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MIKULČICE – Čím dál hla-
sitěji se v poslední době mluví 
o prodeji mikulčického dolu 
Mír. Důvodem, proč by měl 
jeden z největších zaměstna-
vatelů regionu změnit majite-
le, je snaha současného vedení 
udržet poslední lignitový důl u 
nás v provozu na další desetile-
tí a navíc se pokusit dále rozví-
jet těžbu.

O námluvách vedení dolu  
s případnými investory informu-
je horníky nástěnka odborové-
ho svazu. Na šachtě se dokonce 
objevily nedávno na toto téma 
také letáky. „Stálo tam, že o důl 
má zájem společnost z Rakous-
ka. V případě odkoupení by těžba 
zůstala zachována a navíc by prý 
do šachty investovala i nemalé 
peníze. Mluví se o šedesáti mili-
onech eur,“ naznačil jeden z hor-
níků, který si však s ohledem na 
delikátnost informace nepřál být 
jmenován.

Podle našich informací se o 

Mír uchází hned několik zájem-
ců. „V této věci jsme s vedením 
dolu stále v kontaktu. Kromě 
Rakušanů mají o koupi zájem 
další dvě tuzemské společnos-
ti,“ potvrdil šéf důlního odbo-
rového svazu Vojtěch Salajka. 
Podle něj je v případě prodeje 
dolu prioritní především zacho-
vání zaměstnanosti. „To nedáv-
ná vládní dotace podmiňuje 
minimálně do roku 2011,“ upo-
zornil Salajka.

Námluvy s případnými inves-
tory jsou ale zřejmě během na 
dlouhou trať. „Prodej není jedno-
duchý a navazuje na něj celá řada 
dalších úkonů. Důkazem je napří-
klad to, že s různými investory 
jednáme už téměř dva roky. Fakt 
je ale ten, že tato situace neprospí-
vá ani dolu, ani stabilizaci lidí a 
vzbuzuje spíše nejistotu a neseri-
óznost některých rádoby podnika-
telů, kteří o důl projevili zájem,“ 
uvedl jeden ze spolumajitelů a 
zároveň výrobní ředitel mikul-

čického dolu Mír Josef Foltýn.
Pokud se situace v nejbližších 

dnech nevyjasní, chce vedení 
dolu už definitivně odstoupit od 
všech nabídek a bude pokračo-
vat v řešení samostatně. „Jde 
nám především o další investice 
do dolu. Na ty ale momentálně 
nemáme prostředky. V současné 
době se přitom rozhoduje, jestli 
důl pojede další desítky let, neboť 
uhelných zásob je tu při stávající 
těžbě na další stovky let,“ přiznal 
Foltýn s tím, že minimálně do 
roku 2011 musí být naplánovaná 
těžba dodržena. 

„I pak se ale o lidi postaráme! 
Pokud by to bylo nutné, třeba  
v jiném oboru,“ vzkázal výrobní 
ředitel. 

Hrozba zastavení těžby přitom 
visela nad dolem již před čtyř-
mi lety. Odvrátit tento scénář se 
podařilo díky uzavření smlou-
vy na dodávky téměř veškerého 
vytěženého lignitu hodonínské 
elektrárně.    PETR FRIDRICH

REGION – Vraždy, sebevraž-
dy, úmrtí na silnici, ale i něko-
lik případů uhoření. Taková je 
smutná statistika regionu za 
uplynulého půl roku! Ve srov-
nání se stejným obdobím loň-
ského roku navíc vzrostl počet 
nehod a spáchaných trestných 
činů. 

Jeden případ, kdy život člo-
věka vyhasl násilnou smrtí, 
mají prozatím za posledních 
šest měsíců ve svých statis-
tikách zapsán kriminalisté 
v hodonínském okrese. Daleko 

vyšší číslo ale figuruje v kolon-
ce značící počet sebevražd. 
„Vlastní rukou si na život za 
uplynulý půlrok sáhlo hned čtr-
náct lidí. Nejčastějším způso-
bem je oběšení,  pak následuje 
zastřelení, skok pod vlak, ale 
i požití jedu. S ohledem na přá-
ní pozůstalých se ale tyto přípa-
dy úmrtí zpravidla nezveřejňu-
jí,“ informoval nás hodonínský 
policejní mluvčí Petr Zámeč-
ník. Podle něj důvod sebevraž-
dy většinou odhalí dopis na 
rozloučenou, nebo se dá zjis-

tit ze způsobu života člověka. 
Oproti stejnému období loň-

ského roku pak vzrostl počet 
dopravních nehod. Zatímco 
v prvním pololetí roku 2007 jich 
bylo hlášeno pět set padesát, 
letos se toto číslo zastavilo na 
574. Zemřelo shodně osm lidí. 
„Nedá se říct, že by tady existo-
val vyloženě tragický úsek. Také 
silniční síť je počtem kilometrů 
stále stejná. Na druhé straně ale 
dost zhoustla doprava,“ vysvět-
lil příčinu nárůstu nehodovosti 
vedoucí hodonínského doprav-

ního inspektorátu Lubomír Frid-
rich. 

Od ledna do června bylo také 
spácháno více trestných činů než 
za stejné období minulého roku. 
Celkem musela policie zasaho-
vat u 1 153 přídadů oproti 1 141 
loňským. Smutná čísla mají ve 
statistikách zapsána také hasi-
či. „Letos uhořeli už dva lidé, 
zatímco vloni to za prvních šest 
měsíců nebyl nikdo,“ uvedla 
Zdeňka Jandová z informační-
ho střediska Jihomoravských 
hasičů.    PETR FRIDRICH

Zcela v tichosti se v pátek v Hodoníně a Mutěnicích objevil 
bývalý premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman. Přijel na 

osobní pozvání exministra zemědělství Jana Fencla, se kterým 
udržuje přátelské styky. V minulosti tady byl například na zabijač-
ce. V doprovodu hodonínského exministra si prohlédl jeho are-
ál Slováckého statku na Pánově. „Kromě přátel mě jižní Morava 
láká i dobrým vínem a slivovicí. Tyto její plody rád konzumu-
ji,“ svěřil se nám bývalý politik a uvedl, že na návrat nemyslí.  
„O tom, že lidé kolem mě zakládají občanské sdružení s názvem 
Přátelé Miloše Zemana, jsem se dozvěděl jako jeden z posled-
ních. Rád přijdu na některou z jejich schůzí, návratem do politiky 
bych to ale nenazýval,“ dodal Zeman. Rozhovor, ve kterém se 
věnujeme názorům Miloše Zemana na alkohol i jeho kandidatuře 
na prezidenta, najdete na straně 4.              LUDěK DURďáK

Důl Mír hledá nového investora
Vedení se tak snaží zajistit další těžbu lignitu

Smutné statistice vévodí sebevraždy, nehody a uhořelí Expremiér Zeman přijel na statek

Mezi horníky panuje nejistota. Zatím neví, jestli poslední lignitový důl v České republice bude v provozu i po roce 2011, 
dokdy to podmiňuje vládní dotace.                                                                                    Foto Petr Fridrich

Začal letní dětský tábor v našem provedení. Rekreační oblast Mlýnky u Strážnice je od neděle ještě zelenější a veselejší, a to zásluhou osmdesáti dětí, které využily nabídky našeho týdeníku na zajímavý prázdninový 
pobyt s příchutí neobyčejných zážitků a nových kamarádství. Čtrnáct dnů budou holky a kluci odění do triček s emblémem 1. ročník tábora NAŠE poznávat zásady správného táboření, zdravovědy či orientace v krásné přírodě Bílých Karpat, 
čekají je ale i zajímavé soutěže a možná i nějaká překvapení. O tom, jak zvládají odloučení od svých rodičů a blízkých, budeme čtenáře informovat v dalších vydáních našeho týdeníku.               Text Eduard Mezera, foto Milan Konečný

Denně aktuálně z tábora na www.naseslovacko.cz
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Stručně a jasněJe libo pejska? Průzkum minulý týden uká-
zal, že většina lidí v naší republice miluje psy. 
Čtyřiašedesát procent je má nebo chce. Časy se 
mění. I po vesnici se dnes promenádují lidé se psy 
na špagátu. Mladí si mnohdy psy pořizují místo 
dětí. Není to tak zavazující. Kdyby nás čtyřnohý 
miláček přestal bavit, můžeme ho prodat nebo 
strčit do útulku. Psi nám ale na důchody nevy-
dělají, ani se o nás nepostarají, až budeme staří 
a možná nemohoucí.               Lenka Fojtíková

KYJOV – Trend Jihomoravského kraje a přirozený vývoj při-
měl kyjovské zastupitele, aby rozhodli o sloučení Mateřské ško-
ly U Vodojemu se Základní školou Dr. Joklíka. Změna by nasta-
la od školního roku 2009/2010. „Obě vzdělávací instituce jsou 
vlastně v jednom areálu, takže se sloučením nebudou žádné pro-
blémy. Navíc se v mateřské škole vytvoří líheň možných prv-
ňáčků a nebude tak docházet k jejich velkému přetahování jako 
doposud,“ řekl starosta Kyjova František Lukl.              (kp)

Netradiční svatby. Lidé chtějí mít stále atraktivnější prostředí 
pro svůj svatební den. Svatby na Baťově kanálu či nejrůznějších zámcích 
nejsou žádnou výjimkou. V poslední době je velký zájem o svatební obřad 
na kopci svatého Antonínka. Objevují se snoubenci, kteří touží být oddá-
ni jen pár kroků od studánky, která má podle pověsti léčivé účinky. První 
svatba se zde uskutečnila před dvěma roky, kdy se tu pod širým nebem  
ženil jeden pražský herec. Minulou středu si zde přesně v poledne řekli ano 
na společnou cestu životem Lucie Jakešová z Ostrožské Lhoty a Roman 
Dobeš ze Zlechova. „Pokud je zájem, vyjdeme vstříc. Už jsem letos v Blat-
ničce oddával i na zahradě vinotéky,“ prozradil starosta Blatnice Josef 
Vavřík. „Proč máme svatbu ve středu? Chtěli jsme hostinu v myslivecké 
chatě a ta byla o víkendech až do října obsazená,“ zdůvodnila netradiční 
termín nevěsta Lucie.                          Text a foto Lenka Fojtíková

REGION – O čtyři setiny procenta se zvedla míra nezaměstnanosti 
na Hodonínsku z květnových 9,13 na červnových 9,17 procent. Při-
tom počet uchazečů o práci klesl. „Tuto zvláštnost mají na svědomí 
ukončené rekvalifikace. Do výpočtu míry nezaměstnanosti se neza-
hrnují právě lidé v rekvalifikaci a pracovní neschopnosti,“ vysvětlil 
anomálii ředitel hodonínského úřadu práce Vladimír Šťáva. V červnu 
se snížil i počet pracovních míst a absolventů. Jejich příchod bude 
pozvolna nastupovat až do srpna. I tak se ale množství nezaměstna-
ných bude i nadále snižovat. „Počítáme s tím, že v říjnu se dostaneme 
pod devět procent. V prosinci a lednu se jako každý rok počty lidí 
bez práce zase zvýší,“ nastínil trend nezaměstnanosti Šťáva.      (kp)

ŠARDICE – Přijeďte k nám do Šardic a my vám ukážeme, co je 
v obci a jejím okolí zajímavého. Za dva miliony. Přesně takovou část-
ku dostala radnice na rozvoj služeb a cestovního ruchu. Kam peníze 
poputují, je jasné. „Naše internetové stránky se rozšíří o cizojazyčné 
mutace, připravujeme i DVD, v plánu máme tisk propagačních mate-
riálů, pohledů a map,“ uvedla Blažena Galiová z obecního úřadu. Část 
peněz použijí na výrobu informačních tabulí. Nové označení dosta-
nou i historické budovy v Šardicích. „Na kostel i Rezidenci umístíme 
měděné desky s informacemi o budově,“ dodala Galiová.      (kp)

REGION – Bolest v zádech 
z dlouhého předklánění, pře-
hrabování v hustém zeleném 
porostu a poškrábané ruce. 
Tak by se teď dal popsat téměř 
každodenní kolorit všech pěsti-
telů, kteří se po roce znovu sta-
li otroky okurek. 

Skutečnost, že okurková sezó-
na je v plném proudu, potvrzu-
je typická vůně nálevu, která se 
v podvečer line pootevřenými 
okny domů. „Už jsem zavařila 
pětatřicet sklenic. Máme ještě 
něco od loňska, takže už toho 
moc dělat nebudu. Na zimu by 
nám to mělo stačit,“ přemítala 
Milena Slabá z Kyjova. Zelené 
plody se také ocitají ve větších 
sklenicích, aby se z nich brzy 
staly kvašáky.

V pohotovosti jsou už také 
výkupny, kde mohou pěstitelé 
za zbylou úrodu utržit nějakou 
tu korunu. „Okurky musí být 
čerstvé, vytříděné, nepokřivené 
a bez stopek nebo květů. Lidé 
nám je pak mohou vozit každé 
úterý, čtvrtek a neděli,“ upozor-
nila Hana Žůrková, pracovnice 
oddělení výkupu ze společnosti 
Hamé Bzenec.

Zatímco vloni se takzvané 
jedničky, což jsou plody od pěti 

do sedmi centimetrů, vykupova-
ly okolo dvanácti korun za kilo, 
letos dostanou pěstitelé zhruba 
patnáct. Dvojky, od sedmi do 
devíti centimetrů, byly v minu-
lém roce za osm korun, letos 
se vykupují okolo jedenácti. Za 
trojky dostanou pěstitelé šest a za 
přerostky nad dvanáct centimetrů 
pak utrží zhruba tři koruny. 

Díky chladnějšímu počasí 
a přeháňkám z konce minulého 
týdne se na okurkách mohou pro-

jevit také některé nemoci. Podle 
odborníků by tak pěstitelé měli 
rostliny raději kontrolovat. „Plí-
seň se ve větší míře zatím nevy-
skytuje. Z živočišných škůdců je 
ale třeba sledovat především svi-
lušky. Jakmile začnou listy lehce 
žloutnout, měly by se okurky pro 
jistotu chemicky ošetřit,“ infor-
moval rostlinolékař František 
Luža ze Státní rostlinolékařské 
správy v Hodoníně. 

PETR FRIDRICH

REGION – Koupaliště není 
v letních měsících pouze mís-
tem, kde si lze zchladit o osvěžit 
rozpálené tělo. Kvůli nezod-
povědnosti lidí, kteří si často 
nechávají v taškách různé cen-
nosti, jsou také rájem drob-
ných zlodějů. Ukradené věci 
se přitom ke svému pravému 
majiteli jen málokdy vrátí.  

Své by o tom mohla vyprá-
vět například Zdeňka Kolajová. 
Ta nedávno přišla o peněženku 
i mobil. „Vzala jsem drobné a šla 
si koupit pití. Netrvalo to ani pět 
minut. Sodovka mě nakonec 
vyšla dost draho, na druhou stra-

nu jsem se ale pořádně vyškoli-
la,“ přiznala sebekriticky mladá 
žena. Zloději přitom spoléhají 
na to, že okradení to většinou 
ani neohlásí. K opatrnosti přitom 
vybízejí provozní řády plováren, 
kde stojí, že každý návštěvník si 
za své věci ručí sám. 

Na některých koupalištích regi-
onu přesto ale fungují určitá pre-
ventivní opatření proti lapkům. 
„Lidé si u nás mohou své věci 
odložit do uzamykatelných skří-
něk. Cennosti je pak možné dát 
přímo na pokladnu, kde funguje 
kamerový systém. Personál pak 
sice na celý areál ještě dohlíží, 

ale za volně odložené věci neru-
čí,“ informoval Pavel Švandelka, 
ředitel společnosti TEZA, která 
spravuje koupaliště v Hodoníně. 

Hned čtyřikrát denně chodí 
strážníci kontrolovat koupališ-
tě v Kyjově. „S provozovate-
lem jsme domluveni, že při pre-
ventivních obchůzkách se tam 
podíváme. Jedná se o namátko-
vé kontroly, takže to určitě svůj 
smysl má. Stejně jako všude ale 
platí, že každý si za své osobní 
věci zodpovídá pouze sám,“ upo-
zornil šéf kyjovských městských 
strážníků Lubomír Plachý. 

PETR FRIDRICH

Dotace podpoří cestovní ruch

Nezaměstnanost mírně stoupla

Kyjovská školka se sloučí se školou

terezín má staronovou starostku

Koupaliště bývají rájem drobných zlodějů

Lidé se opět stali otroky okurek

Od minulého týdne mohou lidé vozit okurky také do výkupen.  Foto Petr Fridrich

TEREZÍN – Velký zájem veřej-
nosti vzbudilo první zasedá-
ní nově zvoleného terezínské-
ho zastupitelstva, které mělo 
vybrat starostu.

V tajném hlasování vyhrála 
o jeden hlas současná starostka 
a kandidátka strany Svobodná 
občanská samospráva Miroslava 
Vykydalová před Petrem Ester-
kou z KDU-ČSL. Spokojenost 
s výsledkem voleb vyjádřili v zase-
dací místnosti terezínští občané hla-
sitým potleskem. Zástupci lidovců 
důvod k radosti neměli a odcházeli 
nespokojeni, protože chtěli získat 
tento post pro sebe. „Momentálně 
se vám k tomu nebudu vyjadřo-

vat,“ řekl při odchodu ze sálu Petr 
Esterka. Místostarostou byl zvolen 
pětadvacetiletý lidovec Antonín 
Hanák.

„Když už jsem dostal důvěru, 
budu se snažit být ku prospěchu 
obce. Celkově však nejsem s vol-
bou spokojený. Ale uvidíme, jaké 
budou vztahy a kam bude obec 
směřovat. Vždy je nějaká další 
varianta. Možná dojde i ke třetím 
volbám,“ uvedl krátce po svém 
zvolení. „Bylo naprosto jasné, že 
místostarostou nemůže být člen 
Svobodné občanské samosprávy. 
I když by to pro nás nebylo zase 
tak špatné,“ řekla Vykydalová. 

K volbě starosty ale nemuse-

lo vůbec dojít, protože nezávislý 
kandidát Jaroslav Stehlík se roz-
hodl ještě předtím ze své funkce 
zastupitele odstoupit. „Bohužel 
ale špatně stylizoval své oznáme-
ní, a proto jeho rezignace nebyla 
ze zákona uznána. Místo toho, 
aby se vzdal mandátu zastupitele, 
vzdal se kandidatury do voleb,“ 
vysvětlil nejstarší člen voleb-
ní komise Jaroslav Klíma, který 
vedl první zasedání terezínského 
zastupitelstva. 

Vedení obce se rozpadlo vlo-
ni na podzim, kdy odstoupili tři 
z pěti jeho členů, kteří jako důvod 
uvedli špatnou komunikaci. 

KAREL PRCHAL

Volbu starosty při veřejném zasedání terezínského zastupitelstva sledovalo velké množství obyvatel.   Foto Karel Prchal

Město dalo zelenou bytům
HODONÍN • Několik změn 
územního plánu schválili nedáv-
no hodonínští zastupitelé. Na 
bytové domy se díky tomu 
mohou změnit některé další 
objekty v areálu bývalých kasá-
ren. Jako plocha veřejné zeleně 
bude nově vedena lokalita před 
kulturním domem Horní Valy na 
sídlišti Jihovýchod. Díky schvá-
leným změnám je také možné 
v zahrádkářských koloniích sta-
vět objekty pro rodinnou rekrea-
ci s celkovou zastavěnou plochou 
padesát čtverečních metrů.      (ld)

Nemocnice má nové hlídače
HODONÍN • Novou pomůcku 
kontrolující dýchání novorozen-
ců a kojenců má od minulého 
týdne hodonínská nemocnice. 
Nadace Křižovatka a MND Ser-
visní věnovaly dětskému oddě-
lení deset monitorů Babysense, 
střežících tuto základní životní 
funkci. Cena jednoho se pohy-
buje kolem pěti tisíc korun. Zaří-
zení v případě dýchacích pro-
blémů vydává výrazný zvukový 
signál. V nemocnici předpoklá-
dají, že monitory budou zájem-
cům zapůjčovat i domů. (ld)

Ve Ždánicích opravují 
místní silnice
ŽDáNICE • V posledních letech 
opravují ve Ždánicích každoroč-
ně část místní komunikace. Letos 
se nového povrchu dočkají ulice 
Polní, celé sídliště Padělky a ces-
ta od kostela po smuteční síň na 
novém hřbitově. Podle starosty 
Ždánic Miroslava Procházky si 
vše platí z vlastních zdrojů. Berou 
si na to úvěry: vloni čtyři milio-
ny a letos tři miliony tři sta tisíc 
korun. Některé méně frekvento-
vané části města se chystají opra-
vit živičným recyklátem.    (lef)

Strážníci nabízejí zámky

HODONÍN • Dva zámky do bez-
pečnostních stojanů za cenu jed-
noho nabízí v těchto dnech hodo-
nínští strážníci. Akce se rozběhla 
minulý pátek před koupalištěm, 
kde byly nedávno namontovány 
tři stovky těchto držáků. Kromě 
samotného prodeje tu dvojice 
strážníků všem zájemcům radi-
la, jak stojany správně používat. 
Prezentace se podle nich bude ve 
slunečných dnech ještě několi-
krát opakovat.                 (ld)

Festival Slunce 
Strážnice 18.+19.7.

Správná odpověď zněla: Jiří Zony-
ga je vítězem televizní soutěže C) 
X Factor. Po dvou permanentkách 
získávají JOSEF ČECH z Dolních 
Bojanovic a SLAVOMíR HAJ-
DuCH ze Bzence.

Koncert Olympic 
Buchlovice 18.7.

Správná odpověď: Jedním z hitů 
Olympicu ze 60. let je C) Pták 
Rosomák. Dvě vstupenky získává 
JANA POIZLOVá ze Žádovic.

Výherci soutěží 
z minulého čísla
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PETROV – O obrovském štěstí může mluvit šestadvacetiletý řidič 
dodávky Fiat Ducato. Minulou středu přehlédl na nechráněném 
železničním přejezdu v Petrově právě přijíždějící vlak a vjel pří-
mo pod něj. Nepomohlo ani houkání lokomotivy. Strojvedoucí i 
přes veškerou snahu soupravu nedokázal zastavit a dodávku strhl. 
„Po nárazu bylo vozidlo vlečeno ještě asi osmdesát metrů,“ popsal 
hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník. Z celé nehody vyvázl 
mladý řidič jako zázrakem jen s lehkým poraněním hlavy. Bez újmy 
zůstalo i všech dvacet cestujících ve vlaku. Další spoje mohly úse-
kem začít projíždět zhruba po dvou hodinách.                   (ld, pčr)

HODONÍN – Hodonínské přístaviště U jezu se opět po roce vloží 
do rukou stavbařů. Díky milionové krajské dotaci se totiž na hrá-
zi prodlouží asfaltová cesta, položená během jara při stavbě nové-
ho mola. Práce mají začít na podzim, po skončení plavební sezony. 
„Stezku protáhneme až po rameno řeky Moravy. Bude tak nava-
zovat na šotolinový chodník vedoucí do města,“ uvedl vedoucí 
odboru údržby a investic Milan Jagoš s tím, že investice se dotkne 
i samotného nového přístaviště. „V blízkosti mola přibude umě-
lé osvětlení. Pro potřeby připlouvajících lodí zde bude také skříň  
s napojením na elektřinu,“ doplnil.                                       (ld)

PETROV – Zavřeno! Hlásá 
nápis na výloze obchodního 
domu Škodák v centru Petro-
va. Dříve frekventovaná obec 
je kvůli úplné uzavírce silnice 
mezi Hodonínem a Strážnicí 
prakticky odříznutá od světa 
a připomíná bitevní pole. Míst-
ní podnikatelé prožívají čer-
né období a prakticky všichni 
počítají ztráty. 

