (0:1), Bukovany – Šar-
dice 1:9 (0:4).
 3.A TŘÍDA – 20. KOLO: 
Rohatec B – NESYT Hodo-
nín 1:0 (0:0), Mikulčice B – 
Vacenovice B 5:0 (5:0), Lu-
žice – Vlkoš 3:2 (2:0), Čejč 
– Prušánky 3:3 (3:3), Mi-
lotice B – Vracov 2:1 (0:1), 
Čejkovice – Násedlovice 2:1 
(0:0). 
3.B TŘÍDA – 22. KOLO: 
Sobůlky – Ždánice B 9:0 
(4:0), Domanín – Lovčice 
6:0 (4:0), Bohuslavice – Že-
letice 1:4 (1:2), Archlebov 
– Věteřov 3:3 (0:1), Ježov – 
Žádovice 1:1 (0:0), Žeravice 
– Vřesovice 3:0 (0:0). 
3.C TŘÍDA – 20. KOLO: 
Hrubá Vrbka – Louka 2:0 
(1:0), Velká nad Veličkou B – 
Hroznová Lhota B 1:4 (1:2), 
Suchov – Moravský Písek 
9:1 (3:0), Těmice – Vnorovy 
B 5:0 (3:0), Tvarožná Lhota 
– Nová Lhota 11:1 (3:1), Pe-
trov – KEN Veselí nad Mora-
vou 4:1 (1:0).

(pol)

MSFL – 3. LIGA KRAJSKÝ PŘEBOR 1.B TŘÍDA –  SKU-
PINA C

3.A TŘÍDADIVIZE D 1.A TŘÍDA –  SKU-
PINA B

OKRESNÍ PŘEBOR 3.B TŘÍDA 3.C TŘÍDA

„Mýlit se je lidské“... - řekl anglický básník z 18. stole-
tí Alexander Pope a já nejsem v tomto výjimkou. V mi-
nulém čísle týdeníku NOVÉ SLOVÁCKO jsem při večer-
ním nedělním přepisu totiž udělal z fotbalistů Mutěnic 
borce hrající divizi D, což samozřejmě není pravda. Vi-
naři totiž stále hrají „jen“ krajský přebor, naopak do di-
vizní společnosti patří borci z klubu TJ Slovan Bzenec. 
Za toto nedopatření se tak chci omluvit jednak hráčům  
i funkcionářům ze Bzence, samozřejmě i klubu z Mutěnic  
a v neposlední řadě směřuje má omluva i mezi pozorné 
čtenáře, kteří mě na tento nedostatek dokázali upozornit!

(pol)
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