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BZENEC - Dlouhá léta se mezi 
občany Bzence diskutuje, co 
s jednou z nejvzácnějších his-
torických památek ve městě, 
s rozsáhlým pseudogotickým 
zámkem.
Zub času se na také objektu 
podepsal, rok od roku chátrá a 
je doslova v dezolátním stavu. 
Když zámek a přilehlý anglický 
park v roce 2002 město Bzenec 
odkoupilo, mělo velkolepé zá-
měry.
Nakonec zůstalo jen u planých 

slibů s odůvodněním, že na re-
konstrukci nejsou peníze ani z 
městské pokladny, ani z mož-
ného získání dotací z různých 
projektů. Poslední tečkou za 
památkou od města měl být její 
odprodej za nepříliš jasných 
podmínek zde v prostorech již 
působící vinařské firmě. 
Zabránit plánovanému rozhod-
nutí se však postarala občan-
ská iniciativa Obnova bzenec-
kého zámku a vyvolala mezi 
místními referendum, které 

rozhodne, zda zůstane nadá-
le objekt ve vlastnictví města 
anebo bude prodán. Uskuteční 
se společně v průběhu parla-
mentních voleb ve dnech 8-9. 
října.
„Referendum rozhodne jak dále. 
Pokud na otázku odpovíme ano, 
tak prohrajeme. Bude se opra-
vovat zámek a ve městě budou 
chybět finance. Odpovíme-li ne, 
tak vyhrajeme. Zámek opraví 
investor a my budeme zvelebo-
vat město. Zámek by neměl vů-

bec rozdělovat občany. Pokud 
nám spoluobčané věří, tak v re-
ferendu označí ne,“ míní Pavel 
Čejka, starosta Bzence. K jeho 
názoru se přiklání také většina 
městského zastupitelstva.
„Dokázali jsme, že zámek lze 
opravit i z vlastních zdrojů, při 
etapizaci i využití neproivesto-
vané rezervy v rozpočtu města. 
A to tedy bez toho, aby to ome-
zilo jiné investice. Dále jsme 
představili možné dotační titu-
ly. V jednom z nich je náš zámek 

dokonce uveden jako prioritní 
oblast. Naše město má jakožto 
samospráva se značným majet-
kem a finanční rezervou i velmi 
dobré nabídky na úvěr. Navrhli 
jsme takové využití zámku, kte-
ré lze provozovat s vyrovna-
ným hospodařením a přitom 
slouží občanům města,“ tvrdí 
Erik Ebringer, architekt, měst-
ský zastupitel a člen občanské 
iniciativy Obnova bzeneckého 
zámku. 

(Pokračování na straně 5).

MILOTICE - Každého orga-
nizátora potěší, navíc ještě v 
období poznamenaném ko-
ronavirem, když se na nějaké 
akci objeví zájem návštěvníků. 
Ten byl patrný na Trhu míst-
ních produktů Mikroregionu 
Nový Dvůr. Od rána až do po-
zdního odpoledne v neděli 19. 
září 2021 proudily doslova 
davy lidí mezi stánky umís-

těné na dvou prostranstvích 
v okolí milockého zámku. Na 
Kyjovsko zavítala i skupinka 
z Polska, která si prostředí a 
sortiment výběru výrobků po-
chvalovala. 
„Byly zde prodejci s tradiční-
mi výrobky nejen z okolních 
obcí, ale i ze širokého okolí. 
Velmi oblíbené byly mezi ná-
vštěvníky slovácké speciality 

jako beleše, přesňáky, koláčky, 
povidla a jiné pochutiny. Mám 
také radost ze zájmu lidí o trh,“ 
sdělila NOVÉMU SLOVÁCKU 
předsedkyně Mikroregionu 
Nový Dvůr Jana Bačíková.
Během celého dne vyhrávaly 
dětské cimbálové muziky z 
Kyjovska, představily se do-
mácí soubory dětí včetně nově 
vzniklého ženského sboru 

Korulice. Závěrečnou tečku v 
kulturním programu uděla-
lo před zaplněným nádvořím 
dětské divadýlko Kyjov.  
„Vzhledem k tomu, že vyšlo 
počasí a byla příznivá konste-
lace, tak jsem spokojený jako 
většina návštěvníků, kterých 
přišlo hodně, stánkařů bylo 
také spousta. Prožili jsme 
krásnou neděli a děkuji všem, 

co se na akci nějakým způso-
bem podíleli,“ dodal Josef Le-
vek, starosta Milotic.   
Den před tím organizoval 
akční Mikroregion Nový Dvůr 
Burčákový putování, 15ti ki-
lometrový pochod po vinných 
sklepích ve Vacenovicích, Mi-
loticích, Skoronicích a Vlkoši.                                                                   

(Tonda Vrba)
(Pokračování na straně 5).

Obě nádvoří milotického zámku byla zaplněna návštěvníky, kterých se sešlo přes tisíc.                                                                                                                        (Foto: av)
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Nad osudem bzeneckého zámku se má po referendu rozjasnit

Rozjasní se po referendu o osudu 170 let starého bzeneckého zámku?                                                                                                                                                           (Foto: Antonín Vrba)
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Jaký byste chtěli poslat vzkaz politikům před volbami?

DOLNÍ BOJANOVICE - Koncer-
tem na Svatováclavské hody si 
„Pod zeleným“ připomenu-
la Cimbálová muzika Grajcar 
dvacet let od svého vzniku. Na 
pódiu „Pod zeleným“ si s oblí-
benou podlužáckou kapelou 
zazpívalo také skvělé pěvecké 
uskupení VoxVini, které slavilo 
rovněž kulaté jubileum - deset 
let činnosti.
Zrod cimbálové muziky Graj-
car nastal na půdě Základní 
umělecké školy v průběhu de-
vadesátých let. 
„Tehdy se ve školní cimbálce 
formovala parta muzikantů, 
kteří byli a stále jsou dobrými 
kamarády. Po absolvování Zuš-
ky jsme měli společnou touhu 
dále hrát a vystupovat, proto 
jsme se rozhodli  založit mu-
ziku vlastní. První zkouška 
,,nové“ muziky se odehrála 
přesně na poslední den kalen-
dářního roku 2000,“ vzpomíná 
NOVÉMU SLOVÁCKU zakla-
datel a její dlouholetý primáš 
Martin Zlomek. 
Pro mnohé muzikanty v neob-
vyklém čase přechodu starého 
a nového roku se sešla kapela, 
která se ustálila do současné 
sestavy: Martin Zlomek - pri-
máš, Roman Hořák - druhé 
housle, Radek Pekařík - viola, 
Marian Dvořák - klarinet, On-
dřej Kaňa – kontrabas a Petr 
Zlomek - cimbál. Název Grajcar 
vznikl podle oblíbeného ver-
buňku kapely -„Kam sa ně ten 

Grajcar děl,“ kterým v začát-
cích kapela zahajovala každé 
vystoupení.
Grajcar můžeme svým hudeb-
ním naturelem označit za me-
zižánrové těleso, které se do 
velké míry vymyká představě 
o tradičním repertoárovém 
pojetí cimbálové muziky. Jed-
ná se o muziku, která nečerpá 
pouze ze studnice pramene li-
dových písní, i když tyto patří 
k základním zdrojům. 
„Rádi si poslechneme i bigbeat, 
proto jsme svůj repertoár již 
před léty rozšířili i o úpravy 
světových hitů legendárních 
kapel, například Queen (Bo-
hemian Rhapsody), Metallica 
(Nothing Else Matters), The 

Eagles (Hotel California) a 
dalších. Tímto stylem se také 
často prezentujeme. Díky této 
zálibě jsme dostali možnost 
na koncertech doprovázet zpě-
váky populární scény: Petra 
Bendeho, Petru Janů, Pavla He-
lana, Ilonu Csákovou, Romana 
Horkého a mnoho dalších po 
dobu společného dvanáctileté-
ho vystupování s hudebníkem 
Petrem Bende,“ vysvětluje pri-
máš Zlomek netradiční muzicí-
rování u lidového žánru.
Zásluhou variabilního reperto-
áru je Grajcar schopen obsáh-
nout široký oblouk hudební 
tvorby, který však bude po-
sluchačům vzhledem k tradič-
nímu nástrojovému obsazení 

vždy evokovat folklorní koře-
ny, ze kterých kapela vzešla. 
Hudba je muzikantům stále zá-
libou a velkým koníčkem. Snad 
právě v tom tkví tajemství 
úspěchu podpořené dlouhole-
tým přátelstvím členů, neboť 
v nezměněné sestavě hrají již 
patnáct let, při kterých sdíleli 
spoustu zážitků jak na společ-
ných cestách, tak při vystou-
peních například na Českoslo-
venských folklorních dnech v 
Dubaji, fotbalovém Euro v Pol-
sku a Francii nebo jen tak při 
desítkách vystoupení, která 
ročně absolvují.
CM Grajcar má na svém kontě 
několik zvukových nosičů. 
„V roce 2007 jsme vydali své 
první album s názvem “Za-
hrajme si...,” na kterém po-
sluchač nalezne lidové písně 
především z Podluží, ale také 
z Horňácka, Uherskobrodska 
či Kopanic. V roce 2011 jsme 
natočili druhý nosič “Cimballi-
tica,” na kterém se soustředí-
me na úpravy světových hitů. V 
roce 2016 jsme nahráli své tře-
tí album s názvem “Folk’n’lor.” 
Zde posluchači najdou jak 
písně lidové, tak i úpravy zná-
mých světových hitů. Jako hos-
té jsme se také podíleli na cé-
déčkách jiných interpretů a to 
Petra Bendeho, Pavla Helana či 
kapely Kamelot,“ doplňuje vý-
čet k hudební činnosti primáš 
jubilující muziky Grajcar Mar-
tin Zlomek.                             (av)
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Oblíbená podlužácká cimbálová muzika Grajcar, hrající i bigbeat, 
oslavila rovných 20 let domácím koncertem 

Lidé chtějí i Kyjovku zažít jinak…

Připravil: Tonda Vrba

KYJOV – Víkendová akce Zažít 
Kyjov jinak se  konala třetí zá-
řijovou sobotu. Pestrý zábavný 
i osvětový program probíhal na 
náměstí Hrdinů před gymná-
ziem, v městské knihovně a v 
parku. Členové Českého svazu 
ochránců přírody (ČSOP) letoš-
ní ročník využili k podpoře my-
šlenky oživení říčky Kyjovky. Ta 
je podle nich spíše ostudou měs-
ta než její přirozenou součástí a 
ozdobou.
„A to je velká škoda, protože vod-
ní prvek do městského prostředí 
rozhodně patří. Připravili jsme 
proto obsáhlou sadu fotografií z 
měst a obcí, které mají podobně 
velký tok jako je Kyjovka a kde 
se už revitalizaci podařilo pro-
sadit a realizovat,“ říká Zuzana 
Veverková, která působí  v  ko-
misi životního prostředí města 
Kyjova a je členkou ČSOP. Foto-
grafie byly vystaveny u stánku 
této nevládní neziskové organi-
zace zabývající se ochranou pří-
rody a krajiny, jejíž základní or-
ganizace funguje i v Kyjově. „Za 
zmínku rozhodně stojí napří-
klad skvělé znovuoživení Staré 
Ponávky v Brně, revitalizace Li-
tovického potoka v Hostivicích, 
znovuoživení říčky Nivničky u 
Uherského Brodu či Rakovského 
potoka v Rokycanech. Princip je 

všude velmi podobný a má dvě 
úrovně – první je estetická, kdy 
se koryto a břeh upraví tak, aby 
tok nevypadal jako stoka, ale na-
opak krášlil město. Důležité je 
i zajistit přístup k řece, aby se 
lidé mohli s vodou blíže setkat. 
A druhá úroveň je biologická, 
kdy se tok z bohapustého kanálu 
změní na živou říčku s mnohem 
čistější vodou, vodními a bře-
hovými porosty, a stane se tak 
vhodným prostorem pro vodní 
živočichy. Zlepší se schopnost 
vodu zadržovat, a tím zlepšovat 
okolní mikroklima.“
První krok k nápravě daného 
stavu představuje podpis memo-
randa o spolupráci mezi městem 
a Povodím Moravy. „Jedná se o 
vyjádření zájmu obou stran, aby 
se věci mohly vůbec pohnout ke 
studiím a návrhům,“ myslí si Ve-
verková. Memorandum však do-
sud uzavřeno nebylo. 
„Město Kyjov bylo v minulosti, 
asi před dvěma lety, připraveno 
memorandum o spolupráci s Po-
vodím Moravy podepsat. To bylo 
sepsáno v obecné rovině - jsme 
si totiž vědomi toho, že Povodí 
Moravy má větší možnosti sáh-
nout si na dotační tituly už ve 
fázi projektových příprav a to-
hoto privilegia jsme chtěli vyu-
žít,“ uvedl tiskový mluvčí města 

Kyjova Filip Zdražil. „Nicméně 
vedení státního podniku memo-
randum v takto obecné rovině 
podepsat odmítlo. Požadovalo 
nejprve vypracovat konkrétní 
projekt a prohlášení o spoluprá-
ci navázat na něj. Projekt na re-
vitalizaci Kyjovky je však natolik 
rozsáhlý a finančně nákladný, že 
město na jeho vypracování pení-
ze dosud nevyčlenilo,“ přibližu-
je mluvčí. „Možnosti vzájemné 
spolupráce s Povodím Moravy, 
které je správcem Kyjovky a ze 
zákona o ni musí pečovat, jsme 
ale tímto neuzavřeli. Rozhodně 
se k nim vrátíme, současně bu-
deme hledat peníze na projekto-
vou přípravu,“ slibuje mluvčí.
„Díky akci Zažít Kyjov jsme myš-
lenku revitalizace Kyjovky mohli 
představit mnoha lidem, kteří se 
u našeho stánku zastavili,“ upo-
zorňuje Veverková. „Bez výjim-
ky všem se ukázky z jiných měst 
a obcí velice líbily a podobnou 
úpravu na Kyjovce by uvítali. 
Kromě toho jsme také návštěv-
níkům stánku představovali 
návrhy adaptačních opatření, 
které jsou nově vypracovány 
pro Kyjov i pro okolní krajinu. 
Ve městě se všechny návrhy tý-
kají využití dešťové vody v růz-
ných variantách, a to u budov a 
ploch ve vlastnictví města. Takže 
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Milan Paleta, 
enolog, Veselí 
nad Moravou
Co vzkázat politikům, no 
je toho moc. Aby chodili 
mezi lidi pořád, měli na 

paměti, že jsou tam pouze zvolení a nás zastu-
pují, nevlastní nás. A to hlavní, majetky si na 
onen svět nevezmete, není potřeba tunelovat. A 
větička na závěr: Lidé, jděte volit!

Jiří Sabáček, 
OSVČ, Vacenovice
Aby kandidáti vedli 
pokud možno slušnou 
předvolební kampaň, 
bez lží a podpásovek 

zveřejněných den před koncem kampaně. To se 
pak už jen těžko obhajuje pravda, nebo usvěd-
čuje lež. A voliči by neměli volit trestně stíhané 
politiky!

Nikol Antošová, 
učitelka, Milotice
Nezapomeňte po volbách 
na to, co jste před volba-
mi slibovali. Boží mlýny 
melou pomalu, ale jistě.