Majitel sítě prodejen bytové-
ho textilu je prvním, komu došla 
trpělivost a svou provozovnu 
zavřel. „Kvůli probíhající rekon-
strukci silnice nám spadly tržby 
skoro na nulu, zisky nepokryly 
ani náklady na prodavačky. Do 
obchodu se s problémy dostanou 
i místní, natož přespolní. Zku-
sili jsme zkrátit otvírací dobu, 
ale nakonec mi nezbylo nic jiné-
ho, než provozovnu uzavřít,“ 
postěžoval si Stanislav Škodák. 
Nad dalším osudem obchodního 
domu majitel váhá. „Zvažuji vari-
antu možného obnovení provozu 
po skončení uzavírky, ale nevy-
lučuji ani možný prodej novému 
vlastníkovi,“ přemítá Škodák.

Na růžích ustláno nemají ani 
ostatní prodejny a restaurace. 
Své o tom ví i místostarostka Eva 
Mlýnková. „Uzavírka je znát. 
Mám tady drogerii a tržby jsou 

nižší zhruba o třetinu. Na druhou 
stranu ale musím dodat, že v baru 
U labutě nás dělníci ze stavby drží 
nad vodou a po pracovní době při-
jdou posedět,“ prozradila. 

Na dělníky před započetím 
oprav spoléhali i v motorestu 
v Plžích. Tady se však předpokla-
dy provozovatelů zcela nenaplni-
ly. „Přesná čísla neznám, právě 
je vyhodnocuji, ale pokles tam 
rozhodně je. Dělníků není tolik,“ 
litoval vedoucí Stanislav Ovísek. 

Jediným vcelku spokojeným 
je tak možná vedoucí hospůdky 
u Rebela. „Máme stálou kliente-

lu a snížení tržeb skoro není znát. 
Žízeň je a bude pořád,“ pronesl 
s úsměvem Josef Gavlík.

Stavební práce v obci přitom 
netrápí jen podnikatele. Uzavír-
ka komplikuje život prakticky 
každému. „Občané jsou vstřícní 
a nestěžují si. Urychlením prací se 
ale podstatně zvýšil hluk, prašnost 
i vibrace. Stroje jedou často i deset 
hodin denně včetně víkendů. Do 
některých částí obce se není mož-
né vůbec dostat,“ vypočítal kom-
plikace starosta Ladislav Krůtil 
s tím, že protestovat se místní ale 
nechystají. LUDěK DURďáK

BZENEC – Na jedné stra-
ně novotou zářící prodejna 
a reklamní štít, který vyzývá  
k nákupu. Na straně druhé 
zavřené dveře s opuštěnou par-
kovací plochou. Tak to vypadá 
při pohledu na supermarket, 
který nedávno vyrostl na místě 
starého bzeneckého hřiště. Ani 
červnový, v pořadí už třetí ter-
mín ohlášeného otevření nevyšel. 

Doslova jako na smilování 

čekají obyvatelé Bzence, až si 
konečně u pokladen vyslechnou 
pípání čárových kódů. Ve městě  
s více než čtyřmi tisíci obyvateli 
je totiž pouze jedna velká prodej-
na na náměstí. 

Nakupovat v novém marketu 
měli přitom místní už v dubnu.  
„Pod první zdržení se podepsal 
dodavatel stavby, některé práce se 
oproti původnímu termínu výrazně 
protáhly. Za druhým stojí přípojka 

elektřiny a budování nové trafosta-
nice. Teď se ještě musí na žádost 
města dodělat příjezdová komu-
nikace k rybníku za supermarke-
tem,“ zdůvodnil průtahy spojené  
s otevřením prodejny Pavel Ďuri-
na, jednatel společnosti DDK 
Bohemia, která je vlastníkem 
pozemků, na nichž prodejna stojí. 

Právě bez vybudování chybějí-
cí příjezdové cesty totiž stavební 
úřad města nevydá kolaudační 

rozhodnutí. „Před zahájením stav-
by totiž k rybníku příjezd byl, teď 
je ale příliš úzký a připomíná spí-
še chodník. Z rybníka přitom čer-
pají v případě nutnosti vodu hasi-
či. Teď se tam ale nedostanou,“ 
vysvětlil místostarosta Bzence 
Marek Novoměstský důvody, 
proč město požaduje vybudování 
příjezdu. Podle Ďuriny by se mělo 
vše stihnout nejpozději do kon-
ce srpna.   PETR FRIDRICH

REGION – Kam s ním? 
Odjíždíte na dovolenou 
a najednou nevíte, co se svým 
čtyřnohým miláčkem, který 
s vámi nemůže? Babička odje-
la do lázní, strýček se dal do 
rekonstrukce podkroví a další 
příbuzní jsou na druhém konci 
republiky. Řešením mohou být 
zvířecí hotely nebo útulky.

Po dobu nepřítomnosti se tam 
o pejsky nebo kočky postara-
jí. „V hotelu teď máme tři psy. 
Podmínkou pro umístění je plat-
ný očkovací průkaz. Prázdnino-

vý pobyt svých miláčků si u nás 
jejich majitelé domlouvají větši-
nou dlouho dopředu, přesto zatím 
máme volné kapacity,“ prozradila 
Jana Görlichová z hodonínského 
útulku. Cena za jeden den poby-
tu včetně stravy a venčení se tam 
liší podle velikosti psa. Za malého 
se platí padesát korun, za velkého 
o dvacet víc.

Jen zhruba z poloviny je zatím 
naplněn jediný specializovaný psí 
hotel regionu v Dubňanech. Ten 
nabízí osm venkovních a stejný 
počet vnitřních kotců a také vel-

ký prostor k proběhnutí. Vzhle-
dem k volným místům není tře-
ba volat příliš dlouho dopředu. 
„Zájem na začátku prázdnin mě 
trošku zklamal. V červnu jsem 
měl víc psů než teď,“ litoval pro-
vozovatel Petr Karlík. Za jeden 
den v hotelu zaplatí majitelé čtyř-
nohých miláčků sto třicet korun. 
„Ke psům přistupujeme individu-
álně, neděláme rozdíl mezi vel-
kým a malým, každému se dosta-
ne stejná péče,“ vysvětlil Karlík 
s tím, že cena je bez stravy, za tu 
si chovatelé připlatí nebo mohou 

dodat vlastní krmivo. Na péči 
o kočky se oproti tomu zaměřují 
v útulku ve Bzenci.  Krátkodobý 
pobyt zvířete je tady možný, ale 
zájem podle chovatelky Radky 
Hájkové mnohonásobně převy-
šuje kapacitní možnosti zaříze-
ní. „Denně vyřizuji několik tele-
fonických žádostí. Většinou je 
bohužel musím odmítat. Snažíme 
se vyhovět alespoň lidem, kteří 
mají kočku od nás,“ vysvětlila. 
Jednodenní pobyt zvířete tady 
přijde majitele zhruba na dvacet 
korun.        LUDěK DURďáK

Řidič přehlédl vlak, měl ale štěstí

Zdemolovaná dodávka zaklíněná do vlakové soupravy.              Foto PČR

U jezu se bude na podzim opět stavět

Petrovští podnikatelé musí zavírat

Nápis na výloze zní jasně. V prodejně textilu už kvůli uzavírce nic nekoupíte.  
Foto Luděk Durďák

Útulky nabízí hotelové služby, někde mají plno

Bzenecký supermarket neotevřel ani napotřetí

VESELÍ NAD MORAVOU – Policisté vypátrali mladíka, který 
koncem června pohnul vypouštěcí pákou velkého bazénu veselského 
koupaliště. Škodu sice provozovatel odhadl téměř na sto tisíc, viníka 
však žádný tvrdý trest nečeká. Je mladistvý a neudělal to prý schvál-
ně. Z patnácti set kubíků vody zůstalo v bazénu zhruba padesát. Začátek 
koupací sezony ve Veselí se kvůli tomu výrazně opozdil. „Pachatelem 
je sedmnáctiletý mladík z Veselí. Manipuloval s ventily a bazén se začal 
velmi rychle vypouštět. Zkoušel situaci zachránit, to se mu ale nepodaři-
lo. Vzhledem k tomu, že se neprokázal jasný úmysl vodu úplně vypustit, 
je celá věc řešena jen jako přestupek,“ vysvětlil hodonínský policejní 
mluvčí Petr Zámečník. 

Za tuto „klukovinu“ pachateli hrozí pokuta maximálně do tří tisíc 
korun. Podstatně tvrdší trest však požaduje provozovatel koupališ-
tě. „Budeme požadovat finanční náhradu. Ta dělá sedmadevadesát 
tisíc za nové napuštění bazénu. Voda navíc vytékala do kanaliza-
ce, proto se bude muset ještě připočíst částka za vodné a stočné,“ 
vyčíslil Vilém Jančík ze Služeb města Veselí. Podle něj už provo-
zovatel udělal opatření, aby se nic podobného neopakovalo.    (pf)

Bazénový fantom je dopaden! 

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Po celý minulý týden bylo 
možné na nádvoří zámku ve 
Veselí nad Moravou zastihnout 
archeology z brněnské obecně 
prospěšné společnosti Archaia. 
Za pomoci brigádníků postup-
ně odkrývali vrstvu za vrstvou, 
až se v zemi začaly objevovat 
základy dřevěného hradu. 

„Nálezy naznačují, že tu stál už 
někdy ve třináctém století. Mož-
ná budou jeho počátky i starší. 
Pokud budeme dále pokračo-
vat v archeologickém výzkumu, 
můžeme se nadát ledasčeho,“ 
míní ředitel společnosti Archaia, 
archeolog David Merta.

„Snížením novověkých navá- 
žek zámku jsme se dostali  na 
úroveň patnáctého století. To 
odpovídá době, kdy tu stával 
vodní hrad. Doposud k němu 
nebylo mnoho informací. Jeho 
přesná poloha nám stále uni-
ká,“ uvedl vedoucí archeologic-

kého průzkumu Miroslav Dej-
mal. Podle jeho mínění došlo 
k docela zásadním objevům, 

které  přinášejí nové informace. 
Poloha hradu mezi rameny 

řeky Moravy umožnila dobré 

zachování dřev, což není v České 
republice příliš obvyklé. Arche-
ologové tak mají unikátní mož-
nost zkoumat neporušené dřevě-
né struktury, které díky zvodnění 
zůstaly zakonzervovány. „Je tu 
docela hodně vrstev. Jsou nabi-
ty organickým materiálem, který 
budeme dále zkoumat. Odborní-
ci se budou snažit zjistit skladbu 
okolních lesů té doby a dojde i na 
pylové analýzy,“ nastínil další 
postup prací vedoucí archeologic-
kého průzkumu. Nalezená dřeva 
umožní na základě přírůstků leto-
kruhů datovat pokácení stromů 
přesně na rok. Podle archeologů 
hrad minimálně dvakrát v patnác-
tém století vyhořel.

„Chceme zdevastovaný zá-
mek přestavět na čtyřhvěz-
dičkový hotel. Z toho důvodu 
provádíme záchranné archeolo-
gické práce,“ uvedla jednatelka 
společnosti Wessels Jelena Štěr-
bová.     LENKA FOJTÍKOVá

Archeologové odhalují ve Veselí základy hradu

Na nádvoří veselského zámku archeologové odhalovali po celý minulý týden 
základy dřevěného hradu, jehož historie může sahat až do třináctého století. 

Foto Lenka Fojtíková

Ofúkel sem po dese-
ti rokoch prach z 
řidičáka a rychle 
nasedél do našeho 
trabanta. Moja sa 
objednala do města na hlavu, 
ale zrušili autobus. Rozkúři-
li zme a friško vyrazili na sil-
nicu. Hneď za dědinú nás ale 
stopl jakýsi mladý esenbák. Prý 
esli neznám Kryštofa. No baže, 
povidám mu, ale ten včil jisto-
jistě sedí v hospodě!   Váš Fana

Počasí tanečníkům nepřálo 
• Festival Creamfields potka-
la mimořádná nepřízeň počasí. 
Večer se nad břeclavským letiš-
těm přehnala bouře, větrná smršť 
a průtrž mračen. První poryv 
větru zvedl ze země jen prázd-
né kelímky, pak ale následovaly 
plastové židle, nafukovací atrak-
ce a stánky, větru neodolala 
část oplocení a poškozeny byly 
také dvě největší scény v areálu. 
V tu chvíli bylo jasné, že očeká-
vané kapely Monkey Bussines, 
Ladytron, Gus Gus, Coldcut 
a další hrát nebudou, stejně jako 
světově proslulí DJ Sasha, John 
Digwood a Ferry Corsten 
(Týdeník Břeclavsko, 16. 7. 2008)



Jarmila Šimečková, učitelka v.v., 
Javorník

Je to především 
oslava obce, 
regionu, kraje 
a krojovaných 
lidí, kteří udržu-
jí lidové tradice. 
Dříve jsem hod-
ně chodila na 

Horňácké slavnosti, do Kuželo-
va ke mlýnu a taky do Strážni-
ce. Nikam jinam ale už nemo-
hu. Vždyť mám osmdesát devět 
roků! A kdo má chuť a snese to, 
nech si přitom vypije! (dlouhý 
smích) Aby měli šohajci patřič-
nou náladu si zazpívat.

Ivo Kaňovský, obchodní a marke-
tingový ředitel, Uherské Hradiště

Pro mě osob-
ně je to očeká-
vané setkání 
s kamarády, kte-
ré během roku 
nemám čas 
potkat. Těším 
se, že si povy-

kládáme, co nového jsme zažili, 
zavzpomínáme na předešlé roky 
strávené na různých folklorních 
festivalech a spolu si zazpíváme 
u cimbálky. Festivaly navštěvu-
ji pravidelně, jelikož jsem dlou-
há léta tancoval v Hradišťanu 
a tím se folklor stal součástí 
mého života. Je jen škoda, že 
dle mého mínění se vytrácí vyš-
ší umělecká úroveň a někdy se 
jedná spíše o komerci. Přesto 
jsem rád, že se folklorní festi-
valy pořádají.

Jindřich Hráček, fotograf, Uherské 
Hradiště 

Folklorní slav-
nosti pro mě 
představují svá-
tek, na kterém 
můžeme vidět 
hodnoty, tra-
dice i lidové 

zvyky, které nám tu zanechaly 
generace před námi. Hodnoty 
vložené do muziky, tanců, písní. 
Pro mě je to setkání lidí stejné-
ho ražení, zapálených pro věc 
a udržujících tyto tradice při 
životě. Navštěvuji je pravidel-
ně mnoho let a samozřejmě, že 
rád. Tento týden se chystám na 
Horňácké slavnosti. Vždy se 
tam těším, na setkání s přáte-

li a kamarády, kteří tuto čin-
nost s radostí a láskou vyko-
návají. V dnešní době, mnohdy  
v  nejednoduchých podmínkách, 
podávají profesionální výkon. 
To oni umí a zůstávají přitom 
hluboce lidští a skromní.

Iveta Kauzová, porodní asistentka, 
Brno

Já jezdím přede-
vším za Horňác-
kými slavnostmi, 
nikam jinam. 
A samozřejmě, 
že k tomu pat-
ří i dobré víno, 

slivovice. Navíc, tatínek byl 
muzikant a hrával s Kohútovou 
muzikou z Velké nad Veličkou.

Pavel Karlík, technik, Dolní Duna-
jovice

Folklorní slav-
nosti pro mě 
z n a m e n a j í 
setkávat se s lid-
mi mého ražení, 
při krásných 
písničkách, pes-

trobarevných krojích 
a dobré náladě. Na slavnosti 
jezdím velmi často, ať už jako 
divák nebo účinkující. Jsou 
to vzpomínky, které zůstávají 
v paměti do konce života!

Iveta Jagošová, manažerka pro 
zahraniční vztahy, Istanbul, rodačka z Lou-
ky

Představím si 
spoustu krojova-
ných lidí, zpěvy 
a tanec, vystou-
pení, průvody, 
jarmarky. A kuli-
su k tomu tvoří 

popíjení vínka a slivovičky.  

Zdeněk Zábranský, vedoucí 
údržby, Uherský Brod

Lidé v krojích, 
hromada krás-
ných písniček, 
hudba, fajn lidé, 
pohoda, k tomu 
nějaké to víneč-
ko. Paráda. Sna- 

žím se navštěvovat tyto slav-
nosti po celém okolí a k tomu si 
beru nepostradatelného  kama-
ráda – fotoaparát. 
S folklorem žiju od prirozeňá! 

Tonda Vrba
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co si představujete pod folklorními slavnostmi?
Navštěvujete je pravidelně mebo jen příležitostně?

JOSEFOV – Třicítka chovate-
lů německých dog od nás, ze 
Slovenska, Polska a dokonce 
i Švédska vyměnila na týden 
pohodlí domova za plátě-
ný stan a přijela do Josefova. 
Místní kynologický klub uspo-
řádal minulý týden ve svém 
areálu pátý výcvikový tábor.

Německá doga byla dříve pra-
covním i služebním plemenem. 
Sloužila ve válce, věznicích i při 
střežení hranic. „Pro svou mohut-
nost byla ale postupně nahrazena 
menšími plemeny. My se snaží-
me k tomuto výcviku vracet. 
Kromě povelování je to i techni-
ka poslušnosti,“ vysvětlil před-
seda klubu Josef Kudrna, jenž 
se chovu německých dog věnu-
je už více než třicet let a je díky 
tomu vyhlášeným odborníkem. 
„Ke každému zvířeti se tady při-
stupuje individuálně a výsledky 
jsou výborné. Se svými svěřen-
ci poráží pan Kudrna na sou-
těžích i tradiční sportovní pleme-
na, jako německé ovčáky nebo 
dobrmany. Psi z tohoto kempu 
dosahují často evropských i svě-
tových úspěchů,“ pochvaloval 
si účastník tábora Leoš Dostál 
z Prostějova.

Dlouhou cestu ze Švédska 

neváhala urazit ani původem 
Češka Iva Andersson. Na severu 
Evropy má vlastní chovatelskou 
stanici a do Josefova přijela sbí-
rat zkušenosti. „Kolem tohoto 
plemena se ve Švédsku děje vel-
mi málo a chci to změnit. Tábor 

je velmi náročný, ale zároveň 
přínosný. Získané poznatky chci 
předávat dál,“ naznačila. 

Týdenní výcvik zakončila 
minulý pátek výkonová zkouška 
podle cvičebního řádu kynologic-
ké jednoty z Brna. „Pro absolven-

ty je to takové vysvědčení jeho 
povahy. Řadě psů zároveň tábor 
posloužil jako jedna z posledních 
prověrek před srpnovým mis-
trovstvím republiky německých 
dog v Českém Krumlově,“ dodal 
Kudrna.    LUDěK DURďáK

VELKá NAD VELIČKOU 
–  Člen mysliveckého sdružení 
Javorník Jiří Smetka z Velké 
nad Veličkou si před dvěma 
roky koupil štěňátko němec-
kého křepeláka. Vloni na jaře 
začal s jeho výcvikem a letos 
sklízí první velké úspěchy. 

Z nedávných zkoušek v okolí 
Plumlovské přehrady, přivezla 
Ula od Petr Boka, jak se fenka 
jmenuje, první místo. Psi muse-
li absolvovat čtrnáct disciplín. 
„Musela ze smrčiny vytlačit 
zvěř, dvacet minut vytrvale slídit 
a bez odpočinku hledat zvěř, na-
jít stopu, zaštěkat a pak ji dvě stě 
metrů sledovat nebo jít po osm 
hodin staré obarvené stopě. To 
znamená, že se na šesti stech kro-
cích s předstihem nakapalo čtvrt 
litru vepřové krve. Na konci byla 
zvěř, kterou musela vystopovat,“ 
přiblížil některé disciplíny maji-
tel úspěšné Uly.

Soutěže se zúčastnilo čtyřia-

dvacet psů. V budoucnu fenku 
čekají ještě speciální zkoušky 
z vodní práce, mimo jiné bude 
muset zvládnout dvě minuty pla-
vání v hluboké vodě.  

Podle Smetky je plemeno 
německého křepeláka v České 
republice málo známé. Přitom je 
to všestranný, na potravu nená-
ročný pes, který může pracovat 
jako slídič, umí výborně nahá-
nět, aportuje a chodí krásně i do 
vody pro kačeny. Navíc jsou to 
velmi poslušní psi. V Německu 
žijí hodně na hájenkách, kde dají 
svým hlasem znát, že se někdo 
přiblížil, ale neznámého návštěv-
níka nenapadnou. 

Podobné zkoušky se v září 
uskuteční i v našem okrese. „To 
bude ale Ula poprvé hárat, takže 
se nebude moci zúčastnit. Mám 
totiž založenou chovnou stanici,“ 
prozrazuje myslivec, který svého 
pejska cvičí každý den dvě hodi-
ny.     LENKA FOJTÍKOVá 

Prognostik a politik ve výsluž-
bě, jenž i dnes dokáže z ústra-

ní chalupy na Vysočině svý-
mi občasnými výroky rozčeřit 
politickou atmosféru. Takový je 
MILOŠ ZEMAN. Minulý týden 
přijel na Slovácko. Během čekání 
na oběd nám s cigaretkou v ruce 
a usrkávajíc meruňkovici ochotně 
zodpověděl několik otázek.

n Co vás přivedlo z Vysočiny 
k nám na jižní Moravu?

Byl to můj dobrý přítel Hon-
za Fencl (exministr zemědělství, 
pozn. red.) To je ten největší 
tahák. Až budete starší, pochopí-
te, že dobrý přítel je jedna z nej-
větších životních hodnot. Poprvé 
jsme sem přijeli zhruba před třemi 
lety a líbilo se nám to natolik, že 
jsme si to zopakovali.

n Žijete na chalupě upro-
střed přírody. Jak trávíte svůj 
volný čas? Nenudíte se?

Volného času mám poměrně 
málo, protože mám časově nároč-
ného koníčka. Tím je bibliofilie, 
což  není sexuální úchylka, ale 
láska ke knihám. Dobrých knih je 
tolik, že je nestačíte přečíst, i kdy-
by den měl osmačtyřicet hodin.

n Je něco dalšího kromě přá-

tel, co vás lákalo přijet na Slo-
vácko?

Tento kraj mě láká vynikajícím 
vínem a slivovicí, kterou při této 
návštěvě také ochutnám u pana 
Jaroška v Mutěnicích. Tyto plody 
Moravy rád konzumuji, protože 
abstinenti jsou duševně nenor-
mální lidé. Abstinent je v podsta-
tě člověk, který neumí pít a aby 
se společensky neznemožnil, tak 
tvrdí, že nepije ze zásady.

n Říká se, že alkohol, pije-li 
se v malém množství, léčí. Co si 
o tomto tvrzení myslíte?

Polovinu nemocí údajně vyvo-
lává stres. Já naštěstí žádný stres 
nemám. Pokud byste snad vy byl 
ve stresu, tak ten se dá pohodlně 
léčit vínem nebo pivem obsahují-
cím mnoho vitamínů. Já piji pivo 
zásadně kvůli vitamínům. O vínu 
se pak skutečně říká, že nemoci 
léčí. Pokud jde o tvrdý alkohol, 
ten se má pít ne tak, že jej chyt-
nete a obrátíte do sebe. Já osob-
ně jednu skleničku usrkávám půl 
hodiny i déle, a proto se nikdy 
neopiji.

n Takže vychutnáváte?
Vychutnávám a problažuji se. 

To je sloveso, které ve slovníku 
českého jazyka nenajdete, protože 
jsem si ho nedávno vymyslel. Je 
to něco podobného, jako když se 
doktor ve Vesničce střediskové 
kochal. Já se problažuji. 

n Nedá mi to nezeptat se: 
asi před měsícem se v médiích 
objevily informace o vašem 
možném návratu do politiky 
a kandidatuře na prezidenta 
v roce 2013. Můžete se k této 
otázce vyjádřit?

Jako jeden z posledních jsem se 
dozvěděl, že skupina mně blízkých 
lidí zakládá občanské sdružení 

s názvem Přátelé Miloše Zema-
na. Reagoval jsem na to tím, že je 
vždy lépe mít přátele než nepřáte-
le. Pokud si to občanské sdružení 
bude přát, rád se někdy nechám 
pozvat na jejich schůzi. To je v té-
to fázi všechno. Návratem do poli-
tiky bych to nenazýval.

n A prezidentská kandidatu-
ra?