Dušan Janovský, 
OSVČ, Vracov
Já bych chtěl především 
poslat vzkaz voličům: 
aby si uvědomili, kam 
jsme se za poslední roky 

této vládní garnitury posunuli. Došlo k polarizaci 
společnosti, nenávist, osočování, manipulace a 
lež se stala běžnou normou na nejvyšších stup-
ních politických příček. Takže těm stávajícím u 
moci bych vzkázal, že je nejvyšší čas odejít, že už 
bylo dost zakleknutých firem, dost nevyšetřených 
ekologických katastrof, dost zneužitých evrop-
ských i českých grošů, dost manipulace s médii i 
státní správou, že dost velký je i státní dluh, kte-
rý stačili vytvořit během svého kralování a který 
budou splácet ještě děti našich dětí. A na ty nové 
politiky kteří, a já tomu pevně věřím, po volbách 
vzejdou, tak na ty se skutečně těším a doufám, 
že se jim zase podaří obnovit slušnost a u lidí 
důvěru ve stát. Opravdu jsem velký optimista a 
věřím, že to špatné už máme skoro za sebou.

Andrea Řičicová, 
OSVČ, Hodonín
Ať si najdou lepší práci, 
kabaretu už bylo dost. 
Zviditelnit se dá i jiným 
způsobem, a nebude to 

stát nás občany tolik peněz. Jinak řečeno: ať 
do politiky jdou tací, kteří se tím nemusí živit 
a zviditelňovat.

Martin Zlomek, 
majitel firmy, 
Dolní Bojanovice
Měli by mezi sebou 
zachovávat úctu a jít pří-
kladem národu. Chování 

některých z nich je ostuda.

Lukáš Plachý, 
referent Odboru 
města MÚ, Kyjov
Zapomeňte na populis-
mus a veďte s veřejností 
konstruktivní dialog o 

budoucnosti naší země.

Roman Ostrézí, 
tajemník města, 
Bzenec
Vaše otázka je pro mne 
a mé funkční postave-
ní trochu tak záludná. 

Snad bych se mohl vyjádřit jako občan, ale stejně 
za tím „občanem“ budu vnímán jako tajemník 
úřadu a to i přes to, že naše Ústava mi možnost 
se vyjádřit v rámci demokratických principů při-
znává. Spíše bych měl ale vzkaz pro voliče, než 
pro politiky. Buďte obezřetní na to, co je vám po-
litiky nabízeno a za jakou cenu. Když jsem chodil 
do základní školy, tak nás učili dějepis s odka-
zem, že je to naše historie, ze které se máme 
poučit – pro budoucnost. Tak se podívejte zpět, 
aby jste věděli, zda se sliby politiků naplnily. No 
a zakončil bych to několika citáty mého oblíbe-
ného světového politika sira Winstona Churchilla: 
- Není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to 
předtím vzala. - Když máš 20, záleží ti na tom, 
co lidi říkají, když máš 40, přestane ti záležet na 
tom, co lidi říkají, když máš 60, uvědomíš si, že 
v první řadě nikdy nikdo nemyslel na tebe. Máš 
nepřátele? To je dobře. To znamená, že sis za 
něčím někdy ve svém životě stál. - Nikdy nedo-
sáhneš svého cíle, když budeš zastavovat a házet 
kameny po každém psu, který štěká.

Zdeněk Gurský, 
trumpetista a 
skladatel, Vracov
Jednou větou bych jim 
vzkázal, ať jdou do 
pr.ele,  hlavně ta sou-

časná garnitura!

Magdalena 
Polášková, ku-
chařka, Tvarožná 
Lhota
Já si politikou neka-
zím život. Je to všecko 

šaškárna a přetvářka,  nedá se věřit nikomu. A 
ať vyhraje kdokoliv, ti za ním se spolčí, tedy 
je docela jedno, koho volíte. Holt  mnoho psů 
- zajícova smrt. A neplatí to jen na vyšší úrovni.

Martin Kománek, 
kovář, Boršice u 
Blatnice
Už by konečně mohli 
splnit to, co slíbí před 
volbami. Myslím, že 

toho slibují moc a potom skutek-utek.

František Pavlica, 
OSVČ, Hroznová 
Lhota
Aby byli politici upřímní, 
slušní, aby neslibova-
li věci, které nejsou 

schopni splnit, dál aby neporušovali zákony a 
podporovali české živnostníky, podnikatele a 
samozřejmě další  lidi, co pracují. 

Jarmila Sládková, 
Velká nad Velič-
kou
Kdybych měla posílat 
vzkazy, tak dosavadním 
oligarchům, extremis-

tům, lhářům a zlodějům bych vystavila účet a 
vzkázala něco nepublikovatelného.  Bude to na 
lidech. A půjde o hodně, ne-li o všecko. Věřím 
mladým a vzdělaným politikům s progresivním 
přístupem, s ohledem na životní prostředí i svo-
bodu jednotlivce...

Jiří Bělohoubek, 
strojař, Želetice  
Aby nezapomněli, co 
politici naslibovali. Čtyři 
roky utečou jako voda a 
pak se vymlouvají, že 

nebyl už čas. Proto raději volím místní komu-
nální politiky.

Zdeněk Harca, 
učitel na gymná-
ziu, Milotice
Chtěl bych jim vzkázat, 
aby neslibovali věci, o 
kterých dopředu ví, že 

nemůžou splnit. Jsou pak potom ostatním jen 
pro legraci.

Cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic s primášem Mar-
tinem Zlomkem (třetí zleva) si letos připomíná jubileum - 20 let 
od založení.                                                               (Foto z archivu CM Grajcar)

by jejich realizace mohla být po-
měrně rychlá, pokud by se město 
chtělo vydat směrem ekologic-
kého přístupu k nakládání s deš-
ťovou vodou. Návrhy do krajiny 
se pak týkají především obnovy 
větrolamů, výsadby stromů a 
keřů, zatravnění erozně ohrože-
ných ploch či tvorby mokřadů a 
tůní. Opět i tyto návrhy jsou kon-
cipovány především na pozem-
cích ve vlastnictví města, takže 
by všechny šly provést poměrně 
rychle a snadno,“ je přesvědčena 
ekologická aktivistka. 
Podle Veverkové akce prokáza-
la, že lidé jsou k problematice 
životního prostředí už mnohem 
vnímavější než dříve. I tak se ale 
najdou zastánci zcela protichůd-
ných názorů. „Výživná byla hádka 
s jedním velkoagropodnikatelem, 
který nás dost urážel a vypouštěl 
tvrzení typu, že eroze není žádný 
problém a že plošné stříkání polí 
totálním herbicidem roundupem 
je pro pole požehnání. Že výsad-
ba stromů kolem polních cest je 
blbost, v Kyjovce prý zase budou 
žít pstruzi, až se nechá pořádně 
vybagrovat a že budeme rádi, až 
opět budeme dělat zemědělství 
jako to dělali komunisti... No pro-
stě úlet, jenže to je přesně menta-
lita mnoha velkých zemědělských 
podnikatelů,“ dodává Veverková.

(Marie Budíková)

KYJOV - První zářijovou sobotu, 
za doprovodu slunečného počasí, 
jsme na náměstí uspořádali velký 
trh místních produktů. Prodávat 
své výrobky přijeli producenti z 
bezprostřední blízkosti Kyjova, 
ale i ze vzdálenějšího okolí. 
Návštěvníci akce mohli zažít Slo-
vácko všemi smysly. Při pěkné 
písničce v podání Kyjovánku a 
Laštověnky nakupovali a ochut-
návali. Kreativní duše zamířili do 
připravených dílniček, kde se tvo-
řilo na téma venkov a folklor.  Vr-

cholem celého dne bylo předsta-
vení producentů, kteří se na jaře 
stali držiteli nově vzniklé značky 
SLOVÁCKO regionální produkt. V 
měsíci září se mohou o značku 
ucházet další výrobci. Veškeré in-
formace najdete na www.slovac-
ko.cz/aktuality. 
Proč trh pořádalo Kyjovské Slo-
vácko v pohybu? Na jaře loňského 
roku, kdy přišel první lockdown a 
uzavření obchodů, jsme se roz-
hodli více věnovat problematice 
lokální ekonomiky a podporovat 

místní produkci. Iniciovali jsme 
tedy vznik značky SLOVÁCKO re-
gionální produkt. Před Vánocemi 
jsme založili podpůrnou skupinu 
na facebooku -  Dárek ze Slovácka 
a požádali jsme o dotaci v rámci 
projektu spolupráce, a to mimo 
jiné i na trh, který byl přehlídkou 
toho, co všechno v regionu umí-
me vyrobit. Prostor prodávat na 
trhu dostali i začátečníci. Oboha-
tili jsme tak klasický farmářský 
trh, který pořádá každý měsíc 
Městské kulturní středisko Kyjov 

o místní producenty a nováčky. 
Společně jsme se rozhodli na-
místo středy vyzkoušet, jak bude 
trh fungovat v sobotu. A fungoval 
velmi dobře, soudíme tak podle 
zpětné vazby od prodejců, kteří 
byli s účastí spokojeni. Mrzí nás 
ale, že kvůli protiepidemickým 
opatřením nemohlo být na ná-
městí ještě více stánků.
Tento trh určitě nebyl naší po-
slední iniciativou a pomocí smě-
rem k producentům. 

(Martina Urbancová)

Šikovní lidé ze Slovácka zamířili do Kyjova 
na trh farmářských, regionálních a rukodělných výrobků ukázat svůj um
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Vzpomínám si na jednu krásnou rodinnou oslavu narozenin mé tety 
v Bzenci. Bylo to někdy koncem léta, ale ten den se ještě slunko po-
řádně opíralo do zad všech gratulantů, kteří seděli u prohýbajících 
se stolů na dvoře – jen kousek od košaté hrušky. Taková ta typická 
oslava na moravském Slovácku, se slivovicí na přípitek, koláči, pe-
čenou kačenou se zelím a řízky se salátem pro ty, co kačenu zrovna 
nemusí. Domácí zákusky se tenkrát roztékaly, a tak kdo měl chuť, 
zašel si vždycky pro nějaký ten věneček, kokosovou roládu nebo 
štafetku přímo do ledničky. Teta byla skvělá kuchařka, a tak jsme 
oslavy u nich všichni milovali a sotva přišla nějaká ta pozvánka, 
už jsme nemohli dospat. Zničehonic teta zavelela směrem ke mně: 
„Jééé, Hanko, ty si taková šikovná děvčica, nakrájáš, prosím tě, na-

nukáče, co mám v mražáku? A vytahni z ledničky tu flašku, co je ve 
dveřách. Dělala sem bezinkový likér, tož kdo bude chtět, ať si ten 
nanukáč tým přeleje. A Ty si na to krájání nalej štamprlu, ať první 
ochutnáš, esi se to vůbec dá!“ Po těchto slovech jsem se na chvilku 
zarazila. Cože? Bezinkový likér? To jako z koziček, z těch černých 
bobulí, co je koncem léta zobou na všech mezích, u cest a v zahra-
dách tak maximálně ptáci?, prolétlo mi hlavou. Tyto keře rostly dřív 
u každého vesnického domku, a dokonce se říkalo, že je tam naši 
předci vysazovali pro ochranu svých stavení. Ale co, proti gustu žád-
ný dišputát, ať si dá, kdo chce, říkám si. Když jsem ale uvolnila zátku 
a přičichla k obsahu té inkriminované lahve, okamžitě jsem se na na-
táhla pro malou skleničku. Bože, ta vůně! A jak to bylo dobré! Než 
jsem nakrájela pro všechny nanukové dorty a roznesla je, měla jsem 
v sobě už tři štamprlky. Ale bylo mi už osmnáct, tak se to obešlo bez 
facek. Kdo se tenkrát svůj dílek nanukáče opravdu tím lahodným li-
kérem z bezinek přelil, nemohl si tu dobrotu vynachválit. A já dodnes 
sem tam litr dva tohoto úžasného bezinkového likéru připravím v září 
také, abych měla co rozdávat svým přátelům na Vánoce, nebo čím 
přelívat narozeninové nanukové dorty. Vyzkoušejte ho také, bezin-
kový likér patří k tomu nejlepšímu z kuchyně našich babiček. Můžete 
ho ozvláštnit i kořením, například kardamomem nebo skořicí. Bezin-
kový sirup, ale také likér, se navíc užívá jako lék. Když si dáte večer 
před spaním malou stopečku, bude se vám hned lépe usínat. Pozor 
ale na čerstvé bobule bezinek, mohou mít nežádoucí účinky a vyvo-
lat bolesti žaludku a nevolnost. Bezinky, nebo také kozičky, chebs 
či hural je nutné vždy tepelně zpracovat. Plody bezu jsou skutečnou 
zásobárnou zdraví prospěšných látek, obsahují zejména vysoký po-
díl vitaminu C, A a také některé vitaminy ze skupiny B. 

Suroviny: 
2 litry otrhaných kuliček bezinek bez stopek 
1 litr studené vody
2 lžíce vanilkového cukru nebo kousek dužiny z vanilkového lusku
4 lžíce uvařené kávy 
½ kg třtinového cukru
½ litru rumu nebo vodky (může být i domácí slivovice)

Postup: Zralé bezinky – můžete počkat až po prvním mrazíku, kdy 
jsou plody sladší) otrhejte od stopek a vložte do hrnce. Na plody 
nalijte litr vody a dejte vařit. Někdo přidává ještě i citron nakrájený 
na kousky a trochu cukru nahradí kapkou medu. Po 15 minutách 
šťávu důkladně propasírujte přes síto, abyste z bezinek dostali co 
nejvíce šťávy. Přecezenou šťávu opět zahřejte a přidejte třtinový cukr 
i vanilku, stejně jako kávu. Po dalších pěti minutách varu sundejte 
z plotýnky a nechte vychladnout. Nakonec přidejte rum, důkladně 
promíchejte a plňte do vysterilizovaných sklenic. Likér uchovejte v 
ledničce, kde vydrží klidně i do příští sezóny. Pokud ho ovšem nevy-
pijete hned po uvaření.                                                                    (Rh)  

Poklady z babiččiny kuchyněŽAROŠICE - Až do konce října 
můžete shlédnout v místním 
muzeu dvojvýstavu, která pro-
cestovala půl světa, aby se po 
uvedení ve Vídni, Oslu, sídle OSN 
v New Yorku a v Brně, dostala 
prezentovat i k nám na Slovácko. 
Tématy dvojvýstavy je tragic-
ký osud vídeňské rodačky Ruth 
Maierové, vnučky žarošického 
občana Šimona Maiera, která do 
Žarošic a Zdravé Vody jezdila na 
prázdniny, a druhou výstavou 
jsou Archy rodiny Maierů, kteří 
v Žarošicích žili a vychovali zde 
svých sedm dětí.
Vernisáže se zúčastnili vzác-
ní hosté: velvyslanec Norského 
království v České republice jeho 
excelence Robert Kvile, Terje 
Englund, který na velvyslanec-
tví Norského království působí 
jako poradce pro komunikaci 
a obchod. Dále to byl Jan Erik 
Vold, významný norský spisova-
tel, který je autorem knihy Deník 

Ruth Maierové.
Pozvání přijal také Winfrieda 
Garscha, zástupce archívu ra-
kouského odporu ve Vídni, a 
zároveň autor výstavy o Ruth 
Maierové a pan Vilém Reinöhl, 
potomek rodiny Maierové, který 

se zasloužil o vznik druhé části 
výstavy týkající se rodiny Maie-
rů.
Zúčastnilo se také několik sta-
rostů obcí mikroregionu Ždánic-
ko.
„Obec Žarošice se již před devíti 

Žarošice pořádaly vernisáž světové dvojvýstavy 
za účasti významných hostů

Bezinkový likér

Do Žarošic zavítali na dvojvernisáž výstavy o bývalých židovských 
obyvatelích obce vzácní hosté.                             (Foto: Lily Kacerová)