Rok 2013 je do té míry dale-
ko, že ani prognostik tak daleko 
nedohlédne.

n Je věcí známou, že vaše 
vztahy se současným předsedou 
ČSSD Jiřím Paroubkem nejsou 
příliš vřelé. Kdy jste se spolu 
viděli naposledy?

Osobně jsme se neviděli del-
ší dobu a mám-li být opravdu 
upřímný, ani po takovém setkání 
netoužím. 

n Vaše vztahy tedy zůstávají 
nadále chladné?

Podívejte se. Mám své kama-
rády, mezi něž Jiří Paroubek evi-
dentně nepatří. Nemám potřebu 
okruh svých přátel rozšiřovat, 
samozřejmě s výjimkou onoho 
občanského sdružení. 

Ptal se a fotografoval 
LUDěK DURďáK

Evropští chovatelé dog cvičili v Josefově

Dvouletý Ibekles, čtyřnásobný šampion krásy, při nácviku obrany na vyškoleném figurantovi.     Foto Luděk Durďák

Zvítězila Ula od Petr Boka z Velké nad Veličkou

Šťastný majitel Jiří Smetka s úspěšnou fenkou německého křepeláka Ulou.
 Foto Lenka Fojtíková

Miloš Zeman: Abstinenti jsou duševně nenormální lidé

CHCETE, ABY SE O VÁS VĚDĚLO?
RÁDI ZVEŘEJNÍME VŠE, CO VÍME.
Informace o kulturních akcích zveřejníme zdarma. 

Zasílejte nám je alespoň v týdenním předstihu. 
Kontakty pro kulturní servis:

Týdeník NAŠE, nám. 17. listopadu 5, 695 01 Hodonín
e-mail: kultura@naseslovacko.cz

telefon 518 346 891, 518 346 888, fax 518 341 974
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DŘEVĚNé I pLASTOVé
pALuBkY A pODLAHOVkY
od 75,- kč/m2, latě od 8,- kč/m bez DpH

pLASTOVé pARApETY
pLOVOuCÍ pODLAHY

od 380,- kč VčETNĚ pOkLÁDkY
PVC - LINO, kObErCE, POdLAH. PráCE

ZATrAVŇOVACÍ PLASTOVÉ SYSTÉMY
areál Velkých kasáren Hodonín, tel. 518 359 515, 603 879 333

979

Výkup a zpracoVání koVoVých a koVonosných odpadů
Vykupujeme:

u Barevné kovy u Nerezové nemagnetické oceli 
u elektrokabely u elektromotory, trafa
u Stykače, jističe, kontakty u Radiošrot, elektrošrot
u Telekomunikační šrot u Technické stříbro
u Zlacené kontakty a konektory u polovodičové součástky

Měření kovových slitin, šperků nedestruktivní metodou v rozsahu prvků:
Ti, V, cr, Mn, Fe, co, ni, cu, zn, zr, nb, Mo, hf, Ta, W, re, pb, 

ag, sn, Bi, sb, au, pd, pt, cd, rh.
VýkupNa-Hodonínská 82, Rohatec

pracoVní doBa: po-pá 8 - 16 hod. Informace: 518 359 146, 602 717 502
1063

Nabízíme: velký výběr erotických pomůcek u gelů u prádla 
u dVd a VHS u žertovné předměty

Možnost nákupu v Kč

sex shop

 SkALICA, Potočná 42 SENICA, Hviezdoslavova 1
 (u restaurace Peklo) (Stará pošta)
 tel. +421 905 745 403 tel. +421 907 114 060

Otevřeno: 

PO - Pá 9 - 17

SO 8 - 12

Y Y

032

u odvoz a likvidace odpadů od občanů a firem
u pronájem velkoobjemových kontejnerů od 5 m3 do 35 m3

u čištění ucpaných umyvadel, sprch, toalet aj.
u čištění kanalizačních přípojek a kanálů do    1000 mm
u čištění nádrží PHM včetně revizí
u čištění jímek a tukových lapolů
u převzetí odpadového hospodářství
u prodej odpadových nádob pro občany i firmy
u demolice objektů

Tel./ Fax: 518 352 028
Mobil: 603 892 699,  605 443 429, 603 439 442

e- mail: megawaste@sendme.cz, www.megawaste.cz
395

1237

006

007

1037

• žaluzie 
• sítě proti hmyzu • 

• parapety • 
• zednické zapravení •

SLEVY až 40%

Vyměření, demontáž, doprava ZDARMA

www.jiko-okna.cz

 plastová okna a dveře
  eurooknaJIkO 

• ZATEpLOVÁNÍ BuDOV •

Štefánikova 23, HODONÍN
tel./fax: 518 367 649, mob. 724 707 932, 736 675 361

e-mail: Fa.JIKO@seznam.cz

Želírovací cukr 2:1, 500g _____________________29,90Kč

Nový smetanový sýr, 150g _____________________ 21,90Kč

Perla tip, 500g + 75g navíc ___________________19,90Kč

Zahuštěné mléko neslazené, 200g ______________12,90Kč

Rostlinný olej COOP, 1l ______________________29,90Kč

Májka lahůdkový vepřový krém, 48g ___________5,90Kč

Vepřová játra na cibulce, 300g, 3x + KUPON ___8,90Kč/1ks

Caro cereální nápoj, 200g ____________________64,90Kč

Jacobs Cafe Latte, 140g ______________________32,90Kč

Oplatka Florenta, 112g , 4x + KUPON ______7,90Kč/1ks

Tyčinka Cooper´s, 58g, 10x + KUPON ______3,90Kč/1ks

1314

Sd FErOTECH, s. r. o.
 výkup železa a barevných kovů 
 za nejlepší ceny

 prodej vojenské techniky
• rohatec  - 518 359 234
• Hodonín  - 518 321 558
• břeclav  - 519 322 374

1053

1282

NEJLEVNĚJŠÍ 
INTERNET v Hodoníně

2 MBIT od 250 kč bez DPH

(žádná omezení na data)
Tel. +420 739 432 332-3

e-mail: info@fcn.cz,  www.fcn.cz
583

www.realitygaia.cz

RD v klidné části o velikosti 3+1 v Holíči, ul. 
Partyzánská -  po celk. rekonstrukci, ve výbor-
ném stavu, celk. podsklep., I.NP., ve dvoře sam. 
garáž s montážní jámou, zahrada s kovovým 
skleníkem, ov. stromy a hosp. budovou. Tel.: 
605 207 131. Cena: v RK

Sam. stojící vila (RD) 7+2 Strážnice, ul. Radě-
jovská. Podsklep., II.NP., se 2 sam. garážemi, 
lisovnou s vinným sklepem, velkou zahradou 
s ov. stromy. Lze využít k bydlení i ke komerč-
ním účelům. Tel.: 605 207 131. Cena: v RK

1315

RD 2+1 Hovorany - přízemní, nepodsklepený, 
ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou, 
menší zahrádka. Zast./celk. plocha – 162 m2. 
Zn.: Po nutných úpravách vhodný k bydlení 
– k rekreaci! Tel.: 605 248 203. Cena: v RK

PrO MLadOU rOdINU 
HLEDÁME 
DOMEčEk 

NEJLÉPE 3+1 V HODONÍNĚ. 

pLATBA V HOTOVOSTI! 
Bližší info na tel.: 
605 248 206

ISO 9001:2001

POzEmEK V LužiCÍCH, Kratiny
byDLENÍ/REKREaCE

atRaKtiVNÍ NabÍDKa
byDLENÍ Na sLOVENsKu

Přístupný z místní komunikace, v blízkosti pro-
bíhá výstavba RD. Šířka 17 m, výměra 2993 m2 
– v současné době osázen ov. stromy + zem. 
plodiny. Dostupnost IS do 40 m (el., voda, 
plyn), kanalizace vede hranicí pozemku. Tel.: 
605 207 131. Cena: v RK

KOmERčNÍ ObJEKt
Nemovitost v HO, ul. Koupelní – vhodná pro 
sídlo firmy! I.NP.: 2 kanc., soc. zázemí. II.NP.: 4 
kanc., soc. zázemí. Možnost nástavby/přístavby. 
Před objektem je cca 300 m2 zatravněné plochy 
– lze upravit na parkoviště. Tel.: 605 248 206. 
Cena: 2.850.000,- Kč

VELmi PĚKNÉ umÍstĚNÍ

Chata 3+kk Tvarožná Lhota. Klidné místo, velký 
pozemek 1515 m2, zast. pl. chaty 46 m2. DŘ: část. 
podsklep., I.NP. + podkroví (ložnice). Na pozem-
ku je septik, jímka na dešt. vodu, studna chybí, el. 
220/380V. Tel.: 605 248 206. Cena: v RK

VýRazNá sLEVa
Bydlení blízko Hodonína, RD 6+2 v Lužicích, 
ul. Velkomoravská - II.NP., část. podsklep., 
rekonstruován v r. 1960, dvůr, hosp. místnosti, 
sam. garáž. Zast./celk. plocha – 315 m2, veš-
keré IS. Tel.: 605 207 131. Cena po slevě: 
1.340.000,- Kč

Váš tradiční a bezpečný 
partner na trhu s nemovitostmi
Chcete prodat? VOLEjTE zdarMa 800 10 10 62

reality GaIa, spol. s r.o., Národní třída 16, 695 01 Hodonín
tel./fax: 518 345 345 • e-mail: reality@realitygaia.cz

NAŠE INZERCE  
tel. 518 346 888 e-mail: inzerce@naseslovacko.cz



VELKá NAD VELIČKOU – Pokud někdo na procházce po Velké 
nad Veličkou zabloudí k jednomu z domků na okraji obce, naskytne 
se mu zajímavý pohled. Na zahradě manželů Evy a Františka Horňáč-
kových pobíhá srnka a okolo ní skotačí dvě srnčátka. 

„Před dvěma roky mně kamarád donesl jednodenní srnče. Našly 
ho v lese děti. Hned jsem upozornil, že udělaly chybu, protože někde 
poblíž byla určitě jeho matka, která si jen odskočila. Už se ale neda-
lo nic dělat, proto jsme se mláďátka s manželkou ujali,“ vrací se ve 
vzpomínkách myslivec František Horňáček. Srnčátko pojmenovali 
Julinka a vypiplali je až do dospělého věku. „Sháněl jsem tehdy kozí 
mléko a krmili jsme ji z flašky jako malé děcko. Když uviděla láhev, 
hned přiběhla,“ připomíná se smíchem muž. Julinka byla velmi hod-
ná a krotká. Vloni na jaře ale manželům utekla. Občas dostávali zprá-
vy, že Julinku někde srazilo auto. „Jejím odchodem jsme se netrápili. 
Říkali jsme si, že jí bude lépe na svobodě. Občas jsem ji potkal v lese 
nebo na poli. Doběhla a nechala se pohladit. Zprávám o její smrti 
jsem proto moc nevěřil,“ připomíná myslivec. 

Pak ale v polovině listopadu loňského roku napadl první sníh a 
Julinka se vrátila domů. Zřejmě si neuměla v přírodě pod sněhem 
sama nalézt potravu. „Krmím pšenicí a kukuřicí. Asi potřebovala 
něco výživnějšího,“ odůvodňuje návrat srnky myslivec. Při poby-
tu v přírodě zřejmě utrpěla úraz. K Horňáčkům se vrátila oškuba-
ná, jakoby ji něco přejelo. Dodnes má pokřivený hřbet. Pětadva-
cátého května připravila pro své hostitele překvapení. „Přišel jsem 
do zahrady a viděl, jak leží v trávě a olizuje srnčátko. Za chvilku 
se narodilo další. Necelých čtrnáct dnů se všichni drželi na jed-
nom místě a nechali se hladit. Poté začala mláďata běhat a jsou od 
té doby pěkně divoká. „Jsem rád. Chci, aby se srnčátka vrátila do 
přírody. Tam jim bude líp,“ míní člen mysliveckého sdružení Velic-
ký Majír František Horňáček.                 LENKA FOJTÍKOVá
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NOVá LHOTA, VáPENKY – Pokud někdo přijel na Vápenky kon-
cem devadesátých let minulého století, měl dojem, že se tady zastavil 
čas. Návštěvníky vítaly chátrající domy s neustále klesajícím počtem 
obyvatel. Dnes je vše jinak. Jakoby se Vápenky začaly probouzet 
k životu. Do dálky září opravené domky a staví se tu nové stavby ze 
dřeva, zapadající do krajiny. Za odpočinkem sem míří stále více lidí. 
Turisté mohou nyní využívat nejen rekreační středisko u koupališ-
tě, ale také moderní penzion U Černého potoka. „Hospoda zde stála 
už v roce 1890, kdy hrabě Magnis povolil svému hajnému Jagošovi 
postavit na tomto místě sklep. Ten se později proměnil v zájezdní 
hostinec. Mělo to své opodstatnění, protože tudy vedla kupecká cesta 
na Slovensko i do Strání–Květné. Silnice, po které se nyní jezdí na 
Slovensko, byla postavená až za Hitlera,“ připomíná něco z historie 
současný majitel František Janás.  

Z rozvoje Vápenek má radost i starosta Nové Lhoty Antonín Okén-
ka. Je to perfektní! Nyní je tu rozšířená nabídka turistických služeb 
na vysoké úrovni,“ říká starosta. Místní navíc dostanou práci. „Zpo-
čátku zaměstnám tři až pět lidí. Mám ale ještě další podnikatelský 
záměr. Pak by tady práci našlo až patnáct lidí. Při výběru dám šanci 
hlavně domácím, protože lidé ve městě mají větší šanci sehnat prá-
ci,“ tvrdí při loučení František Janás.           LENKA FOJTÍKOVá

DRNHOLEC – Malá Ela by za 
normálních okolností žila spo-
kojeným životem dvouletého 
dítěte. Závažná vrozená vada 
však způsobila, že za svůj krát-
ký život má toho za sebou víc 
než většina dospělých: chemote-
rapie, několik operací, další jsou 
před ní. Důvod? Encefalokéla. 

Poměrně vzácná diagnóza zna-
čí vyklenutí mozku, výhřez nebo 
také mozkovou kýlu. U holčičky 
způsobuje deformaci obličejové 
části. Už krátce po porodu muse-
la Ela podstoupit tracheostomii 
a zavedení břišní sondy, protože 
cizí tkáň údajně nevyvinutého 
druhého plodu tlačila na dýchací 
cesty i hltan. Ve dvou měsících 
absolvovala chemoterapii poté, co 
lékaři obličejový útvar diagnosti-
kovali jako nádor. Tím ovšem trá-
pení malého človíčka neskončilo. 
Podstoupit musela i operaci vnitřní 
části obličeje nebo srostlých prstů 
na rukou i nohou. Nyní ji čeká nej-
náročnější operace tváře, na které 
se bude v pražském Motole podí-
let hned několik specialistů.

„Rodiče prozatím veškeré zdra-

votní pomůcky hradili z rodinné-
ho rozpočtu, ale už na to sami 
nestačí, protože maminka Hana 
Sedláčková pobírá jen rodičov-
ský příspěvek. Proto z okru-
hu rodinných známých vzešla 
žádost o pomoc,“ vysvětlila Sva-
tava Rudolfová z Charity Břec-
lav, která pro malou Elu pomoc 
zprostředkovává. Zatím úspěšně. 
„Jsem mile překvapena, že lidé 
na výzvu reagují. Během minu-
lého týdne se na výpisu z účtu 
objevilo dvaapadesát tisíc korun,“ 
řekla nám. Peníze by chtěli pře-
dat rodičům na festivalu v Led-
nici. V současnosti je děvčátko 
i s maminkou v pražské motolské 
nemocnici. Po návratu domů bude 
Ela kromě filtrů na tracheo kany-
lu potřebovat další pomoc, napří-
klad bateriovou odsávačku hlenů, 
čističku vzduchu, potřebný bude 
i laserový zákrok po operaci.

Peněžní dary přijímá břeclav-
ská charita www.charitabreclav.
cz, číslo účtu 1380210329/0800. 
Pro případnou přímou peněžní 
pomoc volejte číslo 603 423 894. 

KATEŘINA JAGOŠOVá

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN 
– Čtrnáctileté Kateřině Mara-
dové z Dubňan vypovědělo 
službu srdce. Od prosince leží 
v pražské nemocnici a čeká na 
vhodného dárce. Nikdo zatím 
neví, kdy k operaci životně 
důležitého orgánu dojde.

Kačka má od narození vroze-
nou srdeční vadu. V dětství pro-
dělala několik operací a nedáv-
no jí srdíčko přestalo fungovat 
úplně. „Zatím má voperovanou 
podpůrnou srdeční pumpu, která 
ji drží při životě. Dvakrát týdně 
musí chodit na kontroly, a proto 
jsme pořád v pražské nemocni-
ci. Pokud to její zdravotní stav 
dovolí, tak nás lékaři pouštějí 
maximálně jednou za měsíc na 
víkend domů,“ řekla mamin-
ka Drahoslava Maradová. Ta je 
v Praze se svou dcerou od začát-
ku hospitalizace. Snaží se ji pod-
porovat po psychické stránce. 

„Sama by to asi nevydržela. Je 
už zvyklá, že při všech hospita-
lizacích jsem byla s ní. Jezdíva-
li jsme do motolské nemocnice, 
kde je ubytovna pro rodiče, což 
bylo bez problémů. Ale teď je 

ubytování dražší. Proto jsem si 
našla něco levnějšího. I tak za 
měsíc zaplatím sedm tisíc korun. 
Hradíme i pobyt Kačky v nemoc-
nici do doby, než půjde na opera-
ci. Pojišťovna hradí jen samotnou 

transplantaci,“ dodala Maradová. 
Finančních problémů rodiny 

Maradových si všimli známí 
a přátelé a rozhodli se jim pomo-
ci. Zapojilo se i nově vzniklé 
Mateřské centrum Krteček ve 
Svatobořicích-Mistříně, které 
minulý týden uspořádalo Bur-
zu pro Kačku. „Pomoc máme 
v náplni práce. Nemůžeme si 
dovolit uspořádat koncert, a tak 
jsme raději zvolili jinou formu. 
Oslovili jsme druhé mamin-
ky, jestli by nemohly darovat 
nějaké dětské oblečení do bur-
zy. Věci jsme vykupovali celý 
týden a už před samotným pro-
dejem jsme měli v kasičce šest 
tisíc korun,“ pochvalovala si 
vstřícnost a pomoc lidí pracov-
nice centra Markéta Varmužová, 
která je rozhodnutá v případě 
potřeby zorganizovat podobnou 
akci znovu.

KAREL PRCHAL

ŽDáNICE – Kvarteto cyklistů 
se rozhodlo spojit jízdu na kole 
s pomocí druhým. Při své cestě 
ze Zlína do Samařova propa-
govalo minulý týden sdružení 
Samari adopce dětí na dálku.

Jedno z nich si s přítelem Pet-
rem Koutným adoptovala i deva-
tenáctiletá Lenka Pokorná ze 
Ždánic. „Možná se to někomu 
zdá legrační. Ještě jsme nemě-
li svatbu a už máme pětiletého 
syna. Dotkl se nás tento projekt 
a chtěli jsme dát jednomu dítě-
ti šanci na vzdělání,“ prozradila 
devatenáctiletá Lenka Pokorná. 
Mladá dívka ale zatím studu-
je, takže ji v iniciativě podpo-
ří maminka Marie. Osud dětí 
v daleké Bangladéši nezůstal 
lhostejný ani ždánickému oddí-
lu volejbalistů. „Vždy jsme se 
navzájem zajímali o naše děti, 
proto jsme se rozhodli, že si teď 
jedno společně na dálku adoptu-
jeme, aby dostalo šanci kvalitní-
ho vzdělání a jednou se mu vedlo 
lépe než jeho rodičům,“ řekla za 
volejbalisty Marie Wolfová. Tře-
tí dítě si ve Ždánicích adoptova-
la bývalá reprezentantka v cyk-
listice Iva Zajíčková. „Žijeme si 
tu všichni velmi dobře. Měli by-

chom myslet i na ty, kdo jsou na 
tom mnohem hůř. Vybrala jsem si 
ze seznamu tu nejchudší holčičku, 
kterou vychovává jen maminka,“ 
prozradila Iva Zajíčková. 

Cyklisty přišel ve Ždánicích 
přivítat také starosta města Miro-
slav Procházka. „Připravili jsme 
jim nějaké občerstvení a dali 
k dispozici sociální zázemí. Těší 
nás, že si jako jednu ze zastávek 

vybrali právě naše město,“ uve-
dl starosta. Členové projektu si 
zase ve Ždánicích pochvalovali 
milé přijetí a otevřená srdce lidí, 
kterým není lhostejný osud nej-
chudších dětí na druhém konci 
světa. 

„Cílem našeho projektu je pod-
pora chudých bengálských dětí. 
A proč se naše humanitární orga-
nizace jmenuje Samari? Vychá-

zeli jsme z biblického příběhu 
o milosrdném Samaritánovi,“ 
připomněla členka doprovod-
ného týmu Alena Rusová. Pod-
le plánu měli cyklisté urazit na 
kolech za šest dnů 360 kilome-
trů. Výchozím městem byl Zlín 
a přes Uherské Hradiště, Ždáni-
ce, Vyškov, Tišnov a Havlíčkův 
Brod mířili do cíle v Samařově. 

LENKA FOJTÍKOVá 

Nemocná holčička z Břeclavska čeká na pomoc

Burza pomohla Kačce, která čeká na srdce

Nemocné srdce Kateřiny Maradové podporuje přístroj, bez kterého se až do 
transplantace neobejde.                                              Foto Karel Prchal

Je jí devatenáct a už má pětiletého syna

Za adopci na dálku a ušlapání nějakých kilometrů získali účastníci medaili. Podle československé rekordmanky v cyk-
listice Ivy Zajíčkové je tato medaile cennější než z jakéhokoliv mistrovství, protože dává adoptovaným dětem šanci na 
kvalitnější život.                                                                                        Foto Lenka Fojtíková

Ve Ždánicích nezůstali k utrpení dětí v Bangladéši lhostejní

Srnčátka se mají čile k světu

Vyfotit pohromadě nedávno narozená srnčátka na zahradě manželů Horňáčko-
vých byl při jejich divokosti docela problém.                 Foto Lenka Fojtíková

Vápenky se probouzejí k životu

František Janás (vlevo) má spoustu dalších plánů, aby na Vápenky přilákal další 
turisty.                                                                                  Foto Lenka Fojtíková

Maminka Hana Sedláčková při pravidelné nezbytné péči o dcerku Elu. 
Foto Václav Šálek



ELIŠKA BuČKOVá
18 let, Strážnice
ČESKÁ MISS 2008

S t u d e n t k a 
k o s m e t i k y 
na Střední 
odborné škole 
ve Strážnici, 
ráda by se 
zatím věnova-
la modelingu, 
plánuje vlastní 

kosmetický salon. Zúčastňuje se pod-
le možností také církevních akcí, má tři 
sourozence. Na Miss Universe 2008 
ve Vietnamu skončila v Top 15 jako 
jedenáctá z osmdesáti účastnic.

LuCIE HADAŠOVá
21 let, Strážnice
ČESKÁ MISS 2007

V soutěži Miss 
Universe 2007 
v Mexiku se 
umístila v Top 
15 jako dva-
náctá. Nyní 
studuje apli-
kované prá-
vo, věnuje se 

modelingu, bydlí v Praze, občas se 
vrací domů na Moravu.

BLANKA JAVORSKá
23 let, Lužice u Hodonína
Superfinalistka 
ČESKé MISS 2007

Dříve manažer-
ka oděvní 
firmy, pracuje 
jako asistent-
ka v pražské 
advokátní kan-
celáři, studuje 
v Brně právo, 
připravuje se 

také na roli královny Blanky I. Vodního 
království v Hodoníně.