KYJOV - Oddělení ošetřovatelské 
péče ve Veselí nad Moravou, kte-
ré je detašovaným pracovištěm 
Nemocnice Kyjov, získalo novou, 
zateplenou fasádu. Během pra-
cí, které trvaly půl roku, dělníci 
zateplili i střechu, vyměnili okna 
a dveře a namontovali venkovní 
žaluzie. Účet se vyšplhal bezmá-
la na 27 milionů korun, náklady 
pomohly pokrýt evropské do-
tace a příspěvek od Jihomorav-
ského kraje. Uvedené investice 
vedly ke snížení energetické ná-
ročnosti a tedy k úspornějšímu i 
šetrnějšímu přístupu k přírodě.
„Úpravou prošly i vnitřní prosto-

ry, ve kterých došlo k výměně 
podlahové krytiny, nově přibyly 
klimatizace. Jejich montáž byla 
důležitá pro zajištění pohodlí 
našich pacientů i zaměstnan-
ců. V létě byla budova rozehřátá 
sluníčkem, v zimě náklady za to-
pení šplhaly do astronomických 
výšek,“ říká ředitel Nemocnice 
Kyjov Vladimír Wenzl, který se 
spolu s vybranými hosty ujal 
slavnostního přestřižení pásky.
Stavební práce začaly v březnu 
a trvaly zhruba 6 měsíců. „Kli-
enty nebylo možné v mezido-
bí přemístit jinam, a tak opravy 
probíhaly s určitými omezeními 

za běžného provozu. Moc děku-
ji našim pacientům i personálu, 
že to ve ztížených podmínkách 
zvládli,“ dodává Wenzl.
Investice do zvýšení komfortu 
a snížení nákladů na provoz vy-
šla téměř na 27 milionů korun. 
Zhruba 7 milionů pomohla po-
krýt evropská dotace, zbytek za-
platil Jihomoravský kraj, který je 
zřizovatelem Nemocnice Kyjov.
Detašované zařízení kyjovské 
nemocnice disponuje celkem 37 
lůžky. Využívají je zejména paci-
enti, kteří jsou propuštěni z ne-
mocnice (nejčastěji z interny a 
chirurgie), nicméně se ještě plně 

Z popelky princeznou 
oddělení ošetřovatelské péče 
po zateplení zkrásnělo

neobejdou bez pomoci ošetřo-
vatele či zdravotníka. Spektrum 
pacientů je široké - od lehčích 
případů na doléčení, přes alko-
holiky s pokročilým jaterním 
selháním, až po těžce nemocné 
staré lidi trpící Alzheimerovou 
chorobou či rakovinou, kterých 
v poslední době výrazně přibývá. 
„Vedle toho zde nabízíme takzva-
né odlehčovací pobyty. V rámci 
nich z domácí péče přijímáme 
klienty, o které se dočasně nemá 
kdo postarat. Během hospitali-
zace je vyšetříme, poskytneme 
jim celodenní péči, rehabilita-
ci. Jsou přednostně umístěni na 
nadstandardních pokojích. Dél-
ka pobytu se zpravidla pohybu-
je mezi dvěma až čtyřmi týdny,“ 
upřesňuje vrchní sestra Hana 
Cenková a dodává, že tuto službu 
zdravotní pojišťovny proplácejí.                                                                         

(fz)

Zmodernizované veselské náměstí Míru má být živé, 
sloužit nejen kultuře a má být barevnější
VESELÍ nad MORAVOU - Čilý 
stavební ruch panuje v cent-
ru Veselí nad Moravou. Kromě 
polyfunkčního domu v areálu 
bývalé tržnice a dvou okruž-
ních křižovatek se kompletně 
modernizuje náměstí Míru v 
samém srdci města. Stavební 
práce na druhé etapě budou 
dokončeny v listopadu, kdy 
také proběhne slavnostní ote-
vření náměstí.
„Jde nám od začátku o to, aby 
náměstí bylo skutečně živé. 

Vznikne zde zázemí pro při-
rozené setkávání lidí v rámci 
koncertů, divadel, sportovních 
utkání nebo třeba farmářských 
trhů,“ popisuje budoucnost ná-
městí starosta města Petr Kolář. 

V prostoru před kulturním do-
mem, v ose náměstí, je již na-
instalováno moderní kryté pó-
dium, které tvoří dominantní 
architektonický prvek celého 
náměstí. V prostoru před pódi-
em bude v rámci rekonstrukce 
vytvořen systém krycích mem-
brán, které budou chránit divá-
ky před nepřízní počasí.
Součástí revitalizace jsou také 
rozsáhlé sadové úpravy, tak-
že kromě dominantního pódia 
bude důležitý prvek náměs-

tí tvořit veřejná zeleň. V rám-
ci projektu dojde k vysazová-
ní dalších vzrostlých stromů a 
bude vybudován vodní prvek 
navazující na ten stávající, na 
již zrekonstruované části ná-

městí.
Moderní náměstí doplní také 
řada „smart“ prvků - elektro-
nická úřední deska, kompletní 
pokrytí Wi-Fi signálem nebo 
lavičky s možností bezdrátové-
ho dobíjení mobilních telefonů 
a tabletů.
„Je škoda, že před rekonstrukcí 
neproběhla veřejná architekto-
nická soutěž, která mohla při-
nést nové nápady a možnosti 
řešení tohoto ústředního pro-
storu města. Nebudu se vyja-

dřovat k městskému mobiliáři 
a ani k problémovým místům, 
které architekti nedomysle-
li, jsou z pohledu bezpečnosti 
silničního provozu nelogické a 
mohou být právě pro nás, cyk-

listy, nebezpečné. Více zeleně a 
méně dlažby, to je to, co náměs-
tí potřebuje a potřebujeme to 
hlavně my, občané města, kteří 
v letních měsících rádi vyhledá-
váme chládek a stín. Pokud má 
být náměstí funkční a krásné, 
mělo by lákat lidi k zastavení 
a spočinutí v příjemném pro-
středí, kde najdou nejenom to, 
co potřebují, ale i to, na co se 
hezky dívá. Doufám, že se ča-
sem stromy rozkošatí a bude 
zde více záhonů nebo truhlí-

ků s kvetoucími trvalkami, aby 
bylo náměstí barevnější,“ oko-
mentovala NOVÉMU SLOVÁC-
KU rozbudované dílo Veselanka 
Lenka Zemanová. 

(žj, av)

Kryté pódium tvoří dominantní architektonický prvek celého náměstí.                                                                                          (Foto: Antonín Vrba)

lety zapojila do projektu Zmize-
lí sousedé a to prostřednictvím 
Susann Kacerové, která spolu s 
několika dětmi ze základní školy 
Žarošice svými rešeršemi dosáh-
la toho, že výsledky jejich bádání 
mohly být prezentovány v Izrae-
li v památníku Yad Vashem,“ řekl 
Roman Muroň, správce žarošské-
ho muzea. 
A i když většina lidí, o kterých 
výstava pojednává, byla v prů-
běhu války zavražděna, je vý-
stava především o jejich životě. 
Dozvíte se na ni, jak smýšleli, jak 
žili a jak moc toužili žít. Zůstalo 
po nich prázdno. A toto prázdno 
symbolicky zůstalo i v Žarošicích. 
Je to dům Šimona Maiera, který 
byl zbourán a nyní je tam pouze 
trávník. Upomínkou na bývalý 
obchod, který provozoval, jsou 
kamenné schody, které narušují 
rovinu zeleně. A také dlažba, kte-
rá se nyní díky aktivitě správce 
muzea nachází v jeho částech.      

(red, av)
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Co sis pomyslel v ten prv-
ní moment, kdy jsi přijel na 
kole na Pánov, hned druhý 
den po tornádu? Jak to tam 
pár hodin poté vypadalo?
Že to snad ani není možné, aby 
se něco tak šíleného stalo u 
nás v České republice. Ten prv-
ní den to tam opravdu vypada-
lo, jako by tam spadla bomba, 
jako by byla třetí světová válka. 
Prostě jako po výbuchu. Všude 
rozmlácené střešní tašky, hro-
mady dřeva, trámy, vyvrácené 
stromy, popadané zídky, vy-
tlučená okna... A spousta ne-
šťastných a smutných lidí, kte-
ří nevěděli, jak budou žít dál, 
protože někteří najednou ne-
měli vůbec nic. 
Kolik dní jsi v postižených 
obcích pomáhal?
Měsíc a 10 dní, ze začátku jsem 
tam byl i do desíti večer, vza-
li jsme s chlapy halogen a jeli, 
dokud to šlo. Pomáhaly tam 
ale i ženy, taky jsem tam po-
tkal jednoho kluka asi o dva 
roky staršího. Pak mně nějak 
„křuplo“ v zádech, a už to nešlo. 
Měl jsem už bolesti zad, bolely 
mě kříže i plotýnky. 
Co všechno jsi tam dělal? To 
ses toho musel i hodně na-
učit do života, že?  
Pomáhal jsem se vším mož-
ným, uklízel jsem ty první 
dny s taťkou polámané větve 
v lese naproti Pánovu, ty další 
dny jsem třeba míchal maltu, 
pomáhal betonovat, připravo-
vat materiál na opravu střech. 
Naučil jsem se toho opravdu 
hodně. 
Čím bys chtěl být, až vyros-
teš? Jaké povolání se ti líbí?
Já bych se chtěl stát tesařem, 
protože když dojde taková 
katastrofa, jsou rychle potře-
ba střechy, aby ti lidi mohli co 
nejdřív bydlet. 
To sis uvědomil při té kata-
strofě? 
Ano. V ten moment, kdy jsme 
museli rychle zakrýt jed-
nu střechu, protože se blíži-
la hrozná bouřka. Byli jsme 
mokří jak myši, když se nám 
podařilo konečně natáhnout 
plachtu, aby těm lidem nena-
pršelo do toho odkrytého po-
ničeného domu. Ale majitelé 
nám pak přišli poděkovat a 
měli i slzy v očích. 
Určitě jsi tam viděl a slyšel 
spoustu smutných příběhů, 
ale i těch se šťastným kon-
cem. Zaujal tě některý tak, 
že na něj nikdy nezapome-
neš?  
Ano, pomáhali jsme třeba li-
dem, kteří měli úplně zbořený 
barák a nezůstalo jim vůbec 
nic. Tornádo jim zničilo a se-
bralo úplně všechno. Z toho 
jsem byl hodně smutný a řekl 
jsem si, že musíme udělat 
všechno pro to, aby ti lidé zase 
mohli někde co nejdřív bydlet 
a mít svůj domov. 
Uvědomil sis tam něco důle-
žitého? 
Uvědomil jsem si tam hodně 
věcí, třeba že druhým lidem se 
má pomáhat, protože nikdo z 
nás nevíme, kdy můžeme sami 
pomoc potřebovat. Nikde není 
psané, že se taková nebo po-
dobná katastrofa nemůže stát 
i nám. Na druhou stranu jsem 
ale pochopil i to, jak umí být 

nejen děcka, ale i dospělí lidé 
strašně závistiví a nepřející. To 
mě hodně mrzí a nechápu to.
Spousta dospělých lidí si 
všimla tvé ochoty a pracovi-
tosti a také to náležitě oce-
nila. Dostal jsi něco hezkého 
na památku, co ti bude tor-
nádo a tu solidaritu mezi lid-
mi ještě dlouho připomínat? 
Dostal jsem toho spoustu, tře-
ba nové jízdní kolo od sloven-
ských hasičů, kteří na Páno-
vě taky pomáhali, nerozbitný 
pracovní telefon od Aligátora, 
od bývalého šéfa hasičů pana 
Červenky nové trekové boty 
do přírody, super zálesácký 
nůž, od Armády české repub-
liky pak vojenskou kuklu a 
lékárničku, poukázky do cuk-
rárny, knížku, nějaké pení-
ze, které mi taťka hned uložil 
na účet, až budu potřebovat 
koupit nějakou pořádnou věc 
nebo si udělat řidičák na mo-
torku. Taky mi poslední den ve 
školním roce přivezli přímo do 
školy hamburgera z jedné ky-
jovské burgrárny. Chtěl bych 
za to všem ještě jednou moc 
poděkovat. 
Taky vím, že jsi od jedné 
hodné paní z Dubňan dostal 
příměstský tábor, aby sis 
chvilku odpočinul. Líbilo se 
ti tam? 
Já jsem tam nakonec ani nejel, 
rozhodl jsem se, že budu ra-
ději jezdit pomáhat na Pánov, 
tam mě bylo potřeba v tu chví-
li víc. 
Tvá fotka s popiskem: "To-
hle je Vojta z Ratíškovic, kte-
rá maká od rána do večera 
v postižených obcích. Palec 
nahoru a klobouk dolů, stí-
há práci jako dospělý chlap!“ 
se objevila na sociálních sí-
tích. Sdílely ji stovky, možná 
tisíce lidí. Překvapilo tě, že 
se z tebe stala díky tvé ocho-
tě a dobrosrdečné povaze 
vlastně taková místní cele-

brita? 
Překvapilo mě to hrozně moc. 
Bylo tam snad tisíc sto sdílení 
a strašně moc lajků, psalo mi 
mraky lidí, přidávali si mě do 
přátel, dokonce na mě chtě-
li telefonní číslo a nabízeli mi 
třeba plavbu lodí nebo výlet 
do Náměšti nad Oslavou, kde 
je letecká základna. Jedna paní 
z druhého konce republiky 
mi poslala balíček s dárečky, 
další za mnou dvakrát přijela 
z Uherského Hradiště na ná-
vštěvu, protože mi chtěla pře-
dat dárek a potkat se se mnou 
osobně. Já jsem z toho všeho 
byl úplně vedle, vždyť jsem nic 
tak závratného neudělal, to by 
přece měl udělat každý. Každý 
by měl pomoct, když je to po-
třeba, protože dneska potře-
buješ pomoct ty, zítra to ale 
můžu být já. 
Ty to nemáš v životě úplně 
jednoduché, vyrůstáš jen s 
tatínkem, a přesto nemyslíš 
na sebe, naopak, udělal jsi 
takhle krásný a dobrý sku-
tek. Taťka na tebe může být 
právem pyšný. Co ti na to 
všechno říkal? 
Že má ze mě opravdu radost, 
že je rád, že má takového pra-
covitého kluka. 
A ty sám, jaký máš ze sebe a 
z celé té situace pocit? 
Mám ze sebe taky radost, že 
jsem to všechno zvládl. Udě-
lal jsem prakticky nemožné. 
Bylo to fakt některé dny hodně 
těžké. Ale zase, když mně pak 
někdo řekl, že se můžu u nich 
kdykoli zastavit na buchtu a 
na čaj, až pojedu kolem, za tu 
pomoc, co jsem pro ně udělal, 
to mně všecku tu dřinu vyna-
hradilo. 
Jaký jsi kluk? Co tě vlastně 
baví ze všeho nejvíc? 
Mě baví příroda, já jsem tako-
vý trochu zálesák. Rád chodím 
ven, mám taky pejska Fatynu, 
s kterou chodím často na pro-

cházky do lesa a taky na Náklo 
nad Ratíškovice. 
Získal jsi při pomoci v těch 
postižených obcích třeba i 
nějaké nové přátele? 
Ano, spoustu. Občas si na mě 
vzal někdo i telefonní číslo, 
sem tam mi někdo z těch lidí, s 
kterými jsem pracoval, i zavo-
lá a zeptá se, jak se mám. Byli 
jsme taková velká „rodina“. 
Chystáš se do postižených 
obcí znovu? Pojedeš ještě 
někdy pomáhat? 
Ano, určitě pojedu. Ta největší 
vlna pomoci už dávno opad-
la, ti lidé a rodiny nebo třeba i 
staří lidé nebo maminky s dět-
mi, které nikoho nemají, tam 

ale potřebují pomoct stále. 
Blíží se zima a spousta z nich 
nemá vůbec ještě ani hotovou 
střechu a opravené domy. 
Našel sis nějakou konkrétní 
rodinu, které chceš jet po-
moct? 
Našel jsem si jednu rodinu z 
Moravské Nové Vsi, která teď 
staví novou dřevostavbu, tak 
jim o víkendu, a i ve státní svá-
tek pojedeme pomáhat. Tor-
nádo jim zbořilo celý dům, tak 
jsem se jich teď zeptal, jestli 
už staví nový, a jestli nebudou 
potřebovat pomoct. Řekli, že 
potřebují každou ruku, takže 
hned jedu. A domluvil jsem 
se i s partou chlapů, s kterou 

se znám už z dřívějška, teda z 
léta, kdy jsme spolu byli na Pá-
nově. 
Ty se určitě v životě neztra-
tíš. Máš nějaký velký sen, 
který by sis chtěl někdy v 
budoucnu splnit? 
Chtěl bych se strašně moc po-
dívat do Amazonie, až budu 
dospělý. Mám totiž moc rád 
přírodu. S taťkou jezdíme čas-
to do Bílých Karpat, kde máme 
chatu, mám to tam rád, tu 
krásnou přírodu, kopce, tohle 
by bylo ale něco úplně jiného. 
No, a pak si myslím, že je dů-
ležité být hlavně dobrým člo-
věkem.