ROMANA ČECHOVSKá
22 let, Hodonín
MISS SYMPATIE ČR 2008

Byla nejmenší 
finalistkou sou-
těže a vyhrá-
la hlasování 
diváků. Věnuje 
se příležitost-
ně modelingu, 
láká ji studium 
jazyků a ráda 

by někdy podnikala v oboru bižuterie 
a stříbra.
 

DARJA JACuKEVIČOVá
20 let, Veselí nad Moravou 
Finalistka MISS ČR 2008

S t u d e n t k a 
Střední oděvní 
školy ve Stráž-
nici, úspěšná 
módní návrhář-
ka, po maturitě 
by ráda pokra-
čovala na 
vysoké škole, 

věnovala se designu, jejím snem je 
vlastnit svoji oděvní značku.
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Česká Miss 2008 Eliška Buč-
ková ze Strážnice proží-

vá prázdniny, na které zřejmě 
nikdy v životě nezapomene. Od  
17. června je trávila ve Vietna-
mu, kde se zúčastnila soutěže 
Miss Universe. O žádný odpoči-
nek či relax ale nešlo. Z osmde-
sáti krásek se o víkendu probojo-
vala mezi nejkrásnější patnáctku, 
kde skončila jedenáctá, což je 
obrovský úspěch, protože mezi 
finalistkami byla nejmladší.

Z Evropanek lépe uspěla pou-
ze čtvrtá Ruska a devátá Italka. 
Přestože na pomyslných stupních 
vítězů Eliška nakonec nestanula, 
domů si určitě přiveze spous-
tu neopakovatelných zážitků. 
„Když jsem přiletěla do Vietna-
mu, měla jsem zpočátku dojem, 
že mezi těmi všemi silikony 
a plasticky upravenými soupeř-
kami nemám co dělat. Postup-
ně jsem si ale zvykla a našla si 
i kamarádky ze Slovenska, Bel-
gie, Austrálie a Maďarska,“ pro-
zradila do telefonu Eliška. Se 
svými nejbližšími totiž dívka ze 
Slovácka udržovala kontakt pře-
devším díky mobilnímu telefo-
nu. Minulé úterý tak mohla nejen 
své rodiče, ale i účastníky sale-
siánského tábora na Valašsku, 
pozdravit. „Když Eliška odlétala 
do Vietnamu, odjížděli jsme na 
dovolenou do Chorvatska. Bylo 
nám moc smutno, protože jsme 
doposud všechny prázdniny 
trávili celá rodina pohromadě. 
Letos je to poprvé jinak. Eliška 
s námi jezdila i na tábory. Nej-
dříve jako účastník a v posled-
ních třech letech už byla vedou-
cí. V polovině minulého týdne 
jsme s děckama vylezli na kopec, 
vytočili Eliščino číslo a ona nám 
řekla, že nás moc všechny zdraví 
a především nám závidí a lituje, 

že nemůže být s námi,“ uvedla 
maminka Blažena Bučková. 

Eliška měla ve Vietnamu 
devětasemdesát soupeřek z celé-
ho světa. Dívky nejdříve absol-
vovaly mnoho společenských 
a charitativních akcí. Na ces-
tách ji kromě malebné vietnam-
ské přírody učarovala Hanoj. Do 
dobročinné aukce Strážničanka 
předala luxusní hodinky značky 
Prim ze svatováclavské edice 
symbolizující Českou republiku. 
Stejně jako její soupeřky natáče-
la také Česká Miss medailonek 
v exotickém prostředí. „Dceru 
jen trápilo, že neměla svobodu. 
Všechny dívky totiž na každém 
kroku doprovázeli jejich asisten-
ti. Ač bydlely v krásném hotelu 
jen dvacet metrů od moře, kou-
pat ani opalovat se tam nesmě-
ly,“ připomíná maminka. 

Experti přitom považovali 
reprezentantku Slovácka za jed-
nu z dvaceti dívek, které mají 
šanci vyhrát. Minulé úterý se 
dívky sešly na jednom z ostro-
vů s porotci. Ti rozhodli, kterých 
patnáct krasavic půjde do finále. 
Odborníci se nemýlili, protože 
mezi nimi byla i Eliška. 

Zatímco většina přátel Elišce 
fandila a přála vítězství, její tři-
náctiletá setra Anička se modli-
la, aby nevyhrála. „Kdyby zvítě-
zila, musela by rok žít a pracovat 
v New Yorku. Pro mě je to straš-
ně dlouhá doba. Bylo by mi po 
Elišce smutno,“ svěřila se sestra 
Anička.  

Finále soutěže se včera usku-
tečnilo ve vietnamském Nha 
Trangu. Přímý přenos vysílala 
televize NBC. „Natočili jsme si 
na tři hodiny ráno budík a zased-
li k internetu. Hned po vyhlášení 
jsme s dcerou mluvili. Na jedné 
straně měla radost, že se dostala 

mezi patnáct nejkrásnějších dí-
vek, mezi nimiž skončila jedenác-
tá, ale na druhé straně byla také 
zklamaná. „Podle jejího mínění 
některá děvčata přijela na soutěž 
s obrovským sebevědomím, jako-
by už dopředu tušila, že sklidí 

největší pocty. Jednalo se přede-
vším o  dvaadvacetiletou Vene-
zuelanku Dayanu Mendoazovou, 
která nakonec také vyhrála.

„Nyní konečně ležím na pláži 
a odpočívám. Poté letím na pár 
dnů do Bangkoku. Do Prahy se 

vracím dvacátého července. Pak 
mne čekají ještě nějaké povin-
nosti v Čechách. Doma bych 
měla být někdy po pětadvacá-
tém červenci,“ řekla včera rodi-
čům Eliška. 

LENKA FOJTÍKOVá

Na rozdíl od mnoha krasavic, kterým v soutěži vypomohly skalpely v šikovných rukách plastických chirurgů, krása Elišky 
Bučkové ze Strážnice je přirozená.                                                                                                        Lenka Fojtíková

Eliška Bučková ze strážnice skončila na miss Universe jedenáctá
Jak se daří dívkám ze slovácka, úspěšným v soutěžích miss
Hned pět dívek z Hodonínska 
se v posledních dvou letech 
dostalo až do celostátní- 
ho finále prestižních soutěží 
Miss. V České Miss získaly 
dokonce nejdražší korunku 
dvakrát za sebou dívky ze 
Strážnice. Zjišťovali jsme, jak 
se jim nyní, s malým odstu-
pem času, daří.

Téměř rok a půl poté, co se stala 
Českou Miss, si Lucie Hada-

šová ze Strážnice na nedostatek 
práce nestěžuje. Bydlí přitom sama 
v Praze a vrátila se také k přeruše-
nému studiu aplikovaného prá-
va. V čem se změnila? „Hlavně 
v tom, že jsem odkázaná sama 
na sebe. Na co si naopak nemůžu 
moc zvyknout, když vidím svoje 
jméno v novinách mezi různý-
mi celebritami, nějak mi to stále 
nedochází, necítím se, že bych 
mezi ně patřila,“ říká Hadašová. 
Poté, co se na loňské Miss Uni-
verse v Mexiku umístila v elitní 
patnáctce, absolvovala pracovní 
cesty do zahraničí, například na 
Bahamy nebo Mauritius, následo-
valy přehlídky, fotografování do 
kalendářů, kampaň na nový roč-
ník soutěže, také účast na zaháje-
ní fotbalového Eura, přehlídky na 
filmovém festivalu v Karlových 
Varech, ale i zkušenosti s bulvá-
rem. „Teď je okurková sezona, 
a tak se zase objevují různé doha-
dy, třeba to, že se chystám na reo-
peraci nebo že střídám milence, 
a podobné nesmysly. Nemají mě 
ke komu přiřadit, tak si vymýš-
lejí, dodává Lucie. Mrzí ji také, 
že se jí někteří lidé pošklebují, 
i když ji vůbec neznají. Má ale 
i veselejší vyhlídky: „Začátkem 
srpna bude velká přehlídka Top 
Secret v Hiltonu a nepředpoklá-
dala jsem, že půjdu, ale volal mi 
návrhář a dodatečně si mě vybral. 
Pokud to půjde, bránit se nebu-
du,“ naznačuje s úsměvem blon-
dýnka.      IVO CENCINGER

Vloni odjela na soutěž Čes-
ká Miss 2007 a nevrátila 

se s prázdnou. Porota ji vyslala 
do elitní superfinálové šestky, 
odnesla si také cenu Česká Miss 
posluchačů a Česká Miss čtená-
řů. „Soutěž mi hlavně umožnila 
seznámit se se spoustou zají-
mavých lidí, někteří z nich jsou 
dosud mými dobrými kamarády. 
Myslím, že Miss je pouze o finá-
lovém večeru a pak už záleží 
na každé dívce, jak se prosadí. 
Já beru modeling jako koníček, 
takže pokud mi to čas dovolí 
a koná se nějaká prestižní pře-
hlídka, ráda se jí zúčastním, ale 
jinak mám ve svém životě úplně 
jiné priority než kariéru model-
ky,“ říká Javorská. V současné 
době bydlí v Praze, kde pracuje 
jako asistentka v advokátní kan-
celáři, zároveň studuje v Brně 
práva a také jezdí za rodinou do 
Hodonína.

Připravuje se rovněž na novou 
roli, tento víkend se má totiž 
v Hodoníně stát vodní králov-
nou. „Je to pro mě zase něco 
nového, přípravy na celou akci 
jsou v plném proudu. Mě už teď 
čeká jen nacvičování scénáře 
a potom samotná slavnost,“ pro-
zrazuje budoucí královna Blanka 
I. a dodává: „Nedá se říci, že by 
mi z toho přímo vyplývaly povin-
nosti, ale samozřejmě plánujeme 
věci na celý rok. A rozhodli jsme 
se, že akce spojené s Vodním 
královstvím zaměříme hlavně na 
děti,“ uzavírá členka královské-
ho dvora.      IVO CENCINGER

Blanka Javorská se stane královnou

Blanka Javorská v roli princezny Vodního království 
při zahajování plavební sezony na řece Moravě v Ho- 
doníně.                            Foto Luděk Durďák

Lucie Hadašová si na nezájem nestěžuje

Lucie Hadašová nám ochotně zapózovala minulý týden. 
Foto Ivo Cencinger



Vítejte na našem - vašem 
Černohorském festivalu slunce

Už podeváté jste přijeli a právem si přejete, aby oba 
programové dny splnily vaše očekávání. Věřte, že 
my, pořadatelé, jsme se snažili ze všech sil, aby pro-
gram byl nejen kvalitní, ale i zábavný. K tomu nám 
dopomáhej ten nahoře (s počasím věrným názvu fes-
tivalu) a ti dole (tedy muzikanti ve skvělé formě).
Jistý dramaturg festivalu v Náměšti na Hané ve 

svém úvodníku sděluje, že Strážnice neexistuje. Dokladem jeho 
omylu je skutečnost, že jste tady vy na straně jedné, a my, umělci a 
pořadatelé, na straně druhé. Mimochodem, o několik stránek dále 
je v tomtéž materiálu inzerce na náš festival…
Nechci předbíhat, ale na příští, jubilejní desátý ročník, chystáme 
už nyní řadu překvapení. Ale teď hlavně dobrou zábavu a velké 
zážitky s muzikou, která je tím nejlepším kořením života.

Pavel Kopřiva, ředitel a dramaturg festivalu

co pro mne znamená slunce
Nevím, jak to máte vy, ale pro mě má toto místo 
zvláštní kouzlo historie, vína, barev a hudby. Zvlášť 
to poslední si tu často užívám. Kromě toho, že je 
Strážnice hlavním městem folkloru (a nutno dodat, že  
v posledních dvou letech také světově unikátním cen-
trem Českých Miss), býval tu také folkový, a dokonce 
i romský festival. Devátým rokem sem teď ale jezdím 
na Slunce. Vyjde vždycky, nemá skvrny, je pokaždé trochu jiné a 
vždy si tady najdu něco nového a zajímavého na poslech. Prostě 
zjistím, kolik mi toho, kurník šopa, furt uniká. Když přidám zdejší 
atmosféru a výše uvedené duchovno, nedovolím si nepřijet.

Ivo Cencinger, autor přílohy, týdeník Naše
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proč do strážnice? Za hudbou a pohodou!
Přehled účinkujících hlavního programu
Černohorského festivalu Slunce 2008

Sakrapes - Miroslav Svoboda, Pavel Páca Petržela, Vlastimil Smutný, Vladi-
mír Laco Povolný, Jirka Pařez.                            Foto archiv Sakrapes

SAKRAPES, přesněji sakrabluegrass
Brněnská kapela Sakrapes vás potěší tradičním bluegrassem s český-
mi texty. Vznikla roku 2004 a tvoří ji pětice zkušených hráčů kolem 
Jiřího Pařeza z věhlasných brněnských kapel (Uhlák, Vědro, Poutní-
ci, Classic Bourbon Sextet, Konečná stanice, Smutňáci či první kape-
la Roberta Křesťana Trapeři). Určitě rozbalí nějaké melodické písně 
jmenovaných kapel, instrumentálky pro banjo, dobro, mandolínu či 
sólovou kytaru, nebo evergreeny od interpretů české i americké coun-
try hudby a bluegrassu, takže zazní i něco z repertoáru Petera Rowa-
na, Herba Pedersena, Gordona Lightfoota, Chrise Rea a dalších...

Pavel Žalman Lohonka a Jindřiška 
Brožová na Slunci v roce 2007. 

Foto Ivo Cencinger

Pokud jste náhodou byli v roce 
1982 na Portě v Plzni, mohli jste 
tam zaznamenat trio Žalmanův 
jihočeský výběr (Pavel Lohonka, 
Pavlína Jíšová, Antonín Hlaváč), 
které se později přejmenovalo. 
Pavel Žalman Lohonka odešel 
od Minnesengrů a začal se napl-
no věnovat vlastní skupině. Ta se 
sice dvakrát nakrátko rozpadla, 
ale opět dala s dílčími změna-
mi v sestavě dohromady. A kdo 
by dnes neznal Píseň malých 
pěšáků, Ho ho Watanay, Rána  
v trávě, Hodinu usmíření, Všech 
vandráků múzu, Sejdeme se  
v pánu, Nechte mi blues, Kdyby 
tady byla taková panenka, Jdem 
zpátky do lesů... ale Žalman jde 
s kytarou, skládá a tvoří dál, je 
též autorem i objektem několika 
filmových a knižních projektů, a 
letos slaví 40 let umělecké kari-

ŽALMAN A SPOL., romantika se zárukou
éry. Současná sestava skupiny: 
Pavel Žalman Lohonka, Jindřiš-
ka Brožová, Honza Brož, Petr 
Novotný.

Se slovem karabina se vám může vybavit střelná zbraň anebo  zaví-
rací jistící horolezecká potřeba, zde však máme na mysli jeden z nej-
úspěšnějších brněnských sborů, původně partu jeskyňářů. Základnou 
jejich osady byla chata zvaná Konzerva v Ostrově u Macochy. Do 
trampské muziky vstoupili v roce 1968, pod vedením kamaráda Kal-
tyše začali zpívat u ohňů, už roku 1970 se objevili na celostátní Portě 
v Ústí nad Labem. Se změnami sestavy se později stal kapelníkem 
Pavel Čiča Jelínek, neúnavný propagátor trampského hnutí a také 
brněnského hantecu. Karabina, typická zvukem, svými vícehlasy i 
chlapskými texty nahrála asi stovku písniček, v repertoáru má i písně 
dalších spřízněných autorů. Vlastně měla. Na Slunci půjde o docela 
vzácný zážitek, protože Karabina už nevystupuje.

KARABINA, dnes trampská legenda

Jaromír Šroub Vondra, Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera.  Foto Hop Trop

Na nic si tato trojice-stálice nehraje, tedy kromě svých nástrojů. 
Trampská, folková a country skupina Hop Trop existuje od roku 1980 
v sestavě Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaro-
mír Šroub Vondra. Je výrazná nikoli snad počtem členů, ale hlavně 
projevem. Hoptropáci mají spád a k chytlavým písničkám ze života 
přidají i nějakou tu veselou historku odtamtéž. Na kontě mají třeba 
Zlatou portu z roku 1988, nebo Zlatou a posléze Platinovou desku 
za Hop Trop II z roku 1990. Některé jejich písně zlidověly, napří-
klad Amazonka, Tři kříže, Jonatán... Jinak nejukecanější je Jaroslav 
Samson Lenk, snad proto ho na Slunci uslyšíte ještě se svou Partou, 
a kromě toho jako moderátora!

HOP TROP, důvěrně známé písničky

Kdybychom měli škatulkovat, s Lehkou nohou, vzniklou roku 1995, 
by to bylo dost těžké. Něco country, hospodského blues a příměs 
jiných stylů, každopádně vlastní tvorba s texty zakladatele skupiny 
Petra Hradečného. Vyjdou z toho především životní, vtipně, ironic-
ky, sarkasticky, syrově i s nadhledem pojaté písničky, s jasnou poin-
tou, chytlavým sloganem a výrazným hudebním projevem. A k tomu 
si dupete nohou. Kdybychom to shrnuli, Lehká noha nemá chyby, i 
když třeba zpívá: Mám svý chyby, vodřený jeansy / mám svý chy-
by, vystouplý pihy / nesplněný sliby, nevýrazný příjmy / pocity viny, 
přečtený knihy. 

LEHKÁ NOHA, o životě vezdejším

Foto archiv Wabi Daněk

Možná nevíte, že Stanislav Wabi 
Daněk, rodák ze Zlína (tehdy 
vlastně Gottwaldova), jednou 
balil Strážničanku, než jí však 
mohl říci „žetém“ (miluji tě), byl 
tam její frajer v tanku s odjiště-
ným kulometem... Těžko říci, 
zda se opravdu stalo, ale jde o 
jednu z krátkých Wabiho básni-
ček snad o všech místech repub-
liky. Možná od něj taky nějakou 
uslyšíme, ale dá se předpoklá-
dat, že kromě veršotepectví bude 
hrát a zpívat  – má totiž bohatě 
co. V podvědomí národa folko-
vého jde o zpívajícího saniťáka, 
i když od roku 1983 provozuje 
svobodné povolání. V roce 1981 
získal první autorskou Portu za 
skladbu Ročník 47, první a záro-

veň patrně nejslavnější deska 
Rosa na kolejích přišla na svět 
roku 1984, ale i písně z dalších 
alb jsou nepřehlédnutelné, stejně 
jako spolupráce s Milošem Dvo-
řáčkem. A pokud zrovna máte 
na tomto světě nějaký problém, 
patrně vás Wabi Daněk vyzve, 
abyste „sakra řekli to svý nevadí, 
zase bude líp.“

WABI DANĚK, stále On the road

Foto archiv Nezmaři

Folková českobudějovická skupina Nezmaři je další stálicí a také  jubi-
lantem na sluneční scéně, letos oslavila třicáté narozeniny. Posbírala 
už různá ocenění, je charakteristická vícehlasými vokály za doprovodu 
akustických nástrojů, ale také specifickým humorem. Na svých strán-
kách například tvrdí, že Nezmar se množí řízky - pro pořádný řízek by 
se rozkrájel (což je ale v souladu s obrovskou regenerační schopností 
nezmarů, řádu třídy polypovců). Ze zakládajících členů skupiny zůstal 
sice jen Pavel Zajíc (kytara, zpěv), doplňují ho prakticky od počátku 
Pavel Jim Drengubák (kontrabas, promlouvač), Tonda Hlaváč (kyta-
ra, zpěv) a dlouhou dobu zpěvačka Šárka Benetková. Zatím poslední 
album z loňska se jmenuje Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Občas také 
spolupracují s trampským písničkářem Mikim Ryvolou. 

NEZMAŘI, jinak rozdávači radosti

Foto archiv Kamelot

Přes tři stovky textů už složil zakládající člen a frontman brněnské-
ho Kamelotu Roman Horký. Od roku 1982 prošla skupinou dlouhá 
řada muzikantů a hostů - někteří z nich se ani vzájemně neznají - ale 
Kamelot, který doprovázela i nepřízeň osudu, si udržel svůj specific-
ký styl, se kterým se ztotožnilo obrovské množství fanoušků. Jasně 
hovoří i dvaadvacet vydaných alb. Současnou sestavu tvoří Roman 
Horký (autor textů, hudby, kytarista, který se s nástrojem nepáře), 
Viktor Porkristl (dříve hráč country kapel, doprovázel též Michala 
Tučného), Jiří Meisner (rocker, bluegrassmann, bývalý člen Křesťa-
novy Druhé Trávy, vítěz anket o nejlepšího baskytaristu ČR), Pavel 
Plch (vystudoval operní zpěv a muzikálové herectví, působil u tramp-
ských, vokálních i world-music skupin).

KAMELOT, pořád pěkně horký
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2000 –  Karel Plíhal, Hana Hegerová, Richard Müller, Jana Kirschner...
2001 –  Jaromír Nohavica, Čechomor, Nerez, Vidiek, Janek Ledecký, Jiří Schmitzer...
2002 –  Donovan, Robert Křesťan, Progress II, Marie Rottrová, Buty, Poutníci, Rok ďábla...
2003 –  Zuzana Navarová & Koa, Irish Dew, Žlutý Pes, Pavel Bobek...
2004 –  Jiří Suchý, František Nedvěd, Hradišťan, Lenka Dusilová, Hop Trop...
2005 –  Vlasta Redl, Petr Janda, Vladimír Mišík, Fleret, Čankišou, Zdob si zdub...
2006 –  Blue Effect, Miro Žbirka, Petr Bende, Kamelot, Michal Prokop...
2007 –  Semtex, Záviš, Luboš Pospíšil, Folk Team, Naďa Urbánková...

Možná si vzpomenete na minulá Slunce...

BURANA ORFFCHESTER, prostě dechnářez

Část skupiny Burana Orffchester.                        Foto Ivo Cencinger

Je jich mnogo (podle toho se jmenuje i album). I když se často tvá-
ří jako balkánská dechovka, nepatří tato mnohačlenná formace mezi 
zahraniční hosty festivalu. Burana vznikla na jaře roku 2006 a půso-
bí v ní hudebníci z celé Moravy. Skupina staví repertoár výhrad-
ně na vlastních skladbách, s výrazným vlivem balkánských speed 
dechovek, nevyhýbá se ani kletzmeru, divokým cikánským rytmům, 
moravským či ruským nápěvům a dalším vlivům world music, to 
vše rockově zapřáhnuto. Mezi mnoha nástroji naleznete tubu, trub-
ku, pozoun, banjo, akordeon, bicí, perkuse ale i šalmaj či cistru, tedy 
nástroje odkazující až někam ke kořenům hudby...

PAVOL HAMMEL a jeho Medulienka

Na křtu alba DejaVu. 
Foto archiv Pavol Hammel

Už v útlém věku přivedl malé-
ho Pavola k hudbě jeho otec, 
houslista Slovenského národní-
ho divadla. Malý Hammel hrál 
zpočátku na housle, starší bra-
tr jej ale navnadil na rokenrol, 
pod jeho vlivem už počátkem 

šedesátých let poslouchal Radio 
Luxembourg a nahrával jej na 
tehdejší vrchol tuzemské tech-
niky, elektronkový magnetofon 
Sonet Duo. Chytil do ruky kyta-
ru a roku 1963 založil skupinu 
Prúdy. Jejím velkým hitem se  
v roce 1971 stala například 
Medulienka, velmi úspěšným 
albem byla roku 1973 Šľahačko-
vá princezná. Se skupinou začal 
spolupracovat rodák ze Skalice 
Marián Varga, s nímž Hammel 
nahrál několik samostatných alb. 
Jeho tvorbu utvářeli také známí 
textaři Kamil Peteraj, Boris Filan 
nebo český kytarový mág Radim 
Hladík, Hammel též hostoval u 
Deža Ursinyho, skupiny Col-
legium Musicum nebo Modus. 
Mimo hudební dráhu vystudoval 
právnickou fakultu, v poslední 
době působí jako hudební pro-
motér a letos oslaví šedesátiny.