(Hana Raiskubová)

Vojta o sobě říká, že je zálesák. Rád se pohybuje v přírodě a touží se podívat do Amazonie.
(Foto: archiv Vojty Tomana - 3x)

Vojta pomáhal od rána do večera. Takové tempo by vydržel málo který dospělý chlap.Vojta Toman - kluk, na kterého může být jeho táta právem pyšný.

RATÍŠKOVICE - Než udeřilo koncem června na Hodonínsko ničivé tor-
nádo, byl VOJTA TOMAN z Ratíškovic „obyčejný“ sedmák z tamní zá-
kladní školy. Jakmile se ale na druhý den dozvěděl, co se vlastně 24. 
června v ten osudný večer stalo, neváhal ani minutu. Hned po škole 
hodil batoh za dveře, naskočil na své jízdní kolo, a vydal se pomáhat 
na zdecimovaný Pánov. Tam vydržel odklízet následky ničivého pří-
rodního živlu a obětavě pomáhal těm nejpostiženějším celý měsíc a 

půl, bez jediného volného dne. Sem tam si „odskočil“ s partou chlapů 
i do Lužic či Mikulčic. Pomáhat vydržel až do té doby, kdy už ho tak 
bolela záda, že už to dál prostě nešlo. Nelituje ale jediného dne, kdy 
mohl ležet u vody nebo blbnout venku, jako ostatní kluci v jeho věku. 
Naopak, jako správný zálesák si totiž s ničím neláme hlavu, a než by 
nad vším dlouze přemýšlel, raději jedná. „Často jsme pracovali od 
sedmi hodin ráno do desíti večer. Když už byla tma, vzali jsme si s 

chlapy halogen a dělali dál. Ti lidé neměli kde bydlet a potřebovali 
co nejrychleji opravit to, co jim z domů zbylo,“ líčí Vojta. Stačil přitom 
tempu dospělých, takže netrvalo dlouho, a všimli si ho všichni, kdo si 
v postižených obcích pomáhali stejně jako on. A někteří jeho snahu i 
náležitě ocenili. Teď se on a díky němu i parta jeho spolužáků podí-
vají například do Senátu. Jak to všechno Vojta viděl očima čtrnáctile-
tého kluka? A co si za těch pár týdnů uvědomil? 

„Nikdo neví, kdy bude sám pomoc potřebovat. Udělal bych to zase,“ 
říká osmák Vojta z Ratíškovic, který odklízel následKy tornáda
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Sortiment prodávajících byl ve stáncích široký. 

Po celý den vyhrávaly mládežnické cimbálovky.                                                          (Foto: Antonín Vrba - 2x)

(Pokračování ze strany 1.)
Přitom si myslí, že dalších ná-
padů na využití zámku je mno-
ho. „Inspirovali jsme se i v mno-
hých obcích, často menších než 
Bzenec, kde se podobné záměry 
zrealizovaly. A vůbec, jak zod-
povědný může být prodej sou-
kromníkovi, kterému zákonitě 
musí jít o zisk a nikoliv o blaho 
Bzenčanů “oponuje Ebringer, 
zastupující druhou stranu, ne-
souhlasující s odprodejem pa-
mátky.

K aktuální problematice řekl 
NOVÉMU SLOVÁCKU názor i 
podnikatel,  bzenecký mece-
náš Libor Kuchař, který opravil 
secesní vilu a teď nově Židov-
skou modlitebnu. Kdyby zůstal 
zámek městu, poskytne vlastní 
know-how k opravě této histo-
rické stavby.
„Bzenecký zámek musí každo-
pádně zůstat i nadále v majetku 
města! Způsob využití celého 
areálu zámku nemůže obča-
nům určovat soukromá firma, 
ale svým rozhodujícím vlivem 
město jako subjekt samosprávy. 

V zájmu všech a proti nikomu. 
Město Bzenec pro svůj rozvoj 
odpovídající 21. století, nutně 
potřebuje nové správní a spole-
čensko-kulturní centrum úzce 
provázané s vinařskou témati-
kou,“ říká Kuchař. Naopak není 
vůbec třeba, aby v areálu zám-
ku natož v hlavní budově bylo 
pouze další vinařské centrum, 
kterých ve Bzenci je již několik. 
V historii zámku tomu tak nikdy 
nebylo.
Podle něho je se třeba o tento 
významný majetek konečně 
začít starat a v řádu několi-
ka let mu vrátit původní lesk 
i významnou funkci. Jen v re-
žii města máme garanci pro 
uchování původní slohové i 
architektonické čistoty celého 
areálu.
„Ve městě jsou peníze na vše, 
jen na zámek ne? Co jsou to za 
nesmyslné úvahy!? Ročně jde z 
rozpočtu města na investice cca 
35-40 milionů korun, vyčlenit z 
tohoto 10-15% po dobu několi-
ka let nemůže nijak ohrozit roz-
voj města, rozhodující objem 
financí však třeba získat dotač-

ními programy, klidně v kombi-
naci s investičním úvěrem. Dů-
ležitá jsou i nepeněžitá plnění 
vlastním know-how k opravě 
takovýchto historických budov, 
a ty máme, dokáží v objemu 
zámku ušetřit mnoho a mnoho 
milionů korun. Město investicí 
do zámku nic neztratí, naopak, 
hodnota majetku se opravou 
vůči investované částce mini-
málně ztrojnásobí!!!
Zámek do budoucna nemů-
že využívat pouze město, ale 
formou pronájmů dalším sub-
jektům, spolkům, institucím, 
fyzickým osobám... trvale získá-
vat zdroje na provoz a údržbu 
celého areálu,“ dodává Libor 
Kuchař.
 „Chtěla bych, aby bzenecký 
zámek zůstal městu. Věřím, že 
místní nepromarní jedinou a 
poslední možnost hlasovat v 
referendu pro neprodej. Jinak 
o tento klenot přijdeme defini-
tivně. Další šance, aby zámek 
zůstal Bzenčanům, už nikdy 
nebude! Neztraťme možnost 
ovlivňovat jeho budoucnost. 
Hledejme raději společně ces-

ty, jak ho pro účely nás, obča-
nů, Bzenčanů, využít,“ přeje je 
si rodačka a známá výtvarnice, 
Lenka Jurečková.
„Byla by velká škoda se této naší 
novogotické památky „zbavit“. 
Zbavit se symbolu města, který 

představuje i jeho velkou his-
torii a kulturní dědictví. Navíc 
stojící ve středu města a je tak 
předurčen být jeho centrálním 
bodem pro Bzenčany, kteří se o 
něj s ostatními mohou podělit. 
Dovedete si jako Češi předsta-

vit, že by jsme prodali Pražský 
hrad? Já osobně stejně vnímám 
náš areál bzeneckého zámku,“ 
vyjádřil se k tématu před refe-
rendem tajemník města Roman  
Ostrézí. 

(Text a foto: Antonín Vrba)

Nad osudem bzeneckého zámku se má po referendu rozjasnit

Na zámku v Miloticích byl zájem o trh Mikregionu Nový Dvůr

V roce 1938 byl zámek prodán vinařskému družstvu ve Bzenci, které se také výrazně postaralo o jeho 
„neutěšený stav.“ O roku 2002 patří městu, které se chce zbavit starostí kolem něho.

(Pokračování ze strany 1.)
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N E D Ě L E  2 4 .   Ř Í J N A  2 0 2 1
1 3 : 3 0  -  1 7 : 0 0

DĚTI V KOSTÝMU MAJÍ VSTUP ZDARMA
POSLEDNÍ VSTUP JE V  16:00  

Dýňové
odpoledne v zoo

P R O G R A M :

H R Y  A  S O U T Ě Ž E  S  P O D Z I M N Í

T E M A T I K O U

D L A B Á N Í  D Ý N Í  A  S O U T Ě Ž  

V Ý T V A R N É  D Í L N I Č K Y

F O T O K O U T E K

D Ý Ň O V É  S P E C I A L I T Y

K O M E N T O V A N Á  K R M E N Í  Z V Í Ř A T

M A L O V Á N Í  N A  O B L I Č E J

  O  N E J H E Z Č Í  D Ý N I

KYJOV – Dvě stovky žáků de-
vátých tříd základních škol z 
Kyjova a okolí se během dvou 
dnů prostřídalo v digitální díl-
ně FabLab Experience se sou-
časnými moderními výrobní-
mi stroji. „Dílna na kolečkách“, 
speciální kamion s návěsem 
parkoval v areálu Střední školy 
automobilní v Nádražní ulici v 

Kyjově. Návěs má délku 14 met-
rů, přepravní šířka je 2,5 metru 
a po zaparkování se výukový 
prostor vysune na šíři 5 met-
rů, takže vedle dílny vznikne i 
učebna. V první části worksho-
pu si žáci vyslechli teoretický 
úvod do problematiky a pak si 
podle vlastního návrhu na stro-
jích sami něco vyrobili.

Pojízdná dílna nabízela neje-
nom 3D tiskárny, které jsou 
dnes už ve většině škol, ale 
také například laserovou řeza-
čku, modelovací frézku, řezací 
plotter a další moderní stroje. 
„Projekt vychází z otevřených 
sdílených dílen. Jednu takovou 
máme v Brně, jmenuje se Fab-
Lab Brno a funguje už od roku 

2017. Vyřídíte si členství, mě-
síční poplatek je asi 150 korun, 
a můžete využívat stroje, které 
byste si kvůli finanční nároč-
nosti domů nepořídili. Poskytu-
jeme i vzdělání k tomu, abyste 
byli schopni tyto moderní stro-
je používat,“ přibližuje manager 
FabLab Experience  šestadvace-
tiletý Daniel Šín. 
Protože zaznamenali velký zá-
jem škol, vypracovali projekt 
pojízdné dílny, která umožňuje 
přijet až za žáky. Podmínkou je 
pouze dostatek místa pro kami-
on, vzdělávací zařízení dostáva-
jí tuto příležitost zcela zdarma. 
Dříve už využili této nabídky  
školy v Hodoníně, ve Veselí nad 
Moravou i ve Strážnici. V Brně 
dílna funguje v rámci Jihomo-
ravského inovačního centra, 
což je nezisková organizace zří-
zená Jihomoravským krajem. 
Spolufinancuje  ji město Brno a 
čtyři brněnské univerzity. Pro-
voz „pojízdné dílny“ podporují 
také soukromé firmy.
„Naším cílem je mládeži uká-
zat, že tu jsou možnosti, jak 
mohou svoje nápady uskuteč-
nit a zhmotnit. Dneska se dá 
tisknout nejenom z plastu, ale 

HODONÍN - Plánovaný trans-
port šimpanzí skupiny ve 
složení jeden samec a dvě 
samice z Brna do Hodonína 
proběhl koncem září. Tomu 
ale předcházely přípravy: 
„Původně jsme měli v plánu 
umístit zvířata do volné expo-
zice mimo pavilon opic, která 
se k tomuto účelu nabízela. 
Po důkladném zvážení jsme 
ale tento úmysl přehodnoti-
li a rozhodli se je umístit do 
sousedství našich šimpanzů. 
Jedná se totiž o velmi inteli-
gentní a společenská zvířata 
a byla by škoda této příle-
žitosti nevyužít k tomu, aby 
obě skupiny měly mezi sebou 
vzájemný kontakt,“ popisuje 
zooložka Zdenka Vavryso-
vá. Skupina hodonínských 

šimpanzů, skládající se ze tří 
samic a jednoho samce, tak 
nyní obývá pouze dvě ze čtyř 
ubikací, které obývala dosud, 
další dvě jsou určeny šimpan-
zům z Brna. „Věříme, že to 
pro obě skupiny bude před-
stavovat zpestření, které je u 
zvířat chovaných v lidské péči 
přínosem,“ upřesňuje Vavry-
sová a dodává, že v případě, 
že by se skupiny zvířat vedle 
sebe nesnesly a docházelo 
by k častějším konfliktům, je 
v zoo připravena ještě jedna 
expozice, kam by byli její noví 
obyvatelé dodatečně pře-
místěni. Tomu ale zatím nic 
nenasvědčuje, první dny vzá-
jemného soužití proběhly bez 
větších komplikací.

(Marie Blahová)

„Digitální řemeslo“ si vyzkoušeli v Kyjově

Brněnští šimpanzi našli nový domov v hodonínské zoo

Digitální 3D tiskárna.„V digitální dílně si můžete vyrobit například vozíček pro psa,“ přibližuje manager Daniel Šín.

 šimpanzi se přistěhovali z brna 
Hodonínská zoo se pyšní novými obyvateli. Jsou jimi tři 
šimpanzi ze Zoo Brno, kterým po dobu výstavby vnitřního 
zázemí expozice poskytne hodonínská zahrada nový domov. 

také z kovu, betonu a podobně. 
Tiskárna obecně není vhodná 
pro sériovou výrobu, protože 
tiskne dlouho, ale zase na ní 
lze vytvořit cokoli. Tady máme 
3D tiskárny na plast. Plastová 
špageta se v zařízení roztaví a 
po malých vrstvičkách v pro-
storu tiskne požadovaný před-
mět. Většina škol dnes už 3D 
tiskárnu má, ale často ji neu-
mějí používat. Proto zajišťuje-
me i workshopy pro pedagogy. 
V době pandemie jsme také 
vytvořili tématické  listy do 

jednotlivých předmětů, které 
spojují znalosti z oboru s gra-
motností „digitálního řemesla“, 
přibližuje Šín.
FabLab Experience kombinuje 
netradiční zážitek s technickým 
vzděláním. „Líbilo se mi to, je 
to zajímavé a nebylo to těžké,“ 
shrnula své dojmy z worksho-
pu žačka deváté třídy základní 
školy v Šardicích. Se spolužáky 
si pomocí laseru vytiskla na 
dřevo obrázek podle vlastní 
volby. 
(Text a foto: Marie  Budíková)

V  návěsu je místo i pro teoretickou výuku.