SAMSON A JEHO PARTA v pohodě
Skupinu založil folkovou energií kypící Jaroslav Samson Lenk po 
rozpadu  Máků v roce 1993. Do nové kapely přešel jeho bratr Jiří 
Budvárek Lenk, dalšími členy se stali sourozenci Šneberkovi, Jana 
a Jiříček, zvaný Šprcka, který se později proslavil ve skupině Sem-
tex. Později přibyl Radek Gotz na bicí. Kromě svých alb se parta 
roku 2000 vrátila k písničkám skupiny Máci v nových úpravách na 
albu Makovky. Narážka na Samsona v úvodu nebyla samolibá, ten-
to člověk vystupuje od počátku osmdesátých let též samostatně jako 
písničkář a podílel se také na několika projektech spolu s Vlastou 
Redlem a Slávkem Janouškem.

ROMAN DRAGOUN & HIS ANGELS, tedy andělé
Zpěvák s nezaměnitelným a emotivním hlasem, autor líbivých skla-
deb s mnohoznačnými texty a také hráč na klávesové nástroje Roman 
Dragoun se v poslední době vrací do Brna, kde začínala jeho rocková 
kariéra. V polovině 70. let působil v legendárním Progresu 2, se kterým 
nahrál Třetí knihu džunglí. V 80. letech založil skupinu Futurum, od 
roku 1988 působil ve skupině Stromboli. Zpíval také hlavní roli Ježíše v 
muzikálu Jesus Christ Superstar. Spolupracoval na různých projektech 
s Bárou Basikovou, Lucií Bílou, Michalem Pavlíčkem, Janem Seid- 
lem, Leonou Machálkovou a dalšími. Od roku 2002 hraje ve skupině 
T4 a také chystá další sólovou nahrávku za účasti špičkových rocko-
vých i jazzových hudebníků – jeho andělé se nám zjeví i ve Strážnici.

JANA KIRSCHNER, slavice jen do Strážnice
Slovenská zpěvačka Jana Kirsch- 
ner, žijící a tvořící dnes převážně  
v Londýně, navštěvovala odma-
lička hodiny klavíru. Jejím prv-
ním větším úspěchem byla ale 
účast ve finále a páté místo na 
Miss Slovensko 1996. Doma si 
sama nahrála demokazetu s pís-

ničkou a v témže roce vydala 
debutové album Jana Kirschner. 
O rok později získala cenu 
Hudební akademie Objev roku. 
Přelomem byly singly Líška, 
Žienka domáca a V cudzom mes-
te. Roku 1997 se stala sloven-
skou Zlatou slavicí. Následovala 
alba V cudzom meste, Pelikán, 
Veci čo sa dejú. Mezinárodním 
debutem bylo album Shine pod 
taktovkou světoznámého Rossa 
Culluma, mimo jiné producenta 
alb Tears For Fears, Enyi, Paul 
McCartneyho či Tori Amos. 
Jankino strážnické vystoupení  
s komorní kapelou je jediné 
letošní festivalové v republice.Foto archiv Jana Kirschner

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA bere dech

Petr Surý, Robert Křesťan, Emil Formánek, Luboš Novotný, Luboš Malina. 
Foto archiv DT

Začalo to tak, že v roce 1991 ztratili Poutníci výrazný a naléhavý 
hlas (též překladatele, skladatele, textaře, básníka a hráče) Roberta 
Křesťana, když s multiinstrumentalistou Lubošem Malinou založil 
bluegrassovou Druhou trávu a v témže roce vydali první album. Od 
té doby vyšlo i několik samostatných desek kapelníka a producenta 
Luboše Maliny či dobristy Luboše Novotného a také Roberta Křesťa-
na. Hostem skupiny byla pak například Pavlína Jíšová, Katka García, 
hráč na foukací harmoniku Charlie McCoy, americký zpěvák a multi-
instrumentalista Peter Rowan či zpěvák a mandolinista Andy Owens. 
Druhá Tráva se také prostřednictvím kapely Malinaband podílela na 
albu Pavla Bobka a tentýž pak hostoval na loňských Dylanovkách. 
Některé nahrávky vyšly i v Americe, kde skupina absolvovala něko-
lik turné. Novější složení má Druhá tráva od roku 2002, osvědčuje se 
spolupráce s bubeníkem a perkusistou Davidem Landštofem.

NOVEMBER 2nd, pop plus půvab
Skupina hraje od roku 1995, vznikla v Hranicích, ale doplnili jí pražští 
profesionální muzikanti. Stačila vyhrát prestižní soutěž pro začínající 
hudebníky Jim Beam Music, několikrát vystupovala v cizině a před-
skakovala mnoha zahraničním hvězdám, například Alanis Morissette, 
Suzanne Vega, Bryanu Adamsovi, Ten Years After a dalším. Debutové 
chytlavé album Midnight Desert si kritika velmi pochvalovala, stejně 
jako osobitou a talentovanou zpěvačku a kytaristku Sašu Langošovou. 
Ještě větší pozornost vzbudilo druhé album Little Miss Behavin, i když 
vznikalo ve Státech. Mixoval jej oblíbený David Bianco, který podle 
hudebního časopisu Filter vybrousil jejich směs rocku, funky, blues a 
amerického písničkářství takřka k dokonalosti.

V popředí Saša Langošová.                   Foto archiv November 2nd

JILL + STEVE WALSH, američtí hosté
Moderní písničkářka Jill Walsh má dar pro krásné melodie a texty, dopro-
vází se také na piano a kytaru a kromě manžela, producenta a vyhledá-
vaného studiového kytaristy Steva Walshe ji doprovází také muzikanti 
od písničkářky Norah Jones. Na Slunci bude dvojice hostem skupiny 
November 2nd, se kterou nedávno absolvovala americké turné.

JIŘÍ ZONYGA + TAXI po letech
Co mají společného rodák  
z Lanžhota, kamioňák, motor-
kář, vítěz X Factoru s taxíkem? 
Možná je Jiří Zonyga velmi 
vytížený, a musí využívat jeho 
služeb. Tady ale půjde o něco 
jiného! Brněnské vydavatelství 
FT Records totiž oprášilo staré 
nahrávky skupiny Taxi Miloše 
Makovského, působící v Brně  
v letech 1986-1991, a letos vyda-
lo celistvé album této rockové 
kapely, se kterou zpíval právě 
Jiří Zonyga. Hoši už si to zkusili 
na společném křtu dosud nevy-

daných desek brněnských legen-
dárních kapel počátkem června.

Jiří Zonyga už se těší. 
Foto Ivo Cencinger

FLERET, folkrocková úderka nezafúkaná

Fleret při loňském vystoupení.                                               Foto Ivo Cencinger

Co víc si přát nakonec, než dvorní kapelu Valašského království, 
Vizovjany, kteří tvrdí folk na rock a navíc v původním nářečí? Když 
před nějakými šestadvaceti lety dnešní kapelník Zdeněk Hrachový 
zakládal s Petrem Chrastinou folkový Šperhák, možná netušil, s koli-
ka dalšími lidmi se potkají (například zpěvák Vlasta Redl, houslis-
ta Staňa Bartošík, textař Libor Mysliveček, první sponzor Zdeněk 
Jurásek, královna lidového zpěvu Jarmila Šuláková) a co se z toho 
postupně vyvine. Například už čtrnáct alb a současná sestava Zdeněk 
Hrach Hrachový (kytara, zpěv), Stanislav Stanley Bartošík (housle, 
foukací harmonika, zpěv), Tomáš Kody Vunderle (baskytara, zpěv), 
Vítek Rokyta (elektrická kytara), Jiří Heglas Hlavnička (bicí, zpěv). 
Tož do plných!

Bára z Hukvald, loňská nejsympatičtější divačka Slunce a maskot festivalu. Letos možná přiveze potomka...                                           Foto Ivo Cencinger
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kINA 
HODONÍN: kino Svět: Suprhrdina 
(15.-16.7., 20.00), Indiana Jones 
a království křišťálové lebky (17.-
23.7., 17.30 a 20.00). u Masary-
kovo nám.: FILMOVÉ LÉTO 2008: 
Chyťte doktora (15.7.), Pusin-
ky (16.7.), Václav (17.7.), Gympl 
(18.7.), začátky ve 22.00.

KYJOV: Letní kino: František je 
děvkař (15.-20.7., 21.00), Až na 
krev (21.-22.7., 21.00). u Kino 
Panorama: Winx club: Výprava 
do ztraceného království (14.-
16.7., 18.00), František je děvkař 
(18.-20.7., 18.00).

MUTĚNICE: fotbal. areál Pod 
Búdama: Taková normální rodin-
ka (22.7.)

ROHATEC: Letní kino: Sex ve 
městě (18.7., 21.30), Once (19.7., 
21.30).

STRÁŽNICE: LK v zámeckém par-
ku: Horton (16.7.), U mě dobrý 
(17.7.), Taková normální rodinka 
(21.7.), začátky ve 21.00. 

VRACOV: kino: Mongol – Čingis-
chán (18.7.)

diVAdlA • KoNcErtY 
• folKlorNí AKcE

DOLNÍ BOJANOVICE: Pod zele-
ným: koncert skupiny Fleret 
s Jarmilou Šulákovou (13.7., 
19.00).

HODONÍN: sál Evropa: CZ&Sk 
HELLO JAZZ WEEkENd: CZ&SK 
Big Band Matúše Jakabčice, F-
dur Jazzband Zlín, Lazaro Cruz 
Quintet, Fermáta Bratislava (17.7., 
19.00).

HOLÍČ: Zámecká kaplička: koncert 
na zámku, P. Reiffersová a S. Sla-
víček – klavírní duo (19.7., 17.00).

JAVORNÍK: evangelický kostel: 
koncert pro Javorník, hrají Javor-
nické smyčce, na programu Janá-
ček, Barber, Bartók, Růžička a další 
(22.7., 19.00).

JOSEFOV: Předhodové zpívání 
s CM Zádruha (19.7., 19.00).

SKORONICE: přír. areál Lúky: 
Přehlídka dechových hudeb, 
vystoupí DH Mistříňanka, Skaliča-
né, Žadovjáci, Šohajka a Skoroňáci 
(20.7., 14.30).

STRÁŽNICE: zámecký park: Čer-
nohorský festival Slunce (18.-
19.7.), více str. 8–9. u Skanzen: 
Folklorní odpoledne ve skanzenu 
s dětským souborem z Ratíškovic 
(20.7., 16.30).

TVRDONICE: přírodní amfiteátr: 
koncert sk. kamelot, valašské-
ho Fleretu s Jarmilou Šulákovou 
a Jiřího Zonygy se sk. Walter 
bartoš band (15.8.). Vstupenky 
v předprodeji v Infocentru v Hodo-
níně od 15.7.

JiNé AKcE
ČEJKOVICE: Zábavné odpoled-
ne pro děti – trampolína, skákací 
hrad,.. (18.7., 15–18 hod.).

DOLNÍ BOJANOVICE: Myslivna: 
Taneční večer se sk. JAMA (18.7.) 
u Slavnostní otevření rekonstru-
ovaného OÚ a knihovny + dopro-
vodný program (19.7.).

HODONÍN: Přístaviště U jezu: 
Country show se sk. Rošťáci 
(12.7., 20.00), Slavnosti vodního 
království (19.7.), program str. 16. 
u Masarykovo nám.: Slavnostní 
svěcení a předání insignií města 
Hodonína (18.7., 16.00). u Lázně, 
kongresový sál: Večer s kapelou 
Jitřenka (16.7., 19.00), Amfiteátr 
lázní: Mužský pěv. sbor z Mutěnic 
a CM Grajcar z D. Bojanovic (18.7., 
15.30), XX. stol. v písničkách 
– nejslavnější muzikálové melodie 
(20.7., 19.00), CM Slovácko ml. 
a hosté (21.7., 19.00).

HOVORANY: areál sklepů: den 
otevřených sklepů 19.7. od 11–20 
hod., od 20.00 posezení u cimbálu 
s CM Slovácko ml.

NENKOVICE: Vůdštok 2008 – 
Uraggan Andrew & Reggae Ortho-
dox, Honzíkova cesta, Helemese, 
Glejt, Hary a hadi, Skamafutra, St-
Bend (11.-12.7.).

PETROV: vinařský areál: rybářská 
noc v Plžích se sk. Ferrum (19.7.)

RADĚJOV: bufet „U zastávky“: 
Prinz rock (19.7., 19.30).

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN: 110. výr. 
založení SdH Mistřín (19.-20.7.)

UHŘICE: Tradiční benátská noc 
(19.7., 20.00).

VLKOŠ: areál sklepů: Sklepy doko-
řán, degustace vín, DH, občerstve-
ní (19.7., 15.00). Součástí akce je 
turistický pochod a cykloturistika, 
start je z vlakového nádraží Vlkoš 
mezi 8.–10. hod. 

VErNisÁŽE
HODONÍN: galerie výtvarného 
umění: Mladé setkání 2008, mezi-
nár. trienále tvorby mladých výtvar-
níků regionu a jejich hostů, vernisáž 
16.7. v 18.30, výstava potrvá do 
7.9.

HOLÍČ: Zámecká galerie: Výtvarná 
díla účastníků sympozia – histo-
rické postavy spojené se životem 
na holíčském zámku, vernisáž 19.7. 
v 16.00. 

mUZEA • GAlEriE 
• VÝstAVY

BLATNICE POD SV. ANT.: obřad-
ní síň OÚ: Antonínek a blatnice 
pohledem Lenky Fojtíkové, výsta-
va fotografií, potrvá do konce srp-
na.

BOHUSLAVICE: ART mlýn: Výstava 
Vzpomínky na školu – staré třídní 
knihy, fotografie, výrobky žáků aj. 
Otevřeno červenec a srpen so–ne 
14–17 nebo po předchozí domluvě 
na tel. 518 614 142, 602 969 267.

BUKOVANY u Kyjova: Bukovanský 
mlýn: Folklor a inspirace Lenky 
Jurečkové, obrazy a monotypy. 
Expozice mlynářského obydlí 19. 
stol., historické fotografie, vyhlíd-
ková terasa, sobotní večery s živou 
hudbou, prohlídka mlýna denně od 
9–19 hod. 

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

HODONÍN: Galerie Dílo, Štefániko-
va 21: Stálá expozice dřevořezeb, 
plastik, obrazů. Otevřeno denně 
od 9–17 hod. u Galerie Kaplička, 
Tyršova ul.: Prezentace a prodej 
současného výtvarného umění 
– obrazů, grafiky, skla, keramiky. 
Otevřeno út–pá 10–12, 13–17, so 
9–11, vstup volný. u Galerie Ved-
nevnoci: Sochy a kresby Jana 
buchty, výstava potrvá do 9.8. 
u Galerie výtvarného umění, Úpr-
kova 2: Stálá expozice: Zaklada-
telská generace SVUM. Otevře-
no út–pá 9–17, so–ne 13–17, po 
zavřeno. u Masarykovo muzeum, 
Zámecké nám. 9: Svět Íránu ve 
fotografiích Jiřího Sladkého, potr-

vá do 24.8. Stálá expozice: T. G. 
Masaryk a rodný kraj. Otevřeno: 
út–pá 8–12, 13–16.30, ne 13–18. 
u Masarykovo muzeum, výstavní 
sály, Nár. tř. 21: Časoměrná zaří-
zení, výstava Technického muzea 
v Brně, potrvá do 20.7. Otevřeno út–
pá 8–12 a 13–16.30, so–ne 13–17 
hod. u Městská knihovna, výst. sál: 
Výstava fotografií skupiny kon-
takt – Cyril Gajdík, Zdeněk Kuče-
ra, Ladislav Mrkva a Radek Severa, 
potrvá do 24.7. u Muzeum nafto-
vého dobývání a geologie, Kasá-
renská 1022: Počátky průzkumu 
ropy a zemního plynu na rakous-
ko–českém pomezí, otevřeno po–
pá 9.00–15.00, so–ne 13.00–15.00, 
doporučeno telefonické ověření: 
604 413 665, 607 851 686. o Sol-
ná štola – jeskyně, v předsálí 
expozice o vzniku solí a evaporitů, 
polských dolech a léčivých účincích 
solí na lidský organismus. Otvírací 
doba solné jeskyně: po–pá 10–20 
hod., so–ne 13–17 hod. Obj. tel. 
608 071 201, 604 413 665. 

HOLÍČ: zámek: Zámecké výtvarné 
sympozium 2008 s mezinárodní 
účastí profesionálních výtvarníků na 
téma Malířský portrét na motivy his-
torických postav Habsburků, výsta-
va potrvá do 19.7.

KOZOJÍDKY: Vinné sklepy Kříb: 
Areál 8 stylových vinných skle-
pů, otevřeno na objednávku, tel. 
602 536 618.

KYJOV: Radniční galerie, Masary-
kovo nám. 30: kyjov – město, kte-
ré mám rád, výtvarné práce žáků 
MŠ a ZŠ, výstava potrvá do 27.7. 
u Vlastivědné muzeum, Palacké-
ho 70: Výstava 110 let kyjovské-
ho gymnázia, potrvá do 7.9. Stálá 
expozice - archeologická, etnogra-
fická a Příroda na Kyjovsku. Otevře-
no: po–pá 8–12 a 13–16, so zavře-
no, ne 12.30–16.30 (tel. 518 612 
338). u ZŠ Újezd: Nech brouka 
žít, výstava výtvarných a literárních 
prací žáků, potrvá do konce září. 
u Vinný sklep U Petra, U sklepů 
(Šištót): Stálá vinařská expozice 
– ukázky starých vinařských expo-
nátů, prohlídka s výkladem, ochut-
návka a další. Otevřeno celoroč-
ně, po–pá od 13.00, zavírá se dle 
dohody, so–ne dle dohody (605 123 
318). 

MIKULČICE: Malá galerie v recepci 
Slovanského hradiště: Nová stálá 
expozice v pavilonu II Slovan-
ského hradiště. Otevřeno út–pá 
9–16.30, so–ne 9–17.30.

MILOTICE: Galerie v Penzionu 
u zámku: Milotice očima fotogra-
fa Vlado burjana, potrvá do 31.7., 
otevřeno vždy so–ne od 14–17 hod. 
nebo po domluvě na tel. 518 394 
890, 737 806 740. u Konírna st. 
zámku: Tradice na zámku, foto-
shop s půjčovnou krojů, ukázka 
řemesel, audio a videoprojekce, 
půjčovna kol a další, otevřeno út–ne 
10–17 hod.

RADĚJOV: zased. míst. OÚ: Alois 
Groš: radějov, výstava fotografií 
a dokumentů, potrvá do 12.7.

RATÍŠKOVICE: Galerie u Cyrila 
Gajdíka, Vítězná 436: Fotografie 
Cyrila Gajdíka, otevřeno nepřetržitě 
nebo po předchozí domluvě na tel. 
723 744 177. u Minigalerie U Bábíč-
ků: Stálá prodejní výstava kerami-
ky Ludmily kováříkové. Otevřeno 
po–pá 13–18, so 8–11. u Muzeum 
ve vagónu na Baťově železniční 
vlečce: Expozice malého železnič-
ního a hornického muzea, otevře-
no denně od 9–17 hod.

STRÁŽNICE: Městské muzeum: 
křídla motýlí, výstava více než 500 
motýlů, cizokrajné exponáty z Asie, 
Afriky či Jižní Ameriky, ukázky exo-
tických brouků a fotografie přírodo-
vědce Z. Kučery, potrvá do 25.9. 
Stálá expozice – historie, škol-
ství, kultura, příroda Strážnicka, 
pamětní síň manželů Landsfeldo-
vých. Otevřeno: út–pá 9–11 a 12–
17.30, so–ne 13–17.30. u Muzeum 
mlynářství: otevřeno po domluvě 
na tel. 605 482 543.

KUltUrNí sErVis • co • kdy • kde • kam • tipy na kulturní, vzdělávací a zábavné akce našeho regionu
SUDOMĚŘICE: Vinné sklepy Starý 
potok: Areál 12 stylových vinných 
sklepů a obecního sklepa s vino-
tékou, prohlídka a degustace. Ote-
vřeno na objednávku, tel. 518 335 
222.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Slovácké 
muzeum, Smetanovy sady 179: 
Uherské Hradiště – město krá-
lovské, výstava k 750. výročí první 
písemné zmínky, potrvá do 14.9. 

VESELÍ NAD MORAVOU: Městská 
galerie v Zámeckém parku: Obrazy 
z města, výstava děl L. Ehrenhaf-
ta, K. Benedíka, F. Bezděka, R. 
Weisnera a dalších, potrvá do 31.8. 
Otevřeno so–ne od 14–17 hod. 
u Městské muzeum, Bartolomějské 
nám. 41: Josef Zimovčák – Ces-
ty na vysokém kole, potrvá do 
3.8. Stálá expozice „Od doubravy 
po Javořinu“ – výstava přibližuje 
lokalitu po stránce archeologické, 
etnografické a historické. Otevřeno 
út–pá 9–12 a 12.30–16.30, so–ne 
9–12, 12.30–17.30.

ŽAROŠICE: Muzeum obce: Stálá 
expozice – mobiliář vesnického 
obydlí, zaniklá řemesla, historie 
kostela, tradice poutního místa. 
Otevřeno čt–ne 9.00–17.00.

ŽDÁNICE: Městské Vrbasovo 
muzeum, Zámek 1: Výstava ke 
100. výročí železniční dráhy Ždá-
nice–Čejč, potrvá do 31.8., dále 19 
stálých expozic: historie, umění, pří-
roda, technika, národopis, kerami-
ka, válečnictví a numismatika. Ote-
vřeno st–čt 8–16, ne 13.30–17.30. 
u Zámecká vila: Síň sportu – foto-
grafie, medaile i nářadí sportov-
ních legend z oblasti cyklistiky, 
horolezectví, atletiky aj. Otevřeno 
po předchozí dohodě ve Vrbasově 
muzeu.

 Obec JOSEFOV a josefovská chasa 
  pořádá ve dnech 20. – 22. 7. 2008 

TRADIČNÍ KROJOVANé HODY
Program
NEDěLE:  Zahájení průvodem od kostela ve 14.30 hodin
PONDěLÍ:  Zábava pod zeleným od 17.00 hodin
ÚTERý:  Zábava pod zeleným od 19.00 hodin
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lanžhotčanka.

Rádi Vás také uvítáme na předhodovém zpívání.
V sobotu 19. 7. 2008 se od 20.00 hodin uskuteční Beseda u 

cimbálu. Hraje cimbálová muzika Zádruha.
1317
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HODONÍN –  Zatím nejroz-
sáhlejší fotografickou expozici 
o Íránu hostí v těchto dnech 
zámeček Masarykova muzea 
v Hodoníně. Své snímky, dopl-
něné o ukázky lidových řeme-
sel a užitého umění národů 
a etnik, zde pod názvem Svět 
Íránu vystavuje Jiří Sladký.

„Autor uskutečnil do této země 
Blízkého východu už dvanáct 
výprav, obvykle do málo navště-
vovaných míst,“ řekl nám kurá-
tor výstavy Tomáš Gronský. Jak 
připomněl, hodonínská expozice 
nabízí návštěvníkům nejnověj-
ší a dosud nevystavované zábě-
ry, z nichž většina pochází z let 
2003 až 2007. Téměř dvě stovky 
fotografií pořídil Jiří Sladký na 

bazarech, v mešitách, odlehlých 
vesnicích i v táborech nomád-

Zámeček přibližuje současnost dávné Persie 
ských pastevců. Kromě četných 
výstav po České republice toho 

také o Íránu už hodně napsal, shr-
nul v přednáškách nebo vyprávěl 
v rozhlase či televizi.  

Součástí výstavy bude dopro-
vodný program. Na nádvoří 
zámečku se  už 17. července od 
18.30 návštěvníci v pořadu Ori-
ent a žena dozvědí nejen o živo-
tě íránské ženy nebo přírodních 
parfémech, ale bude se tu také 
tančit, malovat henou, vázat šát-
ky či ochutnávat jídla. Hlavně 
dětem je pak určen program 7.8., 
kdy na nádvoří například vyroste 
beduínský stan. Výstavu ukončí 
26.8. poutavé vyprávění Jiřího 
Sladkého, který se s účastníky 
podělí o příběhy a zážitky z cest 
po této dávné pohádkové zemi. 

KATEŘINA JAGOŠOVáÍránské mládí na fotografii Jiřího Sladkého.       Reprofoto Kateřina Jagošová

KUŽELOV – Na velkou 
zahradní slavnost, konanou 
u příležitosti abrahámovin 
velkého propagátora Horňác-
ka Břetislava Rychlíka, si sám 
jubilant pozval přes dvě stě 
hostů. 

Příští úterý se to bude v areá-
lu kuželovského větrného mlýna 
hemžit gratulanty, od význam-
ných kulturních „činovníků“ až 
po politické „špičky“. U vcho-
du se o jejich přivítání ohni-
vou vodou postarají „zbojníci“  
z loňského programu Horňác-
kých slavností. Velký dar chysta-

jí i jeho přátelé, starostové obcí 
regionu a podnikatelé: let hor-
kovzdušným balónem. „Zespo-
du mám Horňácko dobře pře-
čtené. Pohled shora nemusí být 
taky špatný, ale já jsem skrom-
ný. Stačí mně, když do Kuželo-
va přijedu na koňském povo-
zu a v doprovodu javornických 
hudců a zpěváků. Při letu baló-
nem bych se od hostů vzdaloval 
a narušil tak průběh oslavy. Ale 
uvidíme, jak se to nakonec vyvr-
bí,“ přemýšlel nad prozrazeným 
darem na chalupě v Javorníku 
Břetislav Rychlík.          (av)

Poletí Rychlík balónem?

JAVORNÍK – Páté folklor-
ní Javornické zpívání patřilo 
současné legendární zpěvač-
ce Anně Kománkové k jejímu 
životnímu jubileu - osmdesáti-
nám. Když se objevila na pódiu 
postaveném na  fotbalovém 
„anglickém“ pažitu v kolekti-
vu javornického ženského sbo-
ru a poté v sólové baladě, sklí-
zela zcela zasloužené ovace. 

„Vzpomínám si, jak jsme spo-
lu soutěžili a zpíváním vyhrávali 
v Malovaném džbánku. Bylo to 
dávno a už tehdy jsem poznala, 
jak je to velká zpěvačka a pře-
devším skromná žena. Moc dob-
rá kamarádka,“ řekla do éteru 
osobnost folklorního kyjovské-
ho regionu a stále dobře naladě-
ná Anička Kyliánová z Ježova. 
Jubilantce v pořadu vínkem při-
pila na zdraví, zarecitovala svoji 
říkanku, spolu s kolegyní ze sbo-
ru dvojhlasně zazpívala, předala 
mečíky ze svojí zahrádky a pře-
devším neúnavně vzpomínala. 
„Aničko, a že se opíráš o berlu? 
Z toho si nic nedělaj! Co na tom 
je. Šak se s ňú táhá aj náš prezi-
dent, “ ukončila svůj výstup se 

VELKá NAD VELIČKOU 
– Jedním z nejkratších pro-
gramů, zato s velkými osob-
nostmi horňáckého folkloru 
při nadcházejících 51. Hor-
ňáckých slavnostech, bude 
pořad s názvem Splněné sny. 
V zahradě starého domu  
č.p. 166, nazývaného Fňuka-
lovo, se bude v sobotním pod-
večeru nejen hrát a zpívat, ale 
především hovořit. 

„Oslovili jsme jedny z nejvý-
raznějších osobností horňácké-
ho folkloru, jakými jsou Anna 
Kománková, Eva Grombířová, 
František Okénka, Jura Prachař 
či Martin Hrbáč. Ze všech se 
budeme snažit  vymáčknout, co 

se dá, co se v jejich určitě boha-
tém životě splnilo,“ říká autor 
programu Antonín Vrba, který 
si na moderátorskou výpomoc 
pozval známého velického rece-
sistu Martina Kuchyňku. Prostor 
dostanou i písničky v podání 
pozvaných za doprovodu Hor-
ňácké cimbálové muziky pri-
máše Petra Mičky. Po skončení 
pořadu přijde na svět nová kni-
ha Krajinou Horňácka za pra-
meny vod a písní autorek Aleny 
Bartošíkové a Marie Holečko-
vé. Na větvích stromů zahrady 
bude vystavovat svoje černo-
bílé snímky z folklorního Hor-
ňácka známý pražský fotograf 
Honza Šilpoch.             (red)

Osobnosti horňáckého 
folkloru promluví

Anička přála Aničce na Javornickém zpívání

smíchem čilá „stařenka“. A ze 
scény se jí vůbec nechtělo a taky 
mezi diváky neodešla. Posadila 

se na stoličku pod javornickou 
obecní vlajku, do stínu smrč-
ků zdobících pódium a pozorně 

naslouchala, jak to Anně Komán-
kové a javornickému  sboru pěk-
ně zpívá.      ANTONÍN VRBA

ČEJČ – Nádech exotiky měly o uplynulém víkendu tradiční čejč-
ské hody. Do hodového veselí se totiž zapojil nefalšovaný africký 
černoch. Oproti loňskému roku, kdy se do kroje oblékl zástupce 
Dominikánské republiky, pochází Amadu Djalo ze západoafrické 
Guiney Bissau. „Amadu studuje sedmým rokem v Portugalsku, 
právě tam jsem se s ním poznal. Strávili jsme u něj doma v Gui-
neji Vánoce i Silvestra a na oplátku jsme ho pozvali k nám. Poda-
řilo se to právě na hody,“ vysvětlil kamarád Dalibor Stávek. 

Sympatický Afričan se nejenže ustrojil do kroje, ale s místní cha-
sou se snažil držet krok i v dalších aktivitách. Na zábavě jej děvčata 
učila polku a valčík, ochutnal i moravské víno. „V tanci se občas 
docela chytal, do otoček se mu ale nechtělo. Naopak naše víno mu 
chutná velice. Říká o něm, že na rozdíl od portugalského v něm necí-
tí kyselost, a to jej nutí víc a více pít,“ prozradil Stávek. Ten spolu 
s dalším kamarádem Markem Nachtmanem měl v plánu pozvat do 
Čejče i Amaduovu přítelkyni z Guineje a vytvořit tak ryze černošský 
krojovaný pár. „Oslovili jsme ambasády, ale byrokracie byla nako-
nec silnější, takže jsme neuspěli,“ dodal zklamaně Nachtman.    (ld)

Krojovaný Afričan na hodech

Amadu Djalo zkouší verbuňk.                              Foto Luděk Durďák

MILOTICE – Pochopit princip dírkové komory a vyzkoušet si s ní 
snímek byl hlavní cíl dalšího ročníku oblíbeného sympozia v milotic-
kém komunitním centru. Děti se pod odborným dohledem restauráto-
ra a fandy staré techniky focení Františka Sysla věnují nejen snímání 
zámku, ale i dalších turisticky vyhledávaných lokalit. Nevýhodou je, 
že se dá pořídit vždy pouze jeden snímek. „Potom se s ním musí do 
temné komory, kde se vymění exponovaný film za nový. Děti mají 
úžasné nápady a překvapují nás, jak dovedou vymýšlet a přes foto-
grafii nabídnout svůj pohled na svět,“ řekla manažerka obce Miloti-
ce Jaroslava Kundratová. Výsledky jejich práce budou k vidění od 
8. srpna v milotickém Penzionu u zámku.                             (kp)

Děti fotografují pomocí dírkové komory

Martin Chladil z Milotic fotografuje průčelí milotického zámku. Přihlíží mu Martin 
Pomajbík.                                                                             Foto Karel Prchal Anna Kyliánová (vlevo) gratuluje jubilantce Anně Kománkové.                                                            Foto Antonín Vrba
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NEmoVitosti

n PRONáJEM NEBYTOVÝCH PRO-
STOR OBCHODNí DŮM „SKLEŇáK“; 
V KYJOVĚ. Nabízíme pronájem kance-
láří a prodejní plochy, e-mail: centrum.
kyjov@quic.cz Tel./fax. 518 612 760, 
603 469 581

n Koupím garáž v Kyjově u hřbitova. 
Tel. 518 616 349 po 18. hod. 
n Prodám RD/dvougenerační/; - podskle-
pený, el., voda, plyn, velká zahrada, dvory, 
hosp. přístavby, možnost dalšího staveb. 
místa. Prušánky. Tel. 608 419 998, 608 419 
997
 n Prodám RD 2+1 se zahradou v Hodo-
níně.; Tel. 723 086 156
n Prodám garáž v HO u masokombiná-
tu.; Tel. 607 652 323

n www.nora-reality.cz,PRODEJ; 
-Byt 3+1 v OS,; HO, cihlový, 1. patro, 
103 m2 1 695 000,-Kč
-Chata Čeložnice, celoročně obyva-
telná, 850 000,- Kč
-RD Vracov 3+1, zahrada 2000m2, 950 
000,- Kč
- RD Archlebov, 3+1, 600 m2, 1 495 
000,- Kč. 776 634 808, 608 350 431

n Koupím dům k bydlení i na opravy,; 
nebo staveb. pozemek. Tel. 728 140 655

n Koupím RD 3+1 se zahradou; nebo 
větším dvorkem v katastru Lužic, Mikul-
čic, Hodonína. Tel. 777 741 907

n Koupím zahradu nebo pole; v katas-
tru Lužice nebo Mikulčice. Tel. 777 741 
907
 

AUto-moto
n Prodám Š Felicia MPI,; r.v.1997, STK 
7/08. Cena 33 000,- Kč. Tel. 728 170 190
n Prodám Š Felicii, r.v. 1995; Cena doho-
dou. Tel. 777 969 225
n Prodám Ford Mondeo Ghia,; 2.0 TDCi, 
96 kW, r.v. 2002, stříbrná metalíza, hatc-
hback, aut. klima, vyhřívané přední sklo a 
sedačky, palub. PC, multifunkční volant, par-
kovací senzor, ALU kola. STK do 2010. Kou-
peno v D. Výborný stav. Cena 218 000,- Kč. 
Tel.728 150 156
n Prodám Š Favorit 135 GLXi,; r.v.94, 
najeto 134 000 km, červená metalíza, černý 
interier, radiopřehrávač, vstřikování, střešní 
okno, alarm, centrál, ALU kola, nová STK. 
Výborný stav, bez koroze. Cena
23 900,- Kč. Tel. 603 218 870

n Prodám kotel ústř. topení,; zn. Kovo-
děl KP 25-Z/25 kW. Tel. 518 616 349 po 18. 
hod.
n Prodám svářečku CO2; BT-GW 150 
Blue Einhell s příslušenstvím (reg. ventil, 
kukla, hořák a trysky). Cena 7 500,- Kč. Tel. 
728 150 156
n Prodám novou 300 litrovou nerezovou 
nádobu; na víno s plovoucím víkem. Tel. 739 
556 437
n Prodám dámské kolo-tříkolku,; vhod-
ná i pro invalidu. Málo opotřebovaná. Cena 
dohodou. Tel. 518 366 532, 773 699 098
n Prodám dveře a okna plastová,; bílá 
a hnědá z neuskutečněné stavby RD. Nová 
s dokladem a zárukou. Levně! Tel. 777 106 
709

n Prodám 2 x venkovní dveře; dřevěné 
(palubka), částečně prosklené, ve velmi dob-
rém stavu (nátěr zlatý dub). Pravé (80 cm). 
Levé (80 cm). Bezpečnostní kování. Levně! 
Tel. 775 700 100
n Prodám nerezový mlýnkoodzrňovač; 
zn. FUHRMANN, výkon 3t/h. a káď na kva-
šení červeného vína, objem 1 000 l. Tel. 608 
466 858
n Prodám dalekohled BRASSER.; Cena 
450,- Kč. Tel. 728 530 760
n Prodám kulatý barometr.; Cena 500,- 
Kč. Tel. 728 530 760

 n Prodám videoštěnici,; bezdrátovou 
barevnou mikrokameru 2x2 cm se zvukem, 
možno i s infra nočním viděním. Kompletní 
set, vysílač, přijímač, 2x zdroj, dosah 300 m. 
Sledování na TV, PC. Nová. Cena 1 990,- Kč. 
Tel. 777 042 097
n Prodám jídelní stěnu; -kombinace leš-
těné tmavé dřevo s bílým laminem, dél. 4 m. 
Cena dohodou. Tel. 608 419 998, 608 419 
997
n Prodám zbytkový elektromateriál,; 
-kabely, jističe, vypínače a pod. Dále el. 
motory-220 i 380V-starší i nové.Levně. Malá, 
ale výkonná sekačka na trávu 380V-bere i 
dlažební kostky, kabel 120 m.Cena dohodou. 
Tel. 608 419 998, 608 419 997
n Prodám lednice 190 l, 225 l,; mražák 
350 l. Nerezovou výčepní pultovou desku s 
pípou a oplachovací vanou.Všechno levně. 
Dovezu. Tel. 608 419 998, 608 419 997
n Prodám kulečníky; - karambol, nové 
plátno i koule, nová tága+počítadlo.Ruský- 
děrovaný se dvěma panáčky, celý repaso-
vaný. Šipkový automat „Daimond III., 6 let, 
100% stav, záruka+1 rok servis zdarma. 
Dovezu. Tel. 608 419 998, 608 419 997
n Prodám šachový stolek,; zakázková 
práce, mírně poškozený-sleva. Kulobrok-ZH 
204,12/7,57R + optika s montáží+ 100 nábo-
jů a čištění. Pěkný. Cena dohodou. Tel. 608 
419 998, 608 419 997.

Nekomerční řádková inzerce a společenská kronika ZdArmA - možno zadávat i na www.naseslovacko.cz
n Prodám stínící markýzy; -roztahovatel-
né jeklové konstrukce 2x3 m, 4 ks a dřevěné 
laťovky roz. 120x240 cm- 8 ks. Levně. Tel. 
608 419 998, 608 419 997
n Prodám motorovou pilu „Husquar-
na-55“; po pěti letech stále v kondici. Cena 
dohodou. Tel. 608 419 998, 608 419 997
n Prodám skleněné tašky; /křidlice/-fal-
covka- 9 ks, bobrovka -11 ks. Levně. betono-
vá studniční skruž , prům. 100, výška 50 cm. 
Tel. 608 419 998, 608 419 997
n Prodám sádrokarton; od 120,-Kč/
kus,CD-UD - CW-UW-profil s komponenty. 
Levně.Tel.:776 636 272 
n Prodám izolační vatu ISOVER; do stro-
pů a podkroví v tloušťce 18 cm 139,- 16 cm,12 
cm 92,- 10 cm 76,- 6 cm 46,- parozábrana 
AL. Tel. 776 636 272
n Prodám fasádní polystyren; -tl.5cm 
49,50,-/m2 tl.8cm 80,-/m, tl.10cm 99,-/m + 
perlinka 11.50,-/m Tel. 776 636 272 
n Prodám rodinný stan Mamája pro 4 
osoby,; 2 dospělí+2 děti. Zachovalý, málo 
používaný. Cena dohodou. Tel. 00421 907 
061 228

n Prodám malotraktor s hydraulikou,; 
vzduchovým kompresorem, včetně vlečky, 
postřikovačem na vinnou révu a hárky. Vhod-
ný pro vinaře. Na požádání foto e-mailem. 
Tel. 604 324 061
n Prodám celolaminátovou loď 
Sport Pluto,; motor 18 hp, dálko-
vé ovládání,technická do 2012. Foto na 
požádání e-mailem. Tel. 604 324 061  
n Prodám dámské jízdní kolo; Tourist s pří-
slušenstvím. Tel. 518 346 198

n Prodám kočárek sporťák,; oranžovo-
béžovo-šedý, málo používaný. Tel. 606 110 
978 
n Prodám plastovou bečku na víno,; 
500 l, hydraulický lis a deskový filtr. Tel. 774 
331 213
n Prodám vlnitý eternit 60 m2.; Tel. 728 
648 615
n Prodám kočárek 4 komb. zn. BAMBI-
NO VOYAGER,; čes. výr. po 1 dítěti. Bar-
va šedá+sv. zel. Nafuk. odp. kola, přehaz. 
rukojeť, odvětr. v boudičce. Velmi prostorný. 
Součástí je příslušenství. Navíc satén. peřin-
ky - zdarma. PC 8 000,- Kč nyní 3 500,- Kč. 
Tel.731 467 517
n Prodám lis na hrozny asi 100 l.; Tel. 
728 648 615
n Prodám kočárek značky Takko; pome-
rančově oranžové barvy, ve velmi dobrém 
stavu, po jednom dítěti - používaný jeden 
rok. Cena 3 500,- Kč. Možnost poslání fota 
na e-mail. Tel. 777 660 386

prodÁm
n Prodám broskve.; Tel. 720 521 671. 
Volat po 19. hod.
n Prodám staveb. míchačku,; obj. 150 l 
(3 kolečka). Cena 2 000,- Kč. Tel. 739 826 
517
n Prodám automat. pračku Whirpool; 
plně funkční. Cena 600,- Kč. Tel. 776 068 
649

n Prodám šicí stroj „Lada“,; nepoužíva-
ný. Cena 600,- Kč. Tel. 776 068 649
n Prodám skříň z Avie,; velmi zachovalá, 
zateplená, okna. Na zahradu, stavbu a pod. 
Cena 15 000,- Kč Tel. 724 288 277
n Prodám mulčovač za malotraktor, 
vhodný i za TK 14, šířka 80 cm. Nový. 
Dále motor Brix, vertikální, 15,5 HP. Nový. 
Tel. 777 096 242
n Prodám motor na TK 14 a náhr. díly 
na malotraktory, nové i použité.Tel. 777 
096 242

n Prodám Ford Escort (pickup);  
r.v.1992, STK 2010. Cena 15 000,- Kč. Tel. 
774 921 149
n Prodám Š Fabia 1.4,r.v.2002,; základ-
ní výbava.Cena 130 000,- Kč. Tel. 731 108 
987
n Prodám VW Passat 1,9 TDI,; r.v.2000, 
najeto 230 000 km, Klimatronic, Handsfree, 
parkovací asistent, odnímatelné taž. zaříze-
ní, radio+CD changer. Cena 190 000,- Kč. 
Tel. 739 003 819
n Prodám veškeré ND na Š Favorit; z 
kompletního vozu. Tel. 731 785 216
n Prodám obytný přívěsný vozík; zn. 
Astra. Cena dohodou. Tel. 777 096 242 
n Prodám servořízení na malotraktor 
TK 10-12-14, včetně montáže. Tel. 777 
096 242
. n Prodám Škodu 120L, LPG,; r.v. 1986, 
po havárii poškozená karoserie. Jinak ve 
výborném stavu. Tel 737 458 816 
n Prodám autochladničku,; napaj.220/
12V, objem 25 litrů. Zástrčka do zásuvky 
a automob. zapalovače. Displej zobrazu-
jící teplotu uvnitř boxu. Nová, zabalená a 
nepoužitá. Nevhodný dar. Cena 1 650,- Kč. 
Tel. 776 495 506
n Prodám Škodu 120, r.v.1986,; bez 
STK. Dobrý stav, cena dohodou. Tel. 777 
191 581

n Prodám Š Favorit, 1 289 cm3, tma-
vě červená, r.v.1991. 2. majitel, benzin, 
najeto 134 294 km, spolehlivá, autoradio, 
střešní nosič, zimní i letní pneu, odní-
matelné závěsné zařízení. Garážovaná, 
nehavarovaná, př. mlhovky, ruční sytič, 
koroze prahů. Cena 10 000,- Kč. Tel. 724 
956 423
n Prodám Š Felicia combi 1,3 GLXi,; 
r.v. 95, STK+emise 12/09, modrá meta-
líza. Cena 35 000,- Kč. Tel. 775 056 570 
n Prodám Škoda Favorit 135 GLX I,; r.v. 
1994, najeto 135 tis. km, vstřikování, černý 
interiér, červená metalíza, radiopřehrávač, 
střešní okno, al. kola, central, alarm, po STK, 
výborný stav, bez koroze. Cena 24 900,- Kč. 
Tel. 603 218 870
n Prodám Opel Corsa 1,2,; r.v.1997, 
nové STK, bílé barvy, 3 dv., tažné zařízení, 
2x airbag, rádio + repro, fólie na oknech, 
dobrý stav, bez koroze. Cena 48 000,- Kč. 
Tel. 723 174 388

n Prodám stavební míchačku KMB-50; 
+100 m kabelu + zásuvky.Velmi zánovní. 
Cena 3 500,- Kč. Tel. 518 351 359
n Prodám zařízení dětského pokoje pro 
2 děti,; tj. 2 postele s matrací, šatní skříň, 
policová skříň se šuplíky, psací stůl, police. 
Cena dohodou na tel. 728 636 440.
n Prodám cihly, staré, plné.; Tel. 607 652 
323
n Chladící box,; napájení 220/12V, 25L. 
Výhoda zástrčky do sítě 220V. Displej zobra-
zující vnitřní teplotu .Teplota až o 20°C nižší 
než okolní. Nový nepoužitý. Nevhodný dar. 
Cena 1 650,- Kč. Tel. 776 495 506
n Prodám staré pletivo.; Tel.606 879 001
n Prodám zádové postřikovače; Solo 
450, st. 26 měs, jako nový a Stihl SR 320, st. 
4 r - výborný. Tel. 737 545 751
n Prodám nové svatební šaty,; jedenkrát 
použité.Dlouhé s vlečkou, korzetového typu. 
Velmi pěkné, nutno vidět. Velikost 38. Původ-
ní cena 15 000,- Kč, cena nyní 10 000,-Kč. 
Foto pošlu na požádání e-mailem.Tel: 723 
156 289.E-mail:Skosnikova.p@seznam.cz
n Prodám notebook IBM 256RAM 60GB 
HDD; s externí vypalovačkou s potiskem 
médií, vše v perfektním stavu, 5 000,- Kč. 
Tel. 605 789 978
n Prodám žací lištu ŽL 152,; v dobrém 
stavu ( k malotraktoru T4 K 14 ). Cena doho-
dou. Informace na tel. 518 357 292, v pra-
covní dny od 08 00 do15 00 hod.
n Prodám (profi) miniaturní  štěnici; 
(odposlech), bezdrátový mikrofon příjem na 
FM frekvenci běžné rádio, autorádio atd. 
Cena 990,- Kč, (dosah 300m) jednoduchá 
instalace. Nová. Tel. 777 042 097 
n Prodám mražák Calex 130 l,; 3 šuplíky. 
Cena 400,- Kč. Tel. 606 219 187, Kyjov
n Prodám šatní skříň se spodním šup-
líkem,; z měkkého masivu. Cena 500,- Kč. 
Tel. 606 219 187, Kyjov
n Prodám klec pro andulku,; s policí na 
míru. Levně. Cena dohodou. Tel. 774 149 
134
n Prodám bílé polosandály,; zachovalé 
moderní. Levně. Vel. 38. Tel. 774 149 134
n Prodám venkovní 2 dílné dřevěné 
dveře; - atyp, prosklené, ve velmi dobrém 
stavu, (nátěr zlatý dub). Pravé. Celkové 
rozměry: š.140 cm, v.240 cm) + rám do 
zdi. Bezpečnostní kování. Tel. 775 700 
100.
n Prodám Nokia 3324+baterie-6 dní 
výdrží.; Cena 350,- Kč. LG (na součástky), 
také Samsung SGH-140. Pište: 733 280 321 
nebo 773 523 386
n Prodám míchačku a autogen.; Tel. 606 
882 022
n Prodám půlené hurdisky- 800 ks.; Platí 
stále.Tel. 607 115 815
n Prodám palivové dříví; Tel. 607 115 
815
n Prodám tenor-sax,; výborný stav. Cena 
dohodou. Tel. 723 458 909
n Prodám křovinořez- 3 990,- Kč; motor. 
pilu- 2 990,- Kč, mot. sekačku- 4 200,- Kč, 
postřikovač- 6 500,- Kč. Nové, záruka. Tel. 
606 167 711
n Prodám palivové dřevo v metrech.; 
Výhodná cena! Tel. 720 281 603