Speciálně upravený kamion FabLab Experience.
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KOSTELEC - Na Slovácku 
jsou pro gurmány pořádány 
na různých místech různé 
košty, ochutnávky, ale tako-
vý, kterému v nabídce vládne 
zelenina z pole - brambor, ni-
kde nenajdete, akorát v Kos-
telci. Akci s názvem Brambo-
riáda uspořádali v této obci u 
Kyjova už pátým rokem. Le-
tošní ročník byl podle ohla-

sů návštěvníků v příjemném 
prostředí přírodního areálu 
bývalé Panské zahrady nad 
obcí úžasný. Vedle ochut-
návky bramborových dobrot 
nechyběl doplňkový kulturní 
program, ve kterém vystou-
pila odpoledne cimbálovka 
Širúch, skupina Matýsek a 
večer patřil taneční zábavě s 
kapelou Druhý pokus. Účast-

níkům navíc přálo teplé po-
časí, začínající babí léto.
Ženy ze spolku „Volnočas“ 
(velmi jim pomáhají jejich 
muži - poznámka autora pří-
spěvku) zapojily ke spoluprá-
ci všechny místní organizace 
a setkání bylo určeno pro 
všechny věkové generace.
„Každý ze spolků připravil 
nějakou specialitu z brambor, 

například hasiči bramborá-
ky, zahrádkáři bramborový 
guláš, folklorní soubor Kos-
teláci bramboračku a prec-
líky, Junák bramborový špíz, 
za Obec to byly bramborový 
knedlík s masem a zelím a 
my z Volnočasu koláč, laty, 
růžičky se slaninou, beleše, 
bábovku či bramborový sa-
lát,“ vyjmenovala menu od 

snaživých „kuchařů“ hlavní 
pořadatelka akce Kateřina 
Lašáková z Volnočasu. 
„Poděkování patří jak organi-
zátorům, tak všem spolupo-
řadatelům a nakonec i všem 
účastníkům, protože bez nich 
by bylo jakékoliv úsilí marné. 
Nic jiného si nepřeji, než aby 
všem do dalšího ročníku vy-
držela chuť i elán, a aby toto 

setkání patřilo k tradicím 
naší obce, které se už sympa-
ticky rýsuje,“ okomentovala 
kostelecká starostka Vlasta 
Lochmanová s úsměvem a 
přáním vydařenou obecní 
událost, která mimo svojí je-
dinečností ochutnávky přilá-
kala k účasti také přespolní 
návštěvníky.                                                 

(Tonda Vrba)

Bramboriáda se na Slovácku nikde nekoná, pouze v Kostelci

Chutnal také bramborový guláš od zahrádkářů, který podávaly dvě sympatické ženy.

Bramborových dobrot bylo na stolech skutečně hodně.                                                (Foto: Tonda Vrba - 5x) Celé odpoledne se pekly bramborové placky, bramboráky a špízy.
Kosteláci v nabídce taky ne-
zklamali.
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Vždycky jsem obdivoval chyt-
rost a šetrnost našich předků. 
Žili ve velmi omezených pod-
mínkách, a přesto si dokázali 
se vším nějak poradit a život 
si užít. Mezi typické vlastnos-
ti našich předků patřila také 
hospodárnost. Z husy nezů-
stala jediná část, která by ne-
byla k užitku a musela se vy-
hodit. Brambory několikrát 
selektovali, aby různé tvary 
využili. Malé a ty narušené 
vyorávacím zařízením vyva-
řit drůbeži, další prasatům, ty 
nejkvalitnější nechat na zimu.
I my se na naše předky hrdě 
odkazujeme a jsme velmi rádi, 
že můžeme na tuto šetrnost 
navazovat. A teď již ke kon-
krétní věci, která se týká zpra-
cování hroznů. 
Hodně vinařů u nás, kteří jsou 
podobného smýšlení, již bu-
ničinu používá. Je to přírodní, 
bio degradovatelný materiál, 
vyrobený z vláken rostlinného 
původu. A její unikátní vlast-
nosti spočívají v tom, že do-
káže z moštových kalů vyčistit 
95 % čisté hroznové šťávy. 
Touto buničinou jednoduše 
zvýšíte svůj výnos a získáte i 

nepoměrně kvalitnější mošt. 
Další obrovská výhoda je, že s 
ní na rozdíl od jiných techno-
logií napravíte i mošty, které 
se již rozkvasily, což se může 
poměrně lehce stát. 
Buničina neubírá ani vůni, ani 
chuť. Právě naopak – nechává 
budoucímu nápoji maximál-
ní možnosti, aby si zachovalo 
své přirozené odrůdové vlast-
nosti.
Navíc, po použití jej tak mů-
žete dát do kompostu, nebo 
jí rovnou zahnojit vinici či za-
hradu. Takže nejen využití su-
roviny maximálním a zároveň 
šetrným způsobem, ale navíc 
i nádherný přírodní koloběh. 
Stařeček by měl z nás radost.
Jak už jsem tady v minulos-
ti několikrát zmiňoval, práce 
s ní není složitá. Do nádoby s 
kalovými sedimenty z lisování 
moštu nasypeme doporučené 
množství přípravku Greencel 
(dávkování je 2 – 3,35 kg/100 
l). Vlákna nasypeme suché, v 
moštu jej rozmělníme, aby 
nevytvářely velké chuchvalce 
a pořádně je se sedimentem 
promícháme. Celulóza do sebe 
„natáhne“ tekutinu i s kaly.

Směs sedimentu a buničiny se 
pak přelije do lisu a začne se 
opatrně lisovat. V první čás-
ti vyteče lehce zakalený mošt, 
který nalijeme zpět do lisu. Po 
něm už nám z lisu teče čistá 
šťáva, kterou stále opatrně li-

sujeme. Je to v podstatě filt-
rační pumpa – nasaje do sebe 
mošt s kaly a vrátí ho zpět 
očištěný od nečistot. Popis je 
velmi obecný, při práci s tímto 
materiálem rychle každý vinař 
najde svou cestu a styl.

Fantasticky funguje i u rozkva-
šeného moštu. Například u po-
škozeného muškátu nám kva-
šení začalo ihned po pomletí a 
tím se znemožnilo klasické od-
kalení. Celý objem jsme vyliso-
vali pomocí Greencelu a z lisu 
vytekla krásná čistá a voňa-
vá šťáva bez známek kvašení. 
Poté se s ní dalo pracovat jako 
s plnohodnotným materiálem!
A teď trochu kupeckých počtů. 
Vzhledem k tomu, že litr vína 
se dnes prodává průměrně za 
70 Kč (u malovinařů), není ani 
cena tohoto pomocníka nijak 
závratná. Kilogram u nás ve 
Vinařském domě v Dubňanech 
stojí 89 Kč včetně DPH. Když 
použijete na sto litrů sedimen-
tu (což je zbytek asi z 1000 l 
moštu) doporučenou dávku 
balení 3,35 kg celulózy, utra-
títe 299 Kč. Z lisu ovšem pak 
vyteče i po ztrátách nejméně 
70 l čisté šťávy z našich vzác-
ných hroznů. A 70 litrů krát 70 
korun, to je 4900 Kč zisku při 
nákladech 2 Kč.
I toto je pohled na kaly, které 
se různě vypalují do nepříliš 
dobrých vínovic, nebo se rov-
nou zlikvidují.

REGION – Bakteriální přípra-
vek Oxy-gen-Ator urychlí roz-
klad veškerého zahradního a 
domácího odpadu rostlinného 
původu, například  trávy, listí, 
drcené štěpky i zbytků z ku-
chyně. Kompost se zalije pře-
dem připraveným roztokem 
Oxygenátoru, aktivovaným 
podle návodu v potřebném 
množství vlažné vody. První 
tři dny je nutné kompost kro-
pit vodou, poté už proces po-
kračuje bez naší pomoci. Do 
dvou měsíců je kompost zralý. 
Aplikace bakteriální směsi do 

kompostu je možná jen při mi-
nimální teplotě +10 °C a vyšší, 
jinak mikroorganismy nebu-
dou aktivní a rozklad organic-
ké hmoty nenastane. 
Při sklizni jádrovin pro dlou-
hodobé uskladnění je důleži-
té, aby byly plody zcela zdravé, 
bez mechanických nebo jiných 
poškození. Proto vybíráme jen 
kvalitní ovoce a velmi šetrně je 
češeme. Postupujeme zespodu 
nahoru, z vnější strany dovnitř 
koruny, aby případně pada-
jící plody nepoškodily další. 
Vlastní technika česání spo-

čívá v tom, že plod vezmeme 
zespodu do dlaně, nemačkáme 
ho příliš, lehce jím pootočíme 
a stopku přes prst oddělíme 
opatrně  od plodonoše. Ne-
dojde tak k jejímu vytržení z 
plodu nebo přelomení, což je 
nebezpečné hlavně u hrušek, 
které se navzájem ostrou čás-
tí stopky propichují. Ve správ-
né sklizňové zralosti postupně 
sklízíme a vhodně uskladníme 
všechny zimní odrůdy jádrovin. 
Zásobují nás vitamíny a mine-
rály po celou zimu. S plody za-
cházíme velmi opatrně. Malé, 

Rady
do

zahrady

Výroba kompostu mechanicky poškozené nebo 
deformované ovoce vyřadí-
me při česání a co nejdříve je 
zpracujeme na šťávy, na suše-
ní nebo využijeme v kuchyni.
Vlašské ořechy usušíme na 
slunci, na půdě, ve stodole 
či v suché místnosti. Teprve 
zcela suché ořechy nasypeme 
do koše nebo do sáčku, kte-
rý dobře propouští vzduch. 
V žádném případě nesmíme 
ořechy  umývat ve vodě, pro-
tože často nemají zcela uza-
vřenou skořápku a voda, která 
pronikne dovnitř, může způ-
sobit zplesnivění jader.
Rašelina i štěpka jsou přírodní  
materiály a podléhají  přiroze-

nému rozkladu. Čas od času je 
tedy je třeba  dosypat na pů-
vodní množství. To platí nejen 
pro okrasnou štěpku nebo dr-
cenou kůru, ale i pro rašelino-
vý substrát na vřesovištích a u 
brusinek i borůvek.
Většinou je ještě pěkné počasí, 
ale občas nás mohou překva-
pit ranní mrazíky. Krásné roz-
kvetlé chryzantémy, ale i ještě 
kvetoucí cínie nebo afrikány, 
můžeme zachránit jednodu-
chým přikrytím  kartonovou 
krabicí nebo netkanou textilií. 
Je to řešení rychlé, pohotové a 
levné a zachráníme tím barev-
nou krásu ještě na několik dní.

(Petr Kumšta)



VESELÍ nad MORAVOU – Ho-
donínské házenkářky se před-
stavily poprvé v této sezoně v 
„domácím prostředí,“ které na-
šly ve veselském azylu. Důvod 
je jasný - sportovní halu TEZA 
v Hodoníně poničilo tornádo, 
které se Hodonínem prohnalo 
na konci letošního června.
4. KOLO:
HK HODONÍN – DHC Slavia 
Praha 22:29 (15:12)
První poločas byl ze strany Ho-
donína velmi dobrý: tým se 
vyvaroval větších hrubic, hrál 
odvážně směrem dopředu s 
častou a přitom dobrou střel-
bou, v brance poražené drže-
la svými bravurními výkony 
skvělá Rehušová a tak se nelze 
divit, že po první půli odcházel 
„domácí“ celek do šaten daleko 
spokojenější oproti hráčkám 
ze stověžaté Prahy. 
Hodonín ale v šatně zřejmě 
zapomněl, že se házená hra-
je na dva poločasy, neboť po 
přestávce bylo na veselské pa-
lubovce cítit a znát především 
družstvo hostů, které jasně 
opanovalo vývoj duelu a do-
kráčelo po zásluze ke dvěma 
bodům. 

Hodonín po obrátce jakoby ani 
neexistoval, vyráběl technic-
ké chyby, střelecky se soužil a 
protože za druhých třicet mi-
nut dal pouze sedm branek, 
nemohl v žádném případě po-
mýšlet na bodový zisk. 
Po nečekané výhře ve Zlíně v 
minulém kole se tak musely 
poražené házenkářky z okres-
ního města našeho regionu 
ihned vrátit na tvrdou zem, ne-
boť duel s pražskou Slavií uká-
zal, že ani tento ročník MOL 
ligy nebude vůbec procházka 
růžovou zahradou!
STATISTIKA ZÁPASU:
Nejvíce branek za Slavii Pra-
ha: Tereza Vostárková 7, De-
nisa Holeňáková 6/4, Adriana 
Míšová 4, sedmimetrové hody: 
2/2 – 6/5, vyloučení: 3:3, ří-
dili: Tomáš Suchanek a Pavel 
Pluhař,  sledovalo kolem stov-
ky diváků – kapacita haly Pek-
lo je 500.
Sestava a branky Hodonína:
Patrícia Rehušová, Tereza No-
votná – Andrea Jastrábová, 
Laura Víchová 4, Sára Drexle-
rová, Michaela Smějová 3, 
Klaudia Cygan 1, Petra Jadamí-
ková 3, Šárka Pospíšilová, Ni-

kola Kalinová 4/2, Bára Krej-
číková 6, Hedvika Nováková 
1, Simona Višňovská, Kornelia 
Malecka.
Po utkání jsem zašel za zodpo-
vědným vedoucím hodonínské-

ho týmu (vycházím z oficiálního 
webu handball.cz), Antonínem 
Střelcem, ten se však cítil do-
tčený daným oslovením a odmí-
tl duel okomentovat, stejně tak 
jsem ale pořídil i u oficiálního 
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SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z HODONÍNSKA, KYJOVSKA A VESELSKA
V roce 1984 vznikl ve třetím 
největším městě Hodonín-
ska házenkářský klub, který 
se v roce 1993 rozrostl o nově 
vzniklý tým žen SHK Veselí 
nad Moravou, který od sezo-
ny 1994-1995 hrál nepřetržitě 
nejvyšší házenkářkou soutěž 
až do léta 2020, kdy se celek 
kouče Ľuboše Hudáka z MOL 
ligy těsně před jejím startem 
odhlásil. Spekulovat, co bylo 
hlavní příčinou krachu ve-
selského klubu tady v tomto 
sloupku nebudu, ale šeptali si 
to na stromech Hodonínska 
všichni vrabci – CHYBĚLY PRO-
STĚ PENÍZE! 
Vzpomínám to proto, že do ve-
selské haly Peklo, kam se jez-
dilo vesměs s obavami ze stran 
protivníků jak z Čech, Moravy, 
tak i ze Slovenska, zavítala po 
delší době opět MOL ligová há-
zená. O čtvrté zářijové sobotě 
zde našly dočasný azyl házen-
kářky z klubu HK Hodonín, 
který tak jako jediný z našeho 
regionu zůstal na ligové házen-
kářské mapě žen pro sezonu 
2021-2022. Byl jsem hodně zvě-
davý, jaké přivítání bude čekat 
na hráčky z okresního města, 
protože není vůbec žádným 
tajemstvím, že vztahy mezi 
oběma týmy nebyly vždy úplně 
standardní!
Atmosféra byla příliš komorní, 
fanoušci se poprvé do utkání 

„vložili“ až kolem 25. minuty, 
ale i tak jsem nabyl pocit, že 
Veselané hodonínské hráčky 
až tak výrazně sportovně ne-
přijali. Jinak mě zaskočili kro-
ky klubu HK Hodonín, když 
při vstupu do haly obsluha 
pokladny oznámila, že lístek 
si musí zakoupit každý, tedy i 
novináři. Je to příkaz pana Bi-
čana (jednatel klubu). Neznám 
sice myšlenkové pochody to-
hoto pána a ani nevím, co si 
chce tímto rozhodnutím do-
kazovat, nicméně už teď vím, 
že situaci takto nenechám a 
budu ji řešit s Klubem sportov-
ních novinářů v Praze, protože 
podobné přístupy postrádají 
jakoukoliv logiku. Pokud si v 
klubu HK Hodonín myslí, že si 
tímto vylepší svůj propagační 
image, tak jsem přesvědčený, 
že šlápli úplně vedle!              (jop)

SMUTNÁ ZPRÁVA
21. září 2021 náhle zemřel 
ve věku 76 let bývalý vy-
nikající hokejový gólman 
klubu TJ Slovan Hodonín

pan JIŘÍ „IKE“ TOMÁNEK z 
Mutěnic.