KoUpím
n Koupím hrozny Irsai Oliver.; Tel. 608 
466 858
n Koupím chromovaný trubkový ná-
bytek; i poškozený. Ohýbaná křesla 30.-
40.léta-UP závody, design J. Halabala. Por-
celán značený Loket a písmeny DP-návrh 
L.Sutnar. Velmi dobře zaplatím. Tel. 777 032 
904
n Koupím okno 120x120 cm; jednokřídlé-
otočné, vyklápěcí. Tel. 606 498 061
n Koupím zemědělský stroj VARI,; +pří-
slušenství. Tel. 736 447 460

BYtY
n Prodám byt 3+1 ve Veselí n. Mor. Tel. 
603 447 986
n Pronajmu 2+1 ve Strážnici,; po kom-
pletní rekonstrukci (nové okna, dveře, stě-
ny, kuchyň, dřevěné podlahy, koupelna s 
vanou). Max. 2 osoby. Tel. 739 128 933, 608 
220 181
n Pronajmu 3+1 v Kyjově,; zařízený. Tel. 
604 586 456
n Koupím byt 2+1 v Hodoníně. Tel. 723 
174 388
n Koupím byt na Nám. Osvobození v 
Hodoníně.; Platím hotově. Tel. 776 309 957
n Vyměním městský byt 2+1 na JV; 
(určený k prodeji) za 3+1 nebo 4+1 určený 
i neurčený k prodeji+doplatek. Tel. 731 163 
165
n Prodám byt 3+1 v Kyjově; na 
ul.Kollárova. Cena dohodou. Tel. 724 103 
466 
n Prodám byt v OV 2+1 s lodžii,; v centru 
HO, Tyršova 2, po rekonstrukci (podlah. plo-
cha 64,30 m2)+sklep. Nejvyšší nabídce. Tel. 
602 708 989

Vzpomínky

Jak rádi bychom Ti teď blahopřáli, než smutní 
u Tvého hrobu stáli. 
Dne 18. července vzpomeneme nedožitých 
74. narozenin pana LADISLAVA MRLáKA 
z Josefova. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

SíDLO: Komenského 53, Kyjov,
e-mail:lensreality@seznam.cz, mobil: 774 430 040

Více na www.lensreality.cz
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RD 4+1a 1+1 Tvrdonice, hezká lokalita, k nastěhování, tel. 774 430 040  2.600.000 Kč
RD 3+1 Bohuslavice, klidná část, k nastěhování, tel. 774 430 040 790.000 Kč / 4.203 Kč
RD 5+1 Vracov, po celkové GO, zahrada, tel. 774 430 040  1. 975.000 Kč / 10.592 Kč
RD 3+1 Sobůlky, průjezd, zahrada, klidná část, tel. 774 430 040 info v RK
Hala Hodonín, výrobní nebo sklad, IHNED VOLNÁ, tel. 774 430 040  SLEVA 8.000.000 Kč
Pozemek Uhřice o výměře 870m2, tel. 774 430 040 450 Kč /m
Byt OV 3+1 Louny, 65m2, zahrádka, IHNED VOLNÝ, tel. 774 430 040  850.000 Kč / 4.558 Kč
Byt OV 1+1 Dubňany, nové okna, topení, el. , tel. 774 430 040  760.000 Kč / 4.076 Kč
RD 3+1 Přítluky, dvůr, průjezd, využít i na chalupu, tel. 774 430 040 870.000 Kč / 4.634 Kč
RD 3+1 Svat.-Mistřín, průjezd, dvůr, k nastěhování, tel. 774 430 040 880.000 Kč / 4.806 Kč
RD 4+1 Žádovice, řadový, garáž, zahrada, k nastěhování, tel. 774 430 040 1.100.000 Kč / 6.007 Kč

ELEkTrO ESO, Národní třída 42
Hodonín, tel. 518 321 916
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AkčNÍ CENY NA čERVENEC 
LCD TELEVIZOR ORIN 

Úhlopříčka 82cm 11 990,- 
Notebook ACER 120GB,

2GHz, 1GBram 12 290,-
MYČKA BEKO ener. třída A 4 990,- 

VYSAVAČ concept 

s turbokartáčem 1990,-
 + DÁREK rychlovarná konvice 

VYSAVAČ AKU. SENCOR 399,-

1023
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•  Velký výběr metráže
 š. 0,65 - 5m
•  Široký sortiment  
 kusových koberců

Veselí n. Mor.
Milokošť

tel. 607 102 478
440

www.rowan.cz
1136

SVĚT pODLAH
www.svetpodlah.cz

AKČNí NABíDKA PLOVOuCíCH PODLAH
• Euroclick 31  298,-  s montáží 382,-
• Castello 32  349,-  s montáží 465,-
• Parador 1040  549,-  s montáží 652,-
• Parador 1050  619,-  s montáží 704,-
• Trentime 1  759,-  s montáží 785,-

ke všem plovoucím podlahám 
mirelon, lišta za 1,- kč.

CENY VčETNĚ DpH
Velkomoravská 87, Hodonín

Tel. 518 340 627, mob. 774 598 520
Svetpodlah@seznam.cz

1159

962

Brněnská, Na Pískách
(za veterinou) Hodonín

tel. 603 470 145

Interiérové
dveře a zárubně

Hodonín
& 518 344 599, 602 526 806

www.zlomek.cz

, s.r.o.

1180

HOdONíN, Národní třída 13, 775 591 003
STráŽNICE, Předměstí 399, 775 591 002

CHORVATSkO - KAŠTEL
penzion s polopenzí 3.490 Kč
SupER CENY

e-mail:irra@irra.cz,  www.irra.cz
1290

Při koupi nemovitosti prostřednictvím naší RK 
zajistíme kupujícímu hypoteční úvěr 

BEZ POPLATKŮ bance. 
Široká nabídka nemovitostí z Kyjova a Brna

www.quickreal.cz

VýBěR z nABíDKy:
STP Veselí n. Mor. EXKLUZIVNĚ 1.800.000,- Kč

Pozemek Lužice EXKLUZIVNĚ 80,- Kč/m2

Chata Moravany (HO) EXKLUZIVNĚ  325.000,- Kč

RD 7+1 Šardice EXKLUZIVNĚ cena v RK

Vinný sklep Dubňany EXKLUZIVNĚ cena v RK

RD 6+1 Dražůvky cena dohodou

RD Násedlovice cena dohodou

OV 4+1 Hodonín cena v RK

Pronájem OV 1+1 Bzenec cena k jednání

Pronájem OV 1+1 Kyjov nejvyšší nabídce

Pronájem OV 4+1 Bzenec cena k jednání

Orná půda Nítkovice  150,- Kč/m2

Nov. RD 6+1 a RD 4+1 Hodonín 8.000.000,- Kč

Komerční budova Hodonín 7.000.000,- Kč

Nov. RD 4+1 Týnec 3.400.000,- Kč

RD 5+1 Hodonín 3.200.000,- Kč

RD 5+1 Svatobořice-Mistřín 2.900.000,- Kč

RD 5+1 Čejkovice 2.600.000,- Kč

RD 7+2 Vnorovy 2.500.000,- Kč

RD 4+2 a 2+kk Kyjov-Nětčice 2.400.000,- Kč

1321

Merhautova 155, Brno-Č. Pole
Svatoborská 492, Kyjov

% 518 610 215  % 739 599 480

AuTOVRAKOVIŠTě VRACOV
• vydáváme doklad o likvidaci 

• výkup autovraků 
• likvidace a odvoz ZDARMA

Prodej nových a použitých autodílů

Tel. 731 888 888, 731 999 999
426

916

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD
ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

OLEjE – MazIVa – adITIVa
SErVISNí CHEMIE

Kompletní tribologický servis

Sovadinova 10, 690 02 Břeclav
Tel. 519 321 573, fax 519 322 036

www.madoil.cz
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n Stavební a zednické práce Jane-
ček.; Provádíme výstavbu, omítky, beto-
ny, půdní vestavby, rekonstrukce, zatep-
lování, sádrokartony a jiné. Tel. 603 340 
408

n MASáŽE - rekondiční a regenerač-
ní; s příměsí esenciálních olejů. Cena za 
hod. 250,- Kč. Možnost příjezdu i k Vám. 
Tel. 777 274 936

n Obec Čeložnice nabízí k pronájmu 
prostory; za účelem provozování hos-
pody. Bližší informace na tel. 724 153 
216

n Plastová okna a dveře.; Tel.604 996 
046, www.pesa-okna.cz

n STŘECHY.; Kompletní dodávka 
střechy. Klempířství, pokrývačství, 
tesařství. Hotovíme vazby. Pokrývá-
me střechy. Veškeré klempířské prv-
ky. Slevy na kratinu. Montáž střeš-
ních oken zdarma. Tel. 774 993 066. 
www.strechybreclav.cz

n Řidiči-pozor! Světová novinka 
na Slovácku.; Clonování autoklíčů s 
imobilizérem bez Vašeho plovoucího 
čísla Pin-kódu. Více než 20 značek a 
240 druhů aut. Citroen, Peugeot, Ford, 
Jeep, Renault, Nisan, Mazda, Hyundai, 
Mitsubischi, Toyota aj. Služby u Matěje 
Vracov. Tel. 604 339 197

n Potřebujete pronajmout, prodat či 
koupit RD, byt aj.; Využijte našich služeb. 
Nabízím korektní jednání. Tel. 774 186 928
n Chcete nejen dobře vypadat, ale také 
se dobře cítit?; www.hubnete.cz/hou-
sework

n PROVáDíME izolace plochých střech,; 
izolace proti tlakové vodě a radonu, izolace 
teras, bazénů a zahr. jezírek z PVC fólií. 
Zaměření a rozpočet zdarma. Tel.: 608 886 
840, www.izolacesalsa.cz

n PROVáDíME pokrývačské, tesař-
ské a klempířské práce.; Zaměření 
a rozpočet zdarma. Tel.: 608 886 840, 
www.izolacesalsa.cz

n Filmování svateb, stužkových.; 
Tel.+ 421 905 472 734. Slovensko

n STŘECHY; - tesařské, klempířské a 
pokrývačské práce,; dřevostavby, altánky, 
rekonstrukce střech. Prodej řeziva a střešní-
ho materiálu. Tel. 777 882 094

n STŘECHY NA KLíČ - klempířské, 
pokrývačské a tesařské práce včetně 
dodání materiálu. Tel. 728 125 011

n Sádrokartony-izolace,; půdní vestav-
by, střešní okna Velux-montáž zdarma. 
Jan Schüller, Vracov. Tel. 602 787 982.  
www.sadrokartony.snadno.eu

n VODO-TOPO-PLYN; -SOLÁRNÍ SYS-
TéMY-TEPELNÁ ČERPADLA. MONTÁŽ, 
PRODEJ, SERVIS, TEL.: 603 413 711, 
518 322 329

n Psí Hotel Dubňany,; Tel.775 208 
354, www.doghotel.wbs.cz

fiNANcE
n Nevíte kudy kam? Zavolejte, půjčíme 
Vám. Tel. 603 764 261
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NašE 
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telefon: 
518 346 888 

fax: 
518 341 974

n Prodám Renault Clio 1.2 MEXX; r.v. 
96, 133 000 km, 40 kW, 5 dv., 2x airbag, 
centrál dálk., děl. zad. sedadla, el. př. okna, 
imobilizér, autorádio 4x repro, posil. řízení, 
tón. skla, mlhovky, zadní stěrač. Cena Kč  
47 000,- Kč, velmi dobrý tech. stav, bez koro-
ze, pěkný interiér, 70% zim. pneu. Tel. 724 
444 063
n Prodám nový střešní nosič Octavia I; 
do přípravy, Kč 500,-, přivezu ZDARMA, tel. 
724 444 063

n Prodám Peugeot 306 1,9D rv.1998,; 
naj: 174 000, 3 dv, černá barva. El. výbava 
okna+stř., okno,dálkové central, 2x airbag, 
denní světla, servo, bez koroze(pozink), 
nový olej, super stav jen oděrky laku, spotře-
ba 4,8/100km, MP3. BEZ INVESTIC! Cena 
65 000,- Kč, dohoda jistá. Spěchá!!! Tel 731 
232 229, kdykoli volat i sms

n Prodám autosedačku 9 - 36 kg,; 
výsuvná opěrka hlavy, pevná plast. konstruk-
ce, nová se zár., homologace ECE R44/04, 
Cena 1 550,- Kč. Tel. 608 036 466
n Prodám 4 nové a 2 použité autore-
produktory,; CD měnič Philips vč. kabeláže, 
ekvalizér k autorádiu a bednu na subwofer 
prům.300. Vše za 1500,-Kč. Tel. 775 386 
787
n Koupím auto s platnou STK,; levně. 
Nabídněte. Tel. 739 836 594
n Prodám Felicia 1,3, r.v.12/95,; do pro-
vozu 02/96, najeto 125 tis. km, výbava-radio 
CD,-MP3, letní i zimní pneu na discích. 1. 
majitel. Cena 35 000,- Kč. Dohoda možná. 
Tel. 606 310 504
n Prodám Škoda 120, v.r.1979,; 
STK 10/2009. Cena 3 000,- Kč. Sleva mož-
ná. Tel. 773 129 284
n Prodám Ford Escort 1,4; + zimní gumy 
s disky. STK do 8/2008. Cena 20 000,- Kč. 
Při rychlém jednání -sleva. Tel. 723 212 
722
n Za odvoz odebereme Váš starý 
ODHLáŠENÝ automobil. Tel. 776 372 310, 
776 032 944

ZVířAtA 
n Prodám prase na dokrmení. Tel. 602 
845 927
n Prodám štěňata německé dogy,; černé 
a šedý tygr bez PP. Cena 5 000,- Kč. Odběr 
začátkem srpna. Tel. 721 242 270
n Prodám štěňata maltézáčků; bez PP. 
Cena 3 000,- Kč. Odběr ihned. Tel. 721 242 
270
n Prodám štěňata Kavalír- King Char-
les Spaniel, stáří 8 týdnů bez PP. Cena  
3 000,- Tel. 518 362 646 
n Prodám 8 zdravých včelstev,; včet-
ně úlů Univerzal v oblasti Horňácko - ze 
zdravotních důvodů. Tel.606 828 897 
n Koupím tele.; Na plemeni a na pohla-
ví nezáleží. Tel. 732 857 431
n Jack Rassel Teriér, štěňata; mimořád-
ně atraktivně zbarvená. Prodám. Tel. 606 
110 971 
n Dobrman štěňata s PP; mohutná, hně-
dá a černá. Prodám. Tel. 606 110 971
n Prodám-Francouzský buldo-
ček, štěňata s PP,; výborný rodokmen, 
stáří 11 měsíců, možnost nezávazné 
prohlídky po tel. domluvě. Jsou vhod-
ná na výstavy a chov, mají mikročipy. 
Tel. 608 025 635 
n Daruji dvouměsíční štěně; (voříšek s 
jezevčíkem)-černý, hladkosrstý. Tel. 777 182 
386
n Daruji dvě bílá koťata,; kocourci nar.  
7. 5. 2008. Tel. 606 859 081
n Darujeme černé koťátko-kocourek.; 
Zn. Kyjov. Tel. 607 125 673
n Daruji koťátko perské kočičky.; Odběr 
možný ihned. Tel. 518 321 416
n Prodám štěně německé dogy s PP,; 
žlutý pes, stáří 5 měsíců, po výborných rodi-
čích. Tel. 739 942 695
n Nabízím ke krytí psa franc. buldočka,; 
barva červený fwn. Tel 739 942 695
n Prodám štěňata Rotvajlerů,; čistokrev-
ná bez rodokmenů, odběr od 30. června. 
Tel. 724 226 966

sEZNÁmENí
n VŠ 41/173, nekuřák hledá ženu do 36 
let,; pro hezký a trvalý stav. Tel. 728 650 
803
n Rozvedená 50letá Romka; hledá pří-
tele do 55 let, nejlépe rom. podnikatele z 
jižní Moravy. Motorista vítán. Tel. 773 129 
284
n 62 muž důchodce s RD hledá paní do 
60 let k seznámení. Přistěhování nutné. 
Záliby: zahrádka, hudba, pasivně sport,
Tel. 723 967 365

sEX
n Příjemná hnědovláska 25.; relaxace. 
Tel. 603 387 250

slUŽBY
n PODLAHY-KVALITNě-LEVNěJI,; plo-
voucí, PVC, nivelační stěrky, parkety včetně 
renovací. Tel. 602 755 221

n HLEDáTE SVATEBNí ŠATY SVÝCH 
SNŮ?; Neuspokojí Vás šaty šité na kole-
ně? Pokud hledáte kvalitu světových 
značek, které perfektně padnou, výhod-
né ceny, tradici i profesionalitu- je tu pro 
Vás SVATEBNÍ AGENTURA IVANA v 
Hodoníně na Národní tř. 10.
Nabízíme: 17 let zkušeností, 200 
modelů svatebních šatů, společen-
ské šaty k půjčení i k prodeji, veš-
keré doplňky. Úpravy zdarma! Super 
nabídka:
kytice, oznámení, prsteny-nejvýhod-
nější ceny na jižní Moravě! Tel. 518 
342 870, www.agenturaivana.cz

n NáBYTEK ŠTIPČáK ve Vlkoši u 
Kyjova; nabízí sedací soupravy, plo-
voucí podlahy, inter.dveře a zárubně, 
výrobu schodišť a nábytku na zakázku. 
NAVŠTIVTE NAŠI VZORKOVOu PRO-
DEJNu. Tel. 774 500 270
n KuRÝRNí SLuŽBA; Hodonín-Břeclav-
Brno, rozvoz zásilek do 100 kg do 5 hodin! 
Cena 400,- Kč za zásilku. Tel. 602 996 130 
n PáLENICE Petrov; Tel. 606 882 022. 
Vjezd povolen OÚ.
n Plastová okna, dveře, sítě proti hmy-
zu a žaluzie. Tel. 604 996 046, www.pesa-
okna.cz

n Zpracování účetnictví,; daňové evi-
dence, DPH, mezd, zastupování před 
úřady. Ing. E. Janků. Tel. 732 232 573

n POHODLNá PŮJČKA; 5000-50 000,- 
Kč, splátky už od 645,- Kč měsíčně, až na 13 
měsíců. Diskrétnost zaručena. Tel. 722 134 
530

n Neplaťte poplatky za vyřízení půjč-
ky!!!; Velmi dobrá schvalovatelnost! I 
pro důchodce. Tel. 733 558 650

n Novinka v půjčkách!!!; pro občany 
a podnikatele. RIGHT-ON s.r.o., tel. 773 
677 987 

n Úvěry od 100 000,- Kč pro každého z 
Vás.; Domácnost nezatíží, naopak oddluží. 
Registry neposuzujeme. Možnost spoluprá-
ce i renty. Tel. 731 453 075

n Nabízíme okamžitou pomoc; s řeše-
ním exekucí, vyrovnáním po rozvodu a 
pod. problémy. Tel. 775 703 743

n KEŠOVKA-půjčky do 24 hodin; až k 
Vám domů. 5-50 000,- Kč- splatnost až 13 
měsíců. Tel. 774 421 638
n Peníze do 24 hodin k vám domů,; bez 
poplatku. Volejte 605 814 724 

n Peníze k Vám domů!!!; Krátkodobé 
půjčky do 20 000 Kč, okamžitá výplata 
hotovosti, pouze Strážnice, Veselí a oko-
lí. Tel. 605 206 541

n Okamžitá výplata hotovosti; posky-
tujeme krátkodobé půjčky 5-20 000 
Kč, rychlé vyřízení. Tel. 776 830 670

prÁci HlEdÁ 
n Hledám práci na doma.; Tel.773 129 
284
n 49 - letý, vyučený,; dobrá hlava, šikov-
né ruce, vlastní auto hledá dobře placenou 
práci - nástup dohodou. Tel. 776 680 681
n Hledám domácí práci.; 
NE dealerství. Tel. 733 505 327 
n Hledám zaměstnání; jako administrativ-
ní nebo technicko-administrativní pracovník, 
asistent, fakturant, celní deklarant a podob-
ně. Nabízím VŠ vzdělání, 15 let praxe v admi-
nistrativě, znalost práce na PC, zodpovědný 
přístup, loajalitu a chuť naučit se nové věci. 
Možný nástup 1.8.2008. Tel. 737 814 500

 VolNÁ místA
n Až 5 000,- Kč měsíčně bez práce!; 
Pronajměte auto, dům, plot či pozemek 
pro reklamní účely! Tel. 511 511 588

n Studentka VŠ, FF; hledá práci i na zkr. 
úvazek. Nabízím znalost AJ (stát.zk.), komu-
nikativnost, flexibilitu, zodpovědnost, ochotu 
učit se novým věcem. E-mail: vladka.g@
seznam.cz.

n Nábytek Štipčák ve Vlkoši u Kyjova 
přijme stolaře s praxí. Tel. 774 500 270

n Přijmeme telefonní operátorky, HO 
a okolí.; Tel. 723 995 006

n Přijmu elektrikáře.; Tel. 602 718 
467

n Přijmeme barmana, barmanku do 
baru v Hodoníně. Nástup ihned. Tel. 
774 201032

n Přijmeme kuchaře a číšníky s praxí do 
trvalého PP. Hotel Čejkovice. Tel. 602 501 
942

n Firma STAFAX s.r.o. přijme; jed-
notlivě i celé party na pozice zed-
ník, tesař, stav.pomocník, zámečník, 
kovoobráběč,svářeč CO2, dělník na lince, 
vhodné i pro ženy a páry. S praxí i bez. 
Tel. 511 116 701, 728 332 398. PRÁCE 
PO CELÝ ROK!

Velkoobchod plastů a stavebniny
sklad Nedakonice, u vlakového nádraží směr boršice

LEXAN – dutinkový polykarbonát 
na zastřešování pergol, 

zimních zahrad, skleníků, balkónů apod.

NízkÉ PrázdNINOVÉ CENY!!!!
Nakoupíte u nás taky plasty technické, 
reklamní, stavební, plastové plotovky, 

zatravňovací dlaždice, zastřešovací vlnovky, 
nářadí a stavebniny

PO- ČT  7-16 hod.  Pá  7-15 hod. 
Tel. 572 503 124, 776 799 882

www.elimaplasty.cz
1293
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AuTOBAZAR

VýkUP VOzIdEL 
za HOTOVÉ

VÝKUP • PROTIÚČET • LEASING • ÚVĚR • POVINNé RUČENÍ • ZÁRUKA

KYJOV      www.dieselcar.cz     777 327 771 
987

aUTOBazar 
„MOTOrEST rOHaTEC“
tel. 518 359 759,  606 534 001

Výkup automobilů, prodej za hotové, 
na půjčky, leasing a možnost 
staršího auta jako protiúčet.

Provádíme čištění interiérů 
a renovace laků

www.autosoft.cz/rohatec-motorest
Otevřeno: Po - Pá 900 - 1700, So 900 - 1200

681

pRODEJ, Výkup, LEASINg
AuTOBAZAR pATkA

MOŽNOST I NA ÚVěR - 13 let provozu.
Zprostředkuji prodej Vašeho automobilu 

s přepisem, bez parkovného, výkup ihned.
Sjednání zákonného pojištění.