Vyučený zedník patřil k 
oporám tehdejšího celku z 
jihu Moravy a je proslulý 

tím, že v přípravě v Hodoní-
ně s bratislavským Slova-
nem chytil populárnímu 

Jožovi Golonkovi trestné 
střílení.

Poslední rozloučení s 
IKESEM se uskutečnilo v 

chrámu Páně svaté Kateřiny 
v Mutěnicích a na zdejším 

hřbitově.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Šest hráček bojuje o jeden míč. Ze souboje HK Hodonín versus 
Slavia Praha.                                                     (Foto: Pavel Vavroušek)

Zůstalo 
nám 
v bloku...

Porážka ve veselské hale Peklo trenéra Hodonína, Mariana Šu-
píka. Z toho se tedy dá usuzo-
vat, do jaké míry má házenkář-
ský klub na řece Moravě zájem 
o propagaci, ale to už je jejich 
problém!    
„Nezačali jsme zle, ale nepro-
měňovali jsme vyložené šance, 
které jsme si vypracovali. Ne-
vyšel nám konec první půle, kdy 
soupeř odskočil na ten třígólový 
rozdíl. V kabině jsem o přestáv-
ce trochu zvýšil hlas a jsem rád, 
že to padlo na úrodnou půdu. Ve 
druhém poločasu jsme od po-
čátku dominovali, což mě těší. 
Zagresivnili jsme obranu, pře-
chod do útoku byl mnohem lep-
ší a hlavně jsme proměňovali 
šance,“ řekl NOVÉMU SLOVÁC-
KU kouč vítězného týmu FRAN-
TIŠEK URBAN.
DALŠÍ ZNÁMÉ VÝSLEDKY 4. 
KOLA:
* MŠK Iuventa Michalovce – HC 
DAC Dunajská Streda 31:17 
(17:10),
* Házená Kynžvart – Sokol Písek 
30:28 (13:18),
* DHK Baník Most – Handball 
PSG Zlín 40:26 (19:17),
* AHT HC Tatran Stupava – DHC 
Plzeň 17:34 (9:13).
PŘEDEHRÁVKA 7. KOLA:
* DHC Plzeň – DHK Baník Most 
22:29 (13:13).                      (jop)

HODONÍN – Hodonínští hokejis-
té nezačali novou sezonu ve sku-
pině Východ zrovna dobře. Nej-
prve prohráli na ledě svého soka 
ze Žďáru nad Sázavou, aby ve 
třetím kole na vlastním ledě pak 
podlehli hokejistům Kopřivnice.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 2. 
KOLO:
SKLH Žďár nad Sázavou – SHK 
HODONÍN 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)
První branku inkasovali Drtiči z 
jihu Moravy již po 48 sekundách, 
když gólmana Andrease Kubáně 
překonal Prokš – 1:0. Ve dvanác-
té minutě byl ale průběžný stav 
již 2:0, kdy se nejlépe zoriento-
val Malenovský. Hosté ale nere-
zignovali, naopak dvěma slepe-
nými brankami v 15. minutě (na 
to jim stačilo pouze 46 sekund!) 
dokázali srovnat na 2:2 a vrátit 
tak zápasu zcela nový náboj. 
I ve druhém dějství viděli fa-
noušci hokeje dva slepené góly, 
tentokráte se o ně postaral do-
mácí útočník Gregar, který mířil 

do černého v čase 23:57 a 24:30! 
V polovině této části pelášil osa-
mocený Komínek na domácího 
gólmana, ale v koncovce nebyl 
úspěšný. Branku dali hosté pět 
minut před druhou sirénou při 
přesilové hře 4 na 3, ovšem po-
slední slovo v prostřední části 
měli domácí borci, které uklidnil 
gól z hokejky Čermáka.
Drtiči se snažili ve třetí třetině 
s nepříznivým výsledkem něco 
udělat, ale zůstalo nakonec jen u 
té snahy, neboť domácí brankář 
Jan Čáp byl velkou oporou a ani 
jeden puk už za svá záda nepus-
til. Navíc se v této periodě hodně 
vylučovalo, což nahrávalo více 
domácím, neboť Drtiči se tak jen 
těžko znovu dostávali do hry.
Statistika utkání:
Góly a nahrávky: 1. Marek Prokš 
(Čermák), 12. Šimon Malenov-
ský (Štola), 24. Martin Gregar 
(Wasserbauer), 25. Martin Gre-
gar (Wasserbauer), 38. David 
Čermák (Štěpánek) – 15. Marek 

Růžička (Dobša), 15. Tomáš Ko-
mínek (Romančík), 35. Michal 
Romančík (Komínek, Miklík), vy-
loučení: 6:7, využití: 0:1, střely 
na branku: 26:39 (!), rozhodova-
li: Ivan Čuňočka – Jiří Nechvátal 
a Jiří Roupec, 389 diváků.
Trenéři po utkání
MARTIN SOBOTKA (domácí): 
„Se třemi body samozřejmě pa-
nuje velká spokojenost, protože 
sestavu jsme doslova látali, jak to 
jen šlo – dokonce jsme do útoku 
museli postavit jednoho obrán-
ce, protože jsme měli pouze osm 
útočníků! Měli jsme dobrý vstup 
do utkání, brzy jsme vedli 2:0. 
Pak ovšem přišla půlminutovka, 
kdy jsme Hodonínu nechali vy-
rovnat. Klíčové pro další vývoj 
bylo to, že jsme udrželi do kon-
ce třetiny nerozhodný stav. Kluci 
se nepoložili a v prostřední části 
jsme soupeři znovu ve skóre od-
skočili. Pak už jsme si to pohlída-
li a přitom jsme se nepouštěli do 
žádného harakiri. Ve druhé části 
nás několikrát fantasticky po-
držel Honza Čáp a jen díky jeho 
zákrokům se soupeř nedostal k 
vyrovnání – to byly opravdu jeho 
důležité zákroky při sólových 
nájezdech hráčů Hodonína.“
TIBOR JANÁS (Drtiči): „Bohužel 
jsme tady zápas nezvládli. Na na-
šem výkonu byl znát delší zápa-
sový výpadek. O utkání rozhodly 
naše špatné vstupy do první a 
druhé třetiny, kdy nám soupeř 
vždy odskočil o dvě branky. Po-
prvé jsme to ještě stačili srovnat 
na 2:2, podruhé ale za stavu 4:3 
pro domácí nás srazil gól na 5:3 
z metrového ofsajdu! Na to se 
ale vymlouvat nemůžeme, pro-
tože i tak jsme si vytvořili spous-
tu brankových příležitostí, které 
jsme ale bohužel neproměnili. 
Třetí třetinu si domácí již pohlí-
dali. Dnes jsme si nezasloužili 
brát body a proto jedeme domů 

s prázdnou.“
Další výsledky 2. kola:
HC Bobři Valašské Meziříčí – HC 
Nový Jičín 9:0 (2:0, 3:0, 4:0), 311,
HC ISMM Kopřivnice – HC Slezan 
Opava 2:3 po prodloužení (0:1, 
1:0, 1:1 – 0:1), 701,
HC Kometa Brno B – HHK Velké 
Meziříčí 2:3 (1:2, 1:1, 0:0), 213.
2.LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 3. 
KOLO:
SHK HODONÍN – HC ISMM Ko-
přivnice 2:4 (0:1, 1:1, 1:3)
Už v prvním dějství si Drtiči vy-
pracovali několik zajímavých 
možností, ale většinou ztrosko-
tali na výtečně chytajícím gólma-
novi Petru Hromadovi. Smutněj-
ší do kabin tak odcházel brankář 
Hodonína Andreas Kubáň, které-
ho pokořil v 17. minutě útočník 
Pindel – 0:1.
Úvod druhé části vyšel lépe do-
mácím, za které se poprvé pro-
sadil novic Dobša v první minutě 
druhé třetiny – 1:1. Hostům ze 
severu Moravy ale vrátil ještě do 
konce druhé periody vedení Sla-
vík, který gólově zaúřadoval ve 
35. minutě.
V závěrečné třetině se Hodonín 
nadechl a výsledkem byl vyrov-
návací gól z hokejky Dobši při 
domácí přesilovce 5 na 3! Body 
si nakonec odvezl soupeř, když 
nejprve v polovině této části mí-
řil přesně Mach (2:3) a tak se do-
mácí rozhodli v závěru pro hru 
bez brankáře (od času 59:19). 
Ta ale úspěch Drtičům nepřines-
la, naopak se radoval protivník, 
když bv čase 59:34 trefil odkry-
tou branku Mach – 2:4. Hosté 
se tak těšili z prvních bodů, na 
které Drtiči zatím jen toužebně 
čekají!
Statistika zápasu:
Branky a nahrávky: 21. David 
Dobša (Růžička, Balán), 44. Da-
vid Dobša (Romančík, Komínek) 
– 17. Vojtěch Pindel (Vaněk, Sei-

dler), 35. Marek Slavík (Seidler), 
50. Jakub Mach (Gola, Krzak), 60. 
Jakub Mach, vyloučení: 5:8, na-
víc Marek Růžička (HO) 5+OT a 
Jiří Pargáč (KOP.) 5+OT, využití: 
1:0, rozhodovali: Michael Kohou-
tek – Bohuslav Maloušek a Do-
minik Viskot, 481.
Po utkání řekli oba trenéři
TIBOR JANÁS (HO): „Předem 
chci soupeři pogratulovat k vý-
hře. Hosté byli týmovější, šli si 
za výhrou více než my a taky se 
vyvarovali hrubých chyb. Před 
utkáním jsme kluky nabádali k 
lepšímu zakončení a proměňo-
vání šancí, chtěl jsem, abychom 
zjednodušili hru a měli tlak do 
brány. Pokud ale chceme jít kom-
binací až do branky, tak proti 
výborně bránícímu týmu, který 
nám nedal kousek ledu, ani pro-
stor na kombinaci, je šance na 
úspěch minimální. Mužstvu ne-
mohu upřít snahu, ale dva zby-
tečné góly, které padly po neu-
věřitelných chybách Gabrhelíka, 
nás opět dostaly do kolen. Vy-
rovnávací branka na 2:2 bohužel 
nestačila, protože po další chybě 
Romančíka ve středním pásmu 
bylo již utkání rozhodnuto. Po-
kud tým netáhnou zkušení hrá-
či, nemůžeme chtít po mladých, 
aby nás drželi nad vodou! Kádr 
se musí doplnit, na tři lajny hrát 
nemůžeme.“
JAROSLAV KOFROŇ (KOP.): 
„Dnes jsme hráli zodpovědně. 
Když už byla chyba, podržel nás 
Hrouda. Tým musím pochválit za 
bojovnost a trpělivost, mrzí jen 
ty fauly. Jinak ale celkově spoko-
jenost.“
Zbývající výsledky 3. kola:
Opava – Žďár nad Sázavou 6:4 
(3:2, 2:2, 1:0), 175,
Velké Meziříčí – Valašské Meziří-
čí 3:2 (0:0, 2:2, 1:0), 197,
Nový Jičín – Kometa Brno B 5:3 
(1:2, 1:0, 3:1), 442.                (pol)

Drtiči čekají na první druholigové body

Momentka ze souboje hokejistů Žďáru nad Sázavou a Hodonína.  
Situace před brankou Jihomoravanů.
(Foto: Aleš Koželuh – web stránky klubu SKLH Žďár nad Sázavou)
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DIVIZE D
1. Zbr. BRNO B 8 8 0 0 32:7 24
2. FK HODONÍN 8 7 0 1 30:6 21
3. Lanžhot 8 5 0 3 13:6 15
4. Start Brno 8 4 1 3 19:10 13
5. Břeclav 8 4 1 3 15:9 13
6. Havl. Brod  8 4 1 3 14:12 13
7. Bystřice n. Pern. 8 4 1 3 10:18 13
8. Tasovice 8 4 0 4 15:16 12
9. Humpolec 8 4 0 4 8:16 12
10. Žďár n. Sáz.  8 3 0 5 16:23 9
11. Velká Bíteš  7 2 2 3 6:6 8
12. Stará Říše  7 1 1 5 5:17 4
13. Ždírec n. Doub. 8 1 0 7 4:15 3
14. Polná 8 0 1 7 2:28 1

DIVIZE E
1. Kozlovice 8 6 1 1 20:6 19
2. Hranice 8 5 1 2 22:11 16
3. Přerov 8 5 1 2 21:11 16
4. Nové Sady 8 4 1 3 18:10 13
5. Vsetín 8 4 1 3 12:14 13
6. BZENEC 8 3 3 2 14:14 12
7. Val. Meziříčí 8 4 0 4 13:14 12
8. Šumperk 8 4 0 4 10:11 12
9. Všechovice 8 3 1 4 18:20 10
10. HFK Olomouc  8 3 1 4 9:13 10
11. Skaštice 8 3 1 4 8:15 10
12. Slavičín 8 2 1 5 9:20 7
13. Strání 8 1 2 5 4:11 5
14. Holešov 8 1 2 5 6:14 5

KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Boskovice 8 6 0 2 16:9 18
2. Bohunice 8 5 2 1 19:7 17
3. Kuřim 8 5 1 2 26:15 16
4. Líšeň B 8 5 1 2 18:11 16
5. Ivančice 8 4 2 2 19:12 14
6. Sparta Brno 8 4 0 4 21:17 12
7. Ráječko 8 3 3 2 18:18 12
8. Dosta Bystrc  8 3 2 3 14:12 11

9. Bosonohy 7 3 2 2 11:11 11
10. Svratka Brno 8 3 1 4 15:19 10
11. Rousínov 8 2 3 3 14:18 9
12. RATÍŠKOVICE 8 3 0 5 10:15 9
13. MUTĚNICE 8 2 2 4 9:14 8
14. MS Brno 8 2 1 5 9:16 7
15. Mor. Krumlov 7 1 2 4 8:17 5
16. Krumvíř 8 1 0 7 7:23 3

1. A TŘÍDA-SKUPINA B
1. Lednice 8 8 0 0 23:5 24
2. DUBŇANY 8 6 0 2 24:7 18
3. VESELÍ n. MOR. 8 5 1 2 34:17 16
4. Kohoutovice 8 5 1 2 24:16 16
5. Vyškov B 8 4 1 3 24:14 13
6. HR. LHOTA 8 4 1 3 24:20 13
7. MILOTICE 8 4 1 3 20:20 13
8. Vel. Pavlovice 8 4 0 4 24:19 12
9. Nikolčice 8 3 1 4 15:18 10
10. ROHATEC 8 2 3 3 15:17 9
11. VACENOVICE 8 1 3 4 17:26 6
12. Valtice 8 2 0 6 16:32 6
13. Šlapanice 8 1 0 7 10:29 3
14. VELKÁ n. VEL. 8 1 0 7 7:37 3

1. B TŘÍDA-SKUPINA C
1. ŽDÁNICE 8 6 2 0 20:10 20
2. VNOROVY 8 5 1 2 20:8 16
3. UHŘICE 8 4 2 2 16:11 14
4. STRÁŽNICE 8 3 4 1 23:12 13
5. ŠARDICE 7 4 1 2 15:13 13
6. KYJOV 8 4 1 3 18:17 13
7. Vel. Němčice 8 3 3 2 10:8 12
8. Vel. Bílovice 8 4 0 4 17:19 12
9. SVAT.-MISTŘÍN 8 3 1 4 20:18 10
10. Charv. Nová Ves 7 3 0 4 9:14 9
11. KOZOJÍDKY 8 1 5 2 18:16 8
12. BLATNICE p. SV. ANT. 8 1 2 5 15:25 5
13. Tvrdonice 8 1 2 5 9:23 5
14. Přibice 8 0 2 6 5:21 2

OKRESNÍ LIGA
1. Ratíškovice B 8 8 0 0 25:5 24
2. St. Poddvorov 8 7 0 1 19:6 21
3. Vlkoš A  8 6 1 1 27:15 19
4. Kněždub  8 4 2 2 17:15 14
5. Dambořice 8 4 1 3 19:9 13
6. Hr. Lhota B 8 3 3 2 14:17 12
7. KEN Veselí n. M. 8 3 2 3 17:13 11
8. Bukovany 8 3 1 4 14:24 10
9. Dol. Bojanovice 8 3 0 5 17:13 9
10. Petrov 8 1 5 2 13:16 8
11. Žarošice 8 2 1 5 11:23 7
12. Lipov  8 1 2 5 11:17 5
13. Hovorany  8 1 0 7 5:22 3
14. Žeravice 8 0 2 6 8:22 2

3. A TŘÍDA
1. Vracov  7 7 0 0 23:6 21
2. Dubňany B 5 4 0 1 23:7 12
3. NESYT HO 6 4 0 2 16:18 12
4. Žádovice 5 3 1 1 11:7 10
5. Milotice B 7 3 1 3 17:20 10
6. Vlkoš B 6 2 1 3 17:10 7
7. Vřesovice 6 2 1 3 21:16 7
8. Moravany  5 2 0 3 10:18 6
9. Mikulčice 4 2 0 2 6:16 6
10. Kostelec  7 1 0 6 6:22 3
11. Lužice 6 0 0 6 9:19 0

3. B TŘÍDA
1. Násedlovice 6 6 0 0 30:8 18
2. Sobůlky 6 5 1 0 26:3 16
3. Čejč 7 5 0 2 23:8 15
4. Kyjov B 6 4 0 2 29:9 12
5. Lovčice 6 2 2 2 15:16 8
6. Čejkovice  6 2 2 2 10:11 8
7. Nenkovice 6 2 1 3 12:17 7
8. Archlebov 6 1 3 2 17:17 6
9. Věteřov 7 1 2 4 14:24 5
10. Ždánice B 7 1 1 5 7:39 4
11. Bohuslavice 7 0 0 7 9:40 0

3. C TŘÍDA
1. Mor. Písek  6 5 1 0 11:4 16
2. Těmice 7 5 0 2 30:17 15
3. Radějov 6 4 1 1 13:7 13
4. Hr. Vrbka 5 4 0 1 17:14 12
5. Suchov 7 2 1 4 24:23 7
6. Domanín 6 2 1 3 8:8 7
7. Vnorovy B 6 2 1 3 12:13 7
8. Nová Lhota 7 2 1 4 12:18 7
9. Velká n. Vel. B 6 2 0 4 14:19 6
10. Louka 6 2 0 4 6:23 6
11. Tvar. Lhota 6 1 0 5 15:16 3

1. A TŘÍDA, SKUPINA B – 9. 
KOLO (hrané jako 8.)
FC Veselí nad Moravou – FK 
Valtice 8:1 (7:1)
Hokejový výsledek se zrodil 
v sobotu odpoledne ve třetím 
největším městě Hodonínska. 
Veselané svého protivníka 
dokonale rozebrali na šroub-
ky již na začátku, když po 
první čtvrthodince svítilo na 
ukazateli skóre pro domácí 

příjemných 3:0! Po půlhodi-
ně jasně vedeného zápasu to 
bylo už ale 6:0 a nebylo co ře-
šit: na druhou stranu je třeba 
říct, že tak odevzdaný soupeř 
se již dlouho na veselském 
pažitu neukázal. Nebyl ani vi-
dět a slyšet kouč poražených 
(Ladislav Dvořáček), kterého 
jsme z tribuny poprvé zare-
gistrovali až ve 45. minutě, 
kdy se mu nelíbilo posuzová-

ní ofsajdové situace ze strany 
rozhodčích, což jim to ihned 
nesportovně a bez patřičné-
ho trestu prezentoval!
Naopak domácí lodivod Sol-
dán, kterého jsem neviděl 
několik měsíců, byl hodně 
akční po celý zápas. Kouč Ve-
selanů hodně váhově spadl a 
jak jsem zjistil, má za sebou 
dosti krušné období, neboť 
jeho manželka je po větším 

operačním zákroku – takže 
oběma přejeme, ať to vše v 
pohodě ustojí!
Statistika utkání:
Branky: 6. a 18. Ondřej Brá-
kora, 15. a 39. Jiří Symerský, 
12. Dominik Suchánek, 25. 
Bohumil Vardan, 31. Jaroslav 
Zbytek, 72. Matěj Břečka – 37. 
Stanislav Šeda, 
střely na branku: 12:7, mimo: 
10:2, rohy: 12:3, 

ŽK: Bohumil Vardan – Filip 
Haneš, Ondřej Kabrhel, 
rozhodovali: Jan Oujezdský – 
Milan Haminger a Jakub Wen-
cl, 
120 diváků.
„Myslím si, že hodnocení je 
docela jednoduché. Do zápa-
su jsme vstoupili výborně, s 
aktivním presinkem po ztrátě 
míče a díky tomu jsme přečís-
lovali soupeřovu obranu. Fa-

mózní začátek, v 15. minutě 
byl stav 3:0, po půlhodině hry 
již 6:0 a dá se říct, že první 
půli jsme zvládli úplně fantas-
ticky. Druhý poločas se už jen 
dohrával, nebylo to v pohybu, 
chyběla tomu šťáva, ale jsem 
za takový výsledek samozřej-
mě moc spokojený,“ hlásil po 
vysokém vítězství kouč Vese-
lanů LIBOR SOLDÁN.

(jop)

HODONÍN – Je tady fotba-
lový servis z devátého kola, 
když z technických příčin 
jsme do tohoto vydání NO-
VÉHO SLOVÁCKA nedosta-
li rozbor desátého kola, za 
což se našim fotbalovým 
čtenářům omlouváme!
9. KOLO (hrané jako 8.) - 
DIVIZE D:
Naftaři z Hodonína se před-
stavili v rodišti reprezen-
tačního záložníka Tomáše 
Součka, tedy v Havlíčkově 
Brodě. Vedli lehce na začát-
ku druhé půle již 3:0, ale 
domácí, hrající především 
na brejky, dvěma slepený-
mi brankami udělali z jas-
ného zápasu takové menší 
divizní drama.
„Začali jsme dobře, když se 
nám podařilo brzy skóro-
vat a měli jsme i další šan-
ce, ale už jsme tak úspěšní 
nebyli. Během deseti mi-

nut druhé půle jsme přidali 
další dva góly, ovšem pak 
jakoby v našem týmu na-
stalo nějaké uspokojení a 
soupeři jsme umožnili ten-
to duel zbytečně zdramati-
zovat. Domácí měli dokon-
ce i možnost vyrovnat, ale 
podržel nás brankář Mar-
tin Petráš, který i v první 
půli měl minimálně dva 
důležité a úspěšné zákroky. 
Dal jsem zatím 14 branek, 
což je dobré, ale mně jde 
především o úspěch celého 
týmu, ten je prvořadý! Ko-
lonka s góly se u mého jmé-
na naplňuje, takže po skon-
čení podzimu si počkám, 
až mě náš pokladník (Petr 
Kyselka) zkasíruje,“ hlá-
sil nám den po utkání do 
telefonu kanonýr Naftařů, 
útočník MARTIN HOLEK.  
VÝSLEDKY:
FC Slovan Havlíčkův Brod – 

FK HODONÍN 2:3 (0:1), 55. 
Jan Bajer, 57. Daniel Fikar 
– 16. Martin Holek, 51. z PK 
po faulu na Ondřeje Suku-
pa bezpečně zacílil Patrik 
Dressler, 54. Patrik Švant-
ner hlavou po rohu, ŽK: 2:3, 
160, Bystřice nad Pernštej-
nem – Břeclav 1:0 (0:0), 
220, Start Brno – Žďár nad 
Sázavou 8:0 (5:0), 200, 
Velká Bíteš – Lanžhot 0:1 
(0:0), 312, Polná – Ždírec 
nad Doubravou 0:1 (0:0), 
305, Tasovice – Stará Říše 
2:0 (0:0), 235, Humpolec – 
Zbrojovka Brno B 2:3 (1:1), 
280.
9. KOLO (hrané jako 8.) - 
DIVIZE E:
Bzenec se v neděli odpo-
ledne představil ve Vše-
chovicích, které na svého 
soka měly před tímto du-
elem jedno bodový odstup. 
Bzenec si nakonec odvezl 

Debakl týmu z Břeclavska

FOTBALOVÝ SERVIS 9. KOLA všechny body, i když na za-
čátku druhé půle ještě pro-
hrával.
VÝSLEDKY: 
Tatran Všechovice – TJ 
SLOVAN BZENEC 3:5 (1:0), 
branky vítězů: 47. a 53. 
Petr Kasala, 65. a 70. Domi-
nik Pelikán, 49. David Šma-
haj, 200, Vsetín – Skaštice 
3:0 (1:0), 120, Nové Sady 
– Kozlovice 4:1 (3:0), 305, 
HFK Olomouc – Hranice 0:2 
(0:0), 112, Slavičín – Valaš-
ské Meziříčí 0:2 (0:0), 160, 
Přerov – Holešov 5:2 (3:1), 
226, Šumperk – Strání 1:0 
(1:0), 220.
9. KOLO (hrané jako 8.) - 
KRAJSKÝ PŘEBOR:
Oba týmy se představily v 
sobotu před vlastními fa-
noušky. Vinaři z Mutěnic 
přivítali tým z brněnské 
čtvrti Bystrc, který byl mír-
ným favoritem, Baníkovci 
z Ratíškovic si to rozdali 
se současným tabulkovým 
lídrem – týmem FC Bosko-
vice.
VÝSLEDKY:
FK MUTĚNICE – FC Dosta 
Bystrc 1:0 (0:0), 50. Mar-
cel Čepil z PK, ČK: brankář 
hostí Adam Smrčka v 89. 
minutě, 100, FK BANÍK RA-
TÍŠKOVICE – FC Boskovice 
0:2 (0:0), 300, Sparta Brno 
– Ivančice 4:5 (4:1), 45, Bo-
hunice – MS Brno 4:0 (4:0), 
150, ČK: 70. minuta po dru-

hé žluté viděl domácí Mar-
tin Sus,  Bosonohy – Kuřim 
1:3 (0:1), 120, Svratka Brno 
– Moravský Krumlov 3:0 
(2:0), 130,  Líšeň B – Krum-
víř 4:1 (2:1), 100, Rousínov 
– Ráječko 2:2 (1:2), 145.
9. KOLO (hrané jako 8.) - 
1. A TŘÍDA -SKUPINA B:
Komplikace v popředí ta-
bulky si způsobili hráči 
Dubňan, kteří před 420 
(!) diváky nezvládli domá-
cí derby-mač se sousedy z 
Milotic. 
Veselí nad Moravou – Valti-
ce 8:1 (7:1) - více v samo-
statném článku této strany, 
Velká nad Veličkou – Ro-
hatec 1:4 (1:2), 100, Vel-
ké Pavlovice – Vacenovice 
4:1 (3:0), 100, Vyškov B – 
Hroznová Lhota 9:1 (6:0) 
!!!, 35, Dubňany – Miloti-
ce 0:1 (0:1), Kohoutovice 
– Šlapanice 3:0 (0:0), 217, 
Lednice – Nikolčice 2:1 
(0:1), 200.
9. KOLO (hrané jako 8.) - 
1. B TŘÍDA-SKUPINA C:
Oba nováčci naplno bo-
dovali – jak Vnorovy, tak i 
Svatobořice-Mistřín.
VÝSLEDKY:
Šardice – Přibice 4:1 (2:1), 
120, Kozojídky – Blatni-
ce pod Svatým Antonín-
kem 1:3 (0:0), 100, Kyjov 
– Vnorovy 2:4 (2:1), 250,  
Ždánice – Velké Bílovice 
3:2 (2:2), 100, Tvrdoni-

ce – Strážnice 1:4 (0:0), 
80, Svatobořice-Mistřín 
– Charvátská Nová Ves 5:2 
(3:0), 140,   Uhřice – Velké 
Němčice 1:2 (1:2), 80.
OKRESNÍ LIGA HODO-
NÍNSKA:
Dolní Bojanovice – Kněž-
dub 5:0 (2:0), na hody v 
sobotu na Podluží si do-
mácí s chutí zastříleli, Pe-
trov - Hroznová Lhota B 
2:2 (1:2), Hovorany – Starý 
Poddvorov 0:2 (0:1), Vlkoš 
A – Žarošice 6:2 (4:1), Li-
pov – KEN Veselí nad Mo-
ravou 1:1 (0:1), Ratíškovi-
ce B – Žeravice 3:1 (1:0), 
Dambořice – Bukovany 5:2 
(2:1).
3. A TŘÍDA:
Kostelec – Dubňany B 1:3 
(0:1), Milotice B – Vlkoš B 
1:1 (0:1), Vřesovice – Vra-
cov 1:2 (0:1), Lužice – NE-
SYT HO 1:3 (0:1).
3. B TŘÍDA:
Ždánice B – Kyjov B 1:9 
(0:5), Sobůlky – Čejč 3:2 
(2:1), Archlebov – Bohu-
slavice 9:3 (4:2), Věteřov - 
Násedlovice 3:7 (1:4), Lov-
čice – Čejkovice 1:1 (1:1).
3. C TŘÍDA:
Velká nad Veličkou B – Su-
chov 2:6 (1:4), Louka – Do-
manín 2:1 (1:0), Hrubá Vr-
bka – Nová Lhota 3:1 (2:0), 
Těmice – Radějov 0:3 (0:1), 
Tvarožná Lhota – Morav-
ský Písek 1:3 (0:2).    (pol)
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Milan Bidmon se už těší na roli dědečka, nyní žije hodně fotbalem

NAROZENÝ: V Hodoníně 24. listopadu 1967
RODINA: Manželka Gabriela, synové Petr (29) a Michal (24)
POVOLÁNÍ: Řidič
ZÁJMY, KONÍČKY: Fotbal - to je můj kůň už 47 let a vůbec 
sport aktivně i pasivně, díky covid-pauze jsem se našel v za-
hradničení
KTERÉMU SPORTOVNÍMU KLUBU A PROČ FANDÍM: Jsem 
srdcem Slávista a té fandím hlavně proto, že v mém mládí 
byli většinou kluci Sparťani a já se chtěl odlišit
OBLÍBENÉ JÍDLO, PITÍ: Ondráš a dobré pivo
CO NAOPAK NEMUSÍM: Nemám rád dušenou mrkev s hráš-
kem
OBLÍBENÝ HEREC, HEREČKA: Miroslav Donutil, Ondřej 
Vetchý, ze starých pak Vlasta Burian, Hodoňačka Petra Hře-
bíčková
OBLÍBENÝ FILM, SERIÁL: Mám rád Přes prsty, Bezva ženská 
na krku a samozřejmě Okresní přebor
OBLÍBENÝ ZPĚVÁK, ZPĚVAČKA, SKUPINA: Karel Gott, Ka-
bát, Argema, Lucie Bílá 

OBLÍBENÝ SPISOVATEL, KNIHA: Z knih čtu ty o životech 
sportovců
OBLÍBENÉ NOVINY, ČASOPISY: Díky internetu už ted nic ne-
kupuju, ale dřív to bylo klasické Slovácko, pak NOVÉ  SLO-
VÁCKO a z časopisů měsíčník Hattrick
OBLÍBENÉ MĚSTO, ZEMĚ: Miluju Chorvatsko a tam obec 
Promajnu, pak se mi líbí Thajsko, které jsem už párkrát na-
vštívil a samozřejmě Česko
OBLÍBENÝ SPORT: Fotbal
OBLÍBENÉ AUTO: Škoda
OBLÍBENÉ ČÍSLO: 8
OBLÍBENÁ BARVA: Modrá
OBLÍBENÁ KVĚTINA: Růže
OBLÍBENÉ ZVÍŘE: Pes
CO MNĚ ZTRPČUJE ŽIVOT: Blbost lidí
ŽIVOTNÍ MOUDRO ČI MOUDRA: Je mi jedno, co si o mně dru-
zí povídají, je mi jedno, co si o mně každý myslí, nežiju totiž 
pro každého, ale žiju pro ty, které mám rád a oni mají rádi 
mě!

HODONÍN – Fotbalová se-
zona 2021-2022 je v plném 
proudu a my jsme po krát-
ké přestávce opět „zalovili“ 
ve vodách fotbalu. Oslovi-
li jsme bývalého fotbalistu, 
nyní kouče Milotic MILANA 
BIDMONA (53) z Hodonína, 
se kterým se díky kopané 
znám pár řádků let a tak se 
tento rozhovor uskutečnil v 
přátelském duchu v úrovni 
samozřejmě oboustranného 
tykání.
 Co říkáš na ten nevidi-
telný virus (COVID-19), 
který nás trápí už druhým 
rokem. Teď už je situace 
kolem této pandemie pře-
ce jen lepší, ale ten rok 
2020, kdy COVID-19 za-
čal ve světě ukazovat svoji 
tvář, byl hodně chaotický, 
nepřehledný a pro větši-
nu států na celém světě 
hodně nečitelný. Jak jste 
to snášeli ve vaší rodině a 
tvoji nejbližší?
Ke COVIDU-19 už bylo ře-
čeno a napsáno tolik, že je 
skoro marné o něm mluvit, 
virus tady určitě je a mám z 
něj respekt – na jaře v roce 
2020 jsem se ho i bál, kro-
mě cest do a z práce jsme se 
zdržovali jen na zahradě, a v 
létě jsme nejeli ani na dovo-
lenou.
Co se týče trénování, tak mě 
covid-pauza vlastně neza-
sáhla, protože v září 2019 
jsem byl odvolán z postu tre-
néra Dubňan a jaro 2020 se 
už netrénovalo. 
V rodině s těžším průbě-
hem ho v říjnu prodělala 
moje švagrová a můj tchán, 
o kterého jsme se s manžel-
kou starali opravdu ve dne 
v noci, a to 24hodin denně 
čtrnáct dnů. Sami jsme asi 
odolní, protože přes tento 
kontakt jsme ho nedostali a 
zatím se nám vyhnul.
Ale pár kamarádů nám bo-
hužel i vzal. Nicméně neu-
stálé šíření strachu v médi-
ích už mně začíná vadit.
 Fotbalistou jsi byl od 
malička, nebo v tvém pří-
padě jsi se rozhodoval 
mezi vícero sporty? A kdo 
tě k fotbalu přivedl?
Fotbalista jsem od dětství, 
v té době byl v Hodoníně 
jedním z dostupných spor-
tů právě fotbal, ke kterému 
mě přivedl můj otec Fran-
tišek, který působil v mlá-
dežnickém fotbalu jako ve-
doucí mužstva. Fotbal hraju 
od sedmi let, kdy jsem začí-
nal na škváře “U Červených 
domků” v Hodoníně s Roma-
nem Pelíškem, Milanem Ku-

lykem, Igorem Matůškem a 
spoustou dalších, kteří se už 
ale fotbalu nevěnují.
 Jsi známý zejména v na-
šem regionu, ale nedostal 
jsi se za hranice, mám na 
mysli Rakousko, kde zku-
silo sportovní štěstí ně-
kolik hráčů z Hodonínska 
- nemrzí tě to s odstupem 
času?
Abych pravdu řekl, tak mě to 
nikdy ani nenapadlo: jsem 

patriot a v době, kdy se moh-
lo hrát venku, už jsem měl 
rodinu, a hodinové dojíždě-
ní na tréninky nepřicházelo 
v úvahu. Takže mě vlastně 
nemá ani co mrzet. 
 Kde se ti jako hráči nej-
lépe dařilo, na které an-
gažmá naopak zrovna dob-
ře nevzpomínáš a proč?
Dařilo se mi v žácích v Hodo-
níně a v mužích v Miloticích, 
kam jsem přestoupil v roce 
1992 po svatbě se svojí že-
nou Gabrielou, která je vnuč-
kou velkého fanouška Sparty, 
velkého pana hospodského a 
v neposlední řadě i fotbalisty 
Josefa Karašínského. V Milo-
ticích jsme vykopali, já ještě 
jako gólman, postup z okre-
su do 1. B třídy a jako trenér 
jsem postupoval z 1. B třídy 
do 1. A třídy… Byla tam skvě-
lá parta a já se vsadil, že když 
budeme po podzimu v tabul-
ce první, přeběhnu hřiště na 
lyžích! Kluci to nakonec dali, 
tak jsem musel plnit sázku, 
která je ke shlédnutí na You-
Tube pod názvem Tréňa plní 
sázku. 
A nejhorší angažmá bylo v 
Ratíškovicích, protože tam 
nebyli lidé, kteří by do očí 
řekli - “Pojď jsem, to a to se 
nám nelíbí, s problémem za 

mnou nikdy nepřišli a vše ře-
šili za mými zády a čekali na 
mou chybu, která přišla při 
remíze doma s Dražovicemi. 
Dlouho jsem tam zvažoval, 
že odstoupím, že v takové at-
mosféře se prostě koučovat 
nedá a nakonec se mě zbavili 
oni!
 Vím o tobě, že jsi si v roli 
trenéra v Miloticích způso-
bil velmi nepříjemné zra-
nění, které tě vyřadilo na 
téměř rok a půl z normál-
ního života. Kdy a co se ti 
vlastně stalo?
Zrovna v těchto dnech mám 
15. výročí. Na tréninku, přes-
ně  6. října 2006, mně při 
bagu přišlápl Radek Zajíc 
nohu na balon tak nešťastně, 
že mně zlomil holeň a rozdr-
til kotník - byla to těžká úna-
vová zlomenina, kterou oka-
mžitě museli operovat a osm 
měsíců jsem byl jen o berlích, 
dalších osm měsíců následo-
vala rehabilitace, ale do pl-
ného zdraví jsem se bohužel 
už nikdy nevrátil.
 V současné době trénu-
ješ tým Milotic, který hraje 
krajskou 1. A třídu (skupi-
na B) a po sedmi zápasech 
držíte střed tabulky, tedy 
sedmou pozici. Jaká je se 
hrou Milotic v tomto roč-
níku u tebe spokojenost a 
prozraď cíle týmu pro se-
zonu 2021-2022?
Do Milotic jsem se vrátil po 
sedmi leté pauze k týmu, 
který prošel velkou obmě-
nou, kde zkušení hráči jako 
jsou Peter Vaško, Jozef Ge-
rgel, Radek Zajíc a Ján Jan-
kovič skončili, a teď mám v 
týmu mladíky, které znám 
ještě jako mimina, jako třeba 
David Antoš, Jindřích Nedě-
dický a další. Tým doplnili 
noví hráči a velký podíl na 
tomto má Radek Kundrata-
-Soze (Soze je jeho přezdív-
ka – pozn. red.), který je vel-
kou oporou. Zatím se pořád 
sehráváme a naším cílem je 
vyhnout se sestupovým příč-
kám a držet se ve středu ta-
bulky, což se nám zatím daří, 
ale momentálně nás bohužel 
sužuje velká marodka.
 Navíc jako kouč Milotic 
máš v týmu i svého mlad-
šího syna Michala, který 
hraje v záloze. Jak z lavič-
ky řešíš případnou nespo-
kojenost s jeho výkonem 
v nějakém zápase, neboť 
přece je to celkem ne-
zvyklé koučovat vlastního 
syna?
Michal se stal nejdříve hrá-
čem Milotic a teprve potom 
jsem já nastoupil jako trenér. 

Jeho trenérem už jsem byl 
v žácích a potom v Dubňa-
nech, a vždycky jsem ho bral 
a beru jako ostatní hráče, i 
když to někteří mohou vní-
mat třeba jinak. V Miloticích 
jsem s ním zatím nespokoje-
ný ještě nebyl, protože ode-
hrál jen dva zápasy a zranil 
se, takže situace, že bych 
musel řešit nějaký jeho pro-
hřešek, ještě nenastala.
 Tvůj starší syn v součas-
né době chytá "jen" za Čejč 
základní, tedy 3. třídu. Co 
by jsi k tomu řekl?
Petr si našel novou práci v 
Brně, kam se i s přítelkyní 
odstěhovali a brzy čekají ro-
dinu, takže ze mě bude děde-
ček! Jsem vlastně rád, že se 
aspoň takhle k fotbalu vrátil. 
Slíbil Čejči pomoc a to se mu 
zatím daří. Prošel si Hodoní-
nem, Šardicemi a Rohatcem, 
kde si způsobil vleklé zraně-
ní kolene, které ho vyřadilo 
na dlouhou dobu ze hry a 
pak byl součástí vzniku no-
vého B týmu Hodonína pod 
vedením Vladimíra Malára.
 Jsi velkým fanouškem 
fotbalistů Slavie Praha a 
hokejistů SHK Hodonín. Co 
říkáš na vystoupení praž-
ské Slavie v naší lize a vů-
bec v Evropě a jak se tě-
šíš na další druholigovou 
sezonu Drtičů ve skupině 
Východ (rozhovor jsme 
připravovali na začátku 

čtvrtého zářijového týdne, 
tedy v čase, kdy Drtiči ještě 
do nové sezony nevstoupi-
li - pozn. red.)?
Co se týče Slávie, tak si my-
slím, že v Evropě si dokáza-
li udělat velké jméno a re-
klamu celému Česku, v naší 
lize patří k nejlepším týmům. 
Mají kvalitní hráče a trenéra, 
který to má v hlavě srovnané.
K SHK Hodonín asi tolik: 
pokud mám čas, tak na ně 
vždycky zajdu, moje neteř 
chodí už sedm let s hokejis-
tou Davidem Janásem, takže 
fandit musím (smích), ale 
fandil jsem jim vždycky.
 I tebe se jako člověka, 
co se v podstatě celý do-
savadní život pohybuje 
kolem kopané, ptám: co 
říkáš na situaci v součas-
ném vedení FAČR, když 
loni na podzim padl býva-
lý místopředseda Roman 
Berbr a všichni očekávali 
(jí), že fotbal u nás se tak 
definitivně očistí. Jak to 
vidíš ty?
Myslím, že je dobře, že tyto 
změny nastaly a věřím, že 
k něčemu nakonec budou. 
Celou kauzu jsem sledoval 
a  držel jsem palce Tondovi 
Kordulovi (současný před-
seda OFS Hodonín – pozn. 
red.). 
Jestli se ale něco změní a 
očistí fotbal, to ukáže až čas!

Milan Bidmon se syny Petrem (vlevo) a Michalem (vpravo) v jeho 
často vyhledávaném Thajsku.

Milan Bidmon miluje slunce, 
vodu a pražskou Slavii – je to 
zřejmé i z tohoto snímku.

Jako kouč je Milan Bidmon hod-
ně impulzivní, na lavičce v klidu 
nevydrží.
(Foto: soukromý archiv Milana 
Bidmona – 5x)

Na momentce je zachycený Mi-
lan Bidmon z pouličního fotba-
lového turnaje v Miloticích, kte-
rý se tam konal v roce 2010.

MALÝ OSOBNÍ DOTAZNÍK:
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František
Kpt. František Ondruš

Kandidát č. 7  
na kandidátce JMK

U nás, na Jižní Moravě, 
nejlépe víme, jak se máme.  
A co dělat, abychom 
se měli ještě lépe. Nemusí  
nám to nikdo nařizovat  
a lajnovat!
Jsme i pro zachování  
České koruny.
Náš hlas, nechť  
má stejnou váhu jako  
kterýkoliv jiný.  
Tak jednoduché to je.

HRUBÁ VRBKA - Jako vzpo-
mínku na dva významné legen-
dární hrubovrbecké primáše 
Joženu Kubíka a Jana Ňorka, se 
uskutečňuje v plovině září upro-
střed obce v areálku před his-
torickou zvoničkou „pod lipa-
ma“ folklorní pořad - Hudecký 
den. Letošní, v pořadí už devátý 

ročník, zkomplikovala dešťová 
přeháňka, která byla nakonec 
příčinou opožděného plánova-
ného začátku. Po půlhodinovém 
odkladu vysvitlo sluníčko a roz-
běhl se připravený program ve 
kterém se představily:  Cimbá-
lová muzika Matěje Kůrečky ze 
Starého Poddvorova, Horňácká 

cimbálová muzika Marka Potě-
šila z Lipova, Horňácká cimbá-
lová muzika Kubíci s primášem 
Petrem Kubíkem, Hrubovrbecká 
cimbálová muzika s primášem 
Vítem Práškem, Vrbecký muž-
ský a ženský sbor a jeho sólisté, 
Jaroš Hrbáč, Eva Tučková a děti 
ze souboru Krahulíček. Průvod-

ního slova se tradičně ujal míst-
ní zpěvák, vypravěč a muzikant 
v jedné osobě Jiří Miškeřík. Mezi 
přítomnými diváky byl i senátor 
za horňácký region Josef Bazala, 
který je mimo jiné i známým fol-
kloristou ze Starého Města, zpě-
vákem a tanečníkem.
„Milé bylo, že se mi podařilo pře-

svědčit pana senátora, aby při-
šel na pódium, zazpíval a zaver-
boval. Po skončení programu se 
s muzikanty ještě chvíli zdržel a 
zazpíval si i několik sad horňác-
kých sedláckých. O Hudecký den 
se z Brna zajímal také profesor 
Dušan Holý, se kterým jsem byl v 
telefonickém kontaktu. Zajímalo 

ho, kdo se zúčastnil a jak vše 
probíhalo. Pokud to jeho zdra-
ví dovolí, rád bych ho v příštím 
roce pozval na jubilejní desátý 
ročník,“ poznamenal pro NOVÉ 
SLOVÁCKO Pavel Gráf, hlavní 
organizátor vydařené akce, sta-
rosta Hrubé Vrbky.                                          

(Text a foto: av)

HudecKý den v Hrubé Vrbce zkomplikoval déšť

Slovem i zpěvem provázel pořad místní Jiří Miškeřík. Na pódiu čeká na vystoupení Horňácká 
cimbálová muzika Marka Potěšila. 

Závěr programu patřil za doprovodu HCM Marka Potěšila společnému zpěvu v podání domá-
cích sborů žen a mužů.

S hosty z Podluží, s Cimbálovou muzikou Matěje Kůrečky, za-
zpíval hrubovrbecký rodák Jaroslav Hrbáč.

Horňácká cimbálová muzika Kubíci přináší do svých vystoupe-
ní svůj typický muzikantský projev.

Skvělá sólová zpěvačka z Hrubé Vrbky Eva Grombířová sice na pó-
diu nevystupovala, ale hudecké dvojici s velickým primášem Pe-
trem Kubíkem (vpravo) zazpívala písničku s otázkou, zda ji znají. 