Autobazar PATKA, Velkomoravská 29/A
(naproti ČP ARAL u Lidlu), Hodonín,

tel. 518 342 468, 602 708 989, www.autopatka.zde.cz
VOZIDLA I NA INTERNETu

024

ODTAHOVÁ SLuŽBA
nabízíme: • likvidace autovraků
• vystavení dokladu o likvidaci

• vyprošťování vozidel po havárii
Vlastimil Hanáček, 

Moravský Písek 283, Tel: 737 833 832
e-mail: odtahovkahanys@seznam.cz

www.odtahovkahanys.cz
975

1170

www.bbauto.cz
Uh. Ostroh,   u  čerpací stanice LPG 

803

VaLar-motor oil
IGOL-oil pro 
motocykly
značkové 

oleje a maziva 
v prodeji

brněnská 3540, 
695 01 Hodonín

Tel./Fax: 518 344 444
mob.: 736 507 162

e-mail: 
monika.janacova@nocc.cz

1319

SádrOkArTONOVÉ SYSTÉMY
STŘEŠNí OKNA • TEPELNá IZOLACE    

• MINERáLNí KAZETOVÉ PODHLEDY VČETNě OSVěTLENí 
• NáVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ

Veškerý sortiment v naší prodejně ihned k odběru. 
Doprava materiálu zajištěna. Pondělí - pátek 730 - 1600

RIGIFORM, s.r.o., Čajkovského 45, 
(areál velkých kasáren) Hodonín 695 01
Tel/fax. 518 341 345, mob. 602 739 698

e-mail: rigiform@rigiform.cz, www.rigiform.cz

R i g i f o r m ,  s . r . o .

643

rENOVACE 
dveří, zárubní, schodišť 

a kuchyňských linek
tel.: 732 751 239

1095

www.lpzvuk.cz
OZVUČENÍ 

kulturních, společen-
ských a sportovních akcí

MObILNÍ dISkOTÉkY
firemní akce, oldies party, 

plesy, pořady 
pro děti, hody

603 501 896
1168

oZNÁmENí
n AuTOŠKOLA VáVRA; Dvořákova 2, 
Hodonín oznamuje zahájení kurzů řidi-
čů A, B, B+E -18.7.2008 v 16.00 hod. 
Provádíme školení a přezkoušení řidičů 
z povolání. Cena smluvní. Tel. 603 513 
080

VÝZVY
n Hledám mladé sprejery,; kteří pomalují 
20 m dlouhý a 3 m vysoký starý plot z vlnité-
ho plechu. Tel. 720 314 899

dArUJi
n Daruji staré loutkové divadlo sběrateli 
nebo do muzea. Oprava nutná. Tel. 774 
051 501
n Stavební suť za odvoz, Kyjov;  
Tel. 602 411 709

rŮZNé
n Hledám spolucestujícího; na každo-
denní dojíždění do zaměstnání do Brna. Tel. 
720 313 362 
n Kdo pomůže se sečením části zahra-
dy v HO na Výhoně? Tel. 603 529 662 

n NOCC,a.s. VALAR-motor oil; 
značkové oleje a maziva v prodeji.
Brněnská 3540, 695 01 Hodonín. Tel./
fax 518 344 444, mob. 736 507 162, e-
mail:monika.janacova@nocc.cz

MOuLIN ROugE BRNO 
přijme dívky nad 18 let, 

jako servírky, tanečnice a společnice. 
Vysoký výdělek. ubytování zajištěno. 
tel.: 604 234 234, mail:brno@thebigapple.cz

384
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představujeme naše dechové hudby, cimbálové muziky, pěvecké sbory, hudební skupiny

Kyjovka pramenící v Chřibech původně patrně ústila do Moravy
poznej kopce, doliny a stavby na slovácku

reakce, názory, dopisy

Je neděle 29. června 2008 – čas dopolední. Sluníčko 
zřejmě již trénuje na blížící se tropické dny a v 11.00 
dává na srozuměnou, že to s ním v nejbližších hodi-
nách nebude vůbec lehké.

Mikulčický chrámový sbor vyráží po trase Hodo-
nín–Olomouc k vystoupení v bazilice Navštívení P. 
Marie na Svatém Kopečku. Nálada je vzdor vedru 
výborná, doufejme, že vydrží.

Příjezd – času už není nazbyt, rychle tedy společná 
fotografie před budovou, která na první návštěvníky 
působí opravdu hlubokým dojmem, káva na osvěžení 
a jde se zkoušet. Značnou vnitřní plochu chrámu zau-
jímá, žel, již celý rok lešení restaurátorů (prý má ješ-
tě do Vánoc vydržet). I tak však monumentální chrám 
s jeho nádhernými malbami i ostatní výzdobou zane-
chává ve vnímavých duších tichý obdiv nad dokona-
lým uměním našich předků.

Při zpěvu na kůru místy málem pro lešení nevidíme 

kněze, sloužícího mši, tóny staroslověnských textů však 
znějí v prostorách baziliky fantasticky. Výpravě polských 
poutníků i ostatním přítomným, kteří byli výkonem sbo-
ru nadšeni, pan farář nakonec vysvětlil, že nešlo o zpě-
váky z Ruska, ale o pěvecký sbor z Mikulčic na jižní 
Moravě, který se t.č. souběžně připravuje na pěvecký 
doprovod slavnostní mše při tradiční cyrilometodějské 
pouti na staroslovanském sídlišti v Mikulčicích. Dob-
rý pocit členů sboru nakonec ještě umocnila prohlídka 
Přírodního ráje Horizont v Bystrovanech u Olomou-
ce i společná večeře v restauraci Semiramis – přímo 
uprostřed květinové záplavy. Stabilizovaný kádr sboru, 
vedený „Jeníčkem“ Kosíkem, získává za svá vystoupe-
ní v posledním období uznání široké veřejnosti.

Pak tedy – „blagosloví dušé mojá Góspoda“, že je 
mi umožněno podílet se na společných výsledcích sbo-
ru, který má před sebou nesporně nadějnou budouc-
nost.                       Milada Šmolíková, Hodonín

Ohlédnutí za zpíváním na Svatém Kopečku a v Mikulčicích

Devítileté neregistrované partnerství spojuje pětici kamará-
dů, kteří   jako Second End hrají nějaký ten čtvrtek v hodo-

nínské zkušebně ve škole na Větrné hůrce. Muzikanti melodic-
ký metal pojmenovaný jako hard music nabízejí fanouškům 
na svých koncertech po celé republice. Občas zavítají na dru-
hý břeh řeky Moravy, na Slovensko. V hudební branži nejsou 
žádnými nováčky. Objevili se v pořadu hudební televize Óčko 
nebo taky v Dobrém ránu s Českou televizí Ostrava. 

Primárně se soustřeďují na vlastní tvorbu, ale občas při 
vystoupení vkládají pro zpestření i hity renomovaných kapel. 

Po personálních změnách, které nastávají s nepravidelnou 
přesností každý druhý rok, se prokousali až ke své páté des-
ce Tváře. „Natáčeli jsme ji v domažlickém nahrávacím studiu 
a byla to pro nás novinka, protože všechny ostatní desky jsme 
dávali dohromady v hodonínském studiu, kde i zkoušíme,“ uvedl 
kytarista Petr Ducháček. Deska je na světě od května a kapela už 
teď připravuje první větší turné, které ji má ještě více zviditelnit. 
Na jejích štacích ji podpoří kapely Proximity a Helpness.

Díky své píli a kontaktům manažera si zahráli jako předka-
pela na turné skupiny Arakain k jejich desce Labyrint. S touto 
kapelou je ale  váže i další spolupráce. Zpěvák Arakainu Honza 
Toužimský jim natáčel první videoklip. Osvědčil se jako kame-
raman, režisér i osvětlovač.

V letních měsících zamíří pětka na festivalová pódia. „Za 
sebou už máme Basinfirefest ve Spáleném Poříčí a na konci 
července jedeme do Martina na Inferno Fest. V srpnu nás čeká 
vizovické Trnkobraní. Masters of Rock a Rock for People je 
zatím bez nás. Je těžké se tam dostat a hodně záleží na kon-
taktech. A už vůbec není jednoduché se tam udržet do dalšího 
ročníku,“ řekl basák Radek Miklica.
Nejbližší akce, kde vystoupí Second End: Kyjov (25.7.), 
Vizovice Trnkobraní (17.8.), Mutěnice Eden (18.10.).
Diskografie: Second End (demo 2000), Demo 2002 (demo 2002), 
Dobrá rána 2005, Vše co mám (promo 2006), Tváře 2008.
Internetové stránky: www.secondend.com     

KAREL PRCHAL

Hodonínští Second End se připravují na podzimní turné

Současná sestava (zleva): Milan Velecký (bicí), Petr „Pítrs“ Ducháček (kytara), Radek Miklica 
(bass), Stanislav „Bořa“ Peřinka (zpěv),  Roman Švantner (kytara).                Foto archiv kapely

Ještě v polovině 17. století 
říčka Kyjovka mezi Hodoní-

nem a Mikulčicemi, u tzv. Ska-
řin, ústila zřejmě do Moravy. Je 
to patrné i z historických map, 
např. J. A. Komenského (1592-
1670). Její koryto bylo údajně 
poté, co opustila Písečný ryb-
ník u Hodonína, nejspíše v 19. 
století, uměle vyhloubeno. Pod 
názvem Stupava tato řeka vyvěrá 
v Chřibech, pod Vlčákem (535 
m n. m.). Odvodňuje povodí 615 
čtverečních kilometrů. Rozděluje 
Ždánický les a Chřiby. Na Hodo-
nínsku a poté na Břeclavsku pro-
téká skoro celým Slováckem. 
Pár kilometrů od pramene, ještě 
jako horská bystřina, pod zbytky 
hradu Cimburk, naplní Koryčan-
skou přehradu. V polovině 50. 
let 20. století byla v tomto pro-
storu vybudována sypaná hráz. 
Na Stupavě vznikla vodní nádrž. 
Nebyla určena k rekreaci, nýbrž 
jako zásobárna pitné vody pro 
větší část Kyjovska. Je to ale 

nádherné údolí s vinoucí se sil-
nicí a blyštící se hladinou; má 
délku zhruba pět kilometrů. Tok 
Kyjovky, vedoucí od zřídla na 
západ, se ve Snovídkách (261 m 
n. m.) na Vyškovsku stáčí na jih. 
Kouzelným údolím mezi Ždá-
nickým lesem a Chřiby, dlouhým 
deset kilometrů, míří přes měst-
skou část Kyjova Bohuslavice, 
do tohoto sídla. Před tím se ale 
prožene pod Hradiskem (361 m 
n. m.) a Kozím hřbetem (319 m 
n. m). Spěchá podél trati z Brna 
do Trenčianské Teplé a kolem 
samot nazývaných Haluzice; 
posbírá něco vody z okolních 
kopců. Tedy i Ždánického lesa. 
Při průtoku Kyjovem, se říčka 
protáhne městem a spěchá rovi-
nou přes Svatobořice-Mistřín 
k Dubňanům. U tohoto sídla 
vody Kyjovky naplní Jarohně-
vický rybník. Potom už z bažin, 
z nichž se stávají jezera a jezír-
ka, nevyjde. Např. u Mutěnic 
zásobuje nejméně pět vodních 

nádrží. Voda se rozlévá, na jaře 
a po vydatných deštích vytvá-
ří, především na dolním toku, 
bahniska. Jsou prý důsledkem 
úprav koryta řeky. To bylo od 
Hodonína vytvořeno uměle. 
Naznačuje to i nezvykle přímá 
trasa řeky. Teče kilometry rov-
noběžně s Moravou, ale nikdy 
do ní po úpravách přímo neústí. 
Zato protéká celým Podlužím. 
V korytě, většinou zarostlém, 
se přitom po přívalových deš-
tích a z tajícího sněhu usazuje 
množství kalu. Podle odborní-
ků se tak neustále zvyšuje dno, 
a to mnohdy nad úroveň povrchu 
nivy. Půda pak není schopna se 
přirozenou cestou odvodňovat. 
Například při povodních v létě 
1997 Kyjovka naháněla hrůzu, 
a to nejen na dolním toku. Napá-
chala značné škody. Po 85 kilo-
metrech cesty značnou částí Slo-
vácka se pod Lanžhotem vlévá 
do Dyje. 

OLDŘICH BÍLOVSKý

Ráda jsem přijala pozvání sta-
rosty obce Josefov pana Přemys-
la Růžičky, abych mu pomohla 
zmapovat potenciální zdroje 
budoucího rozvoje obce. Součás-
tí této práce je i vyhledávání ade-
kvátních možností financování  
z prostředků mimoregionálních a 
také poradenství metod, jak efek-
tivně pracovat se zdroji místní-
mi, dále jak pomáhat občanským 
neziskovým aktivitám a samot-
ným aktivistům tak, aby nebyli 
přítěží pro náročnou práci obec-
ního úřadu, ale naopak, aby se 
stali nositeli budoucí josefovské 
prosperity. Je třeba zdůraznit, 
že zatím není mnoho takovýchto 
starostů, kteří by vnímali občan-
ský sektor jako něco, čemu je tře-
ba péče odborníka stejně jako si 
zveme jiné odborníky, například 
stavaře, když stavíme dům, či 
počítačového programátora pro 
správný chod našeho PC. Obec 
Josefov však takového starostu 
má.

Za tři měsíce naší spolupráce 
jsme podali čtyři projekty – žádos-
ti o finance na řešení nejrůznější 
obecní problematiky. Jedna již 
byla vyřízena kladně – do obec-
ní pokladny doputovalo 200 000 
Kč na dětské hřiště, jednu žádost 
přepracováváme a bude podá-
na znovu k 30. červenci, dal-
ší jsou v řízení. Tento započatý 
trend bude – věřím – pokračo-
vat. Peníze jsou argument, na 
který slyší každý – domnívám se.  
Ti vyspělejší, zralejší ve smyslu 
schopní vnímat život malé ves-
nické komunity i v neomezeném 
horizontu věků a širokém spo-
lečenském kontextu, pak ví i to, 
proč je třeba věnovat čas a ener-
gii například stromu, který desít-
ky let osamoceně roste uprostřed 
obilného lánu. Stromu, který 
naprosto nepodléhá našim níz-
kým žabomyším sporům o to, ve 
kterých letech mu hrozilo vytržení 
z kořenů či čím se k němu kdo při-
vázal, aby ho uchránil před nadu-
tým totalitním „poručímevětru-
dešti“. A tak zatímco starosta 

obce Josefov pečuje o památku – 
vzpomínku na statečného člověka 
Štěpána Lekavého jako o násle-
dováníhodnou inspiraci zasluhu-
jící si  mimořádné zviditelnění, 
jeho potomek naopak svou ener-
gii vkládá na pošpinění dobré-
ho jména celé obce a práce lidí, 
kterým na místě, kde žijí, záleží.  
K metodám rozvoje obce patří 
i setkávání se a diskuse o rozvo-
ji s v nejrůznějšími osobnostmi 
veřejného života. Za dobu naší 
spolupráce Josefov navštívili: 
Josef Štogr – nezávislý konzul-
tant pro státní správu a nezisko-
vý sektor, předseda Obce kon-
zultantů s cílem radit, jak a co 
v obci rozvíjet prioritně, Michal 
Blažek – akademický sochař 
a restaurátor – s cílem radit, jak 
udržovat památky v obci, Jan 
Grombíř – konzultant Nadace 
Partnerství programu Greenways 
s cílem radit, jak rozvíjet vinař-

ství a cykloturismus v obci, doc. 
Ing. arch. Petr Hrůša – architekt 
s cílem radit, jak pečovat o vinař-
skou a lidovou architekturu, 
Mgr. Vít Hrdoušek – propagátor 
oskeruší s cílem pomoci propa-
gaci oskeruší obecně, ale i těch 
našich josefovských.... pozvá-
ní do zajímavé obce s výrazným 
rozvojovým potenciálem přijíma-
jí rádi od aktivního osvíceného 
starosty i další – Ing. arch. Vla-
dimír Merta – kulturolog, folko-
vý muzikant, Dagmar Voňková 
– Andrtová – folková zpěvačka...  
...vlastně ani nevím, co a proč 
tohle píšu. Stejně jako nerozumím 
tomu, proč se pan Lekavý ohrazu-
je v mediích proti našim aktivitám 
pozitivně zviditelnit jeden strom, 
který se díky statečnosti jeho otce 
pro nás stal legendou.

Zlata Maděřičová, občanské 
sdružení Echo Moravia, 

tel. 777 112 437 

Redakční poznámka
Netušili jsme, jakou lavinu ohla-

sů spustí krátký článek „Oskerušo-
vou alej pojmenují po nebojácném 
hospodáři Lekavém“ otištěný v 
NS číslo 25/2008. Informoval o 
tom, že v Josefově chystají projekt 
výsadby oskeruší, tedy „Stromů 
Slovácka“. Ve spolupráci s občan-
ským sdružením Echo Moravia 
chce obec Josefov do programu 
Strom života přihlásit oskerušo-
vou alej pojmenovanou po Ště-
pánu Lekavém. Ten měl podle 

různých historických pramenů 
zabránit za doby JZD likvidaci 
stromu, pojmenovaného po něm 
- je zvykem starší vzrostlé oskeru-
še pojmenovávat po hospodářích, 
kterým patří. Není až tak důležité, 
jak toho dotyčný dosáhl. V žád-
ném případě jsme ale, tak jako 
jiné noviny, neuvedli, že byl ke 
stromu připoután řetězy, nicméně 
jsme otiskli celou reakci Štěpána 
Lekavého mladšího (NS 27/2008). 
Ohradil se proti tomu, že jeho 
rodinu nikdo neoslovil, vysvět-
loval jednání otce a ostře napadl 

i dnešní dění v obci. Následova-
ly pochopitelné reakce zástupců 
obecního úřadu (NS 28/2008) a 
dnes výše uvedený příspěvek.

Zájem nás pochopitelně těší, 
a k názorům je tato strana urče-
na. Rádi bychom ale tuto disku-
zi dokončili, aby se pro ostatní 
čtenáře nestal případ nepřehled-
ným. Snad se Lekavého oskeruše 
toho humbuku nepolekala. Nao-
pak, může být vděčna za takový 
zájem a rádi budeme zpovzdálí 
sledovat její další osud. 

Ivo Cencinger, šéfredaktor

polemiky na téma...

Lekavého oskeruše v Josefově

Lekavého oskeruše u Josefova.                                 Foto Ivo Cencinger



Socha Sv. Urbana patrona vinařů u jednoho ze sklepů v milotických Šidlenách.
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Naše osmisměrka, sudoku, křížovka

Cizinec v Egyptě se koupe v Nilu, vyleze ven a ptá se domorodce: Prosím vás, kde se...  (viz tajenka)

MuRPHYHO ZáKONY: 
ADAM, HERBA, KOLO, KOZA, KUFR, OCÚN, OSEKATI, PNOUT, PONK, SADA, 
SUDIČI, ŠTRÚDL, TRVALÝ, VOSA.

SuDOKu
ŘEŠENí: Doplňte do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby se ve čtvercovém poli ani 
v dlouhých řádcích a sloupcích žádná neopakovala. 

Když chcete jet rychle, ti před vámi jedou pomalu.

takoví byli - poznáte je?

Znáte region? Víte, kde to je?

TAJENKA: ...tady mohu vykoupat?

Kresba JaGr

máte doma historické fotografie?
Jsou na nich skupiny osob nebo zajímavé prostředí?
Nepatří do krabice, ale na oči
podělte se o ně s ostatními
Snímky můžete zapůjčit do redakce
Týdeník NAŠE, nám. 17. listopadu 5,
695 01 Hodonín (za sochou TGM), 
nebo zaslat v elektronické podobě na adresu: 
redakce@naseslovacko.cz

Připojte popisku (akce, místo, datum) a autora nebo vlastníka fotografie.

 Foto Luděk Durďák

6.B, 1. ZDŠ Hodonín, školní rok 1959.                                                                                                            Foto archiv Antonín Novotný

„Když sa ťa doma stará optá, proč idem tak pozdě, 
tož řekni, že ve Bzenci sa nedala přejít silnica.“



 - nám. 17. listopadu 5,  695 01 Hodonín
(redakce naproti staré polikliniky za sochou t. G. masaryka)
telefon 518 346 888, fax 518 341 974, mobil 774 551 119
redakce@naseslovacko.cz,        www.naseslovacko.cz
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JOSEF TRUMPEŠ

Léto se blíží, tak neváhejte a opatřete Vaše střešní okna tou nejmodernější 
zastiňující technikou. Teď nově v širších barevných variantách.

Odbornou montáž doplňků i kompletního systému VELUX Vám provede certifikovaná firma: 

trumpeš Josef tel. 777025867, www.sadrokartony-trumpes.cz, Josef.trumpes@seznam.cz
1298

1300

1309

Hit letošního roku
- půjčka pro Vás

AkCE 
80 000 kč za 1 555 kč
Nízký úrok 7,5 % ročně, 

bez registru
Máte exekuci? Nevadí vyplatíme ji

30.000 - 700.000 Kč

Hypotéky až do 5 mil. na 30 let
Tel.: 732 / 90 80 20

NÁBYTEk

Provozovny:

696 04 Svatobořice-Mistřín 317 696 61 Vnorovy 670
(areál textilky) (obchodní dům jednoty)
tel. 518 620 050, 777 818 622 tel. 518 328 330, 777 818 623

1310

akCE - SEdaCí SOUPraVY
sleva 10 %
akce platí do 31. 7. 2008
Neváhejte a přijďte

1128

Tel./fax: 519 34 62 09  • www.klenoty-oplustil.cz • VELKé BÍLOVICE

VYBERTE SI ŠPERK 
NEBO HODINKY

k SOUTěŽ k SOUTěŽ k SOUTěŽ k

V celoroční soutěži týdeníku NAŠE Slovácko 
a Klenotnictví - hodinářství Opluštil můžete získat 

 
Každý týden zveřejníme jednu soutěžní otázku. Jedno kolo sestává 
z devíti otázek. Zapojit se můžete kdykoliv. Na závěr každého kola 
vylosujeme ze všech správných odpovědí jednoho výherce poukazu. 

3. kolo, otázka č. 6
Týdeník NAŠE Slovácko vychází:

 A) každý týden    B) každý pátek    C) jednou za měsíc

SMS ve tvaru NASE(mezera)OPLUSTIL(mezera)A, B nebo C
zašlete na číslo 900 06 09 nejpozději v pondělí do 24.00 hod. 

Cena jedné SMS je 9 Kč včetně DPH. Službu poskytuje Erika, a.s., Na Příkopě 9-11, Praha 1.
Vítěze 3. kola zveřejníme dne 12. srpna 2008

5x POUkaz V HOdNOTě 5 000 kč

NAŠE INZERCE  

 518 346 888

Řádková 
inzerce

ve vybraných 
rubrikách 

ZDARMA



Celotýdenní zpravodajství z nejdůležitějších sportovních a tělovýchovných akcí Hodonínska, Kyjovska a Veselska
 úterý 15. července 2008 • 29. týden • ročník III.

sportovní příloha týdeníku 29

Soboňské tradice Nevšední výkon Vydařený turnaj

VESELÍ NAD MORAVOU 
– V devíti letech si letos šest-
náctiletý Richard Hála z Vese-
lí nad Moravou našel cestu 
k vodě a kanoistice. Vloni se 
díky výborným výsledkům na 
mistrovství České republiky 
a vítězstvím v Českém pohá-
ru nominoval do reprezentace. 
Minulý týden se vrátil ze svého 
prvního reprezentačního star-
tu v Itálii, odkud přivezl domů 
na Slovácko stříbrnou a bron-
zovou medaili z juniorského 
mistrovství Evropy v kanoisti-
ce na divoké vodě.

„Stříbro je ze sprintu a bronz 
se nám podařilo vybojovat ve 
sprintu v hlídkách,“ prozradil 
talentovaný mladík, jehož jsme 
zastihli při tréninku. Úspěch 
šikovného kanoisty přitom roz-
hodně nespadl do klína jen tak 
zadarmo. Zatímco většina jeho 
vrstevníků se ve svém volném 
čase mnohdy jen bezcílně pofla-
kuje, on dře. 

Velmi dobře už ho znají rybáři 
od řeky Moravy a Baťova kanálu. 
Právě tudy každý den jezdí svou 
trasu po řece Moravě z Veselí 
nad Moravou do Vnorov. Zpět se 
pak vrací po Baťově kanálu. Jeho 
oddílovým trenérem je Vladimír 
Jordán a v reprezentaci se o růst 
výkonů stará Tomáš Kutý. S ním 
v zimě a na jaře absolvoval sou-
středění ve Španělsku, Francii, 
Itálii a Rakousku. Velkou záslu-
hu mají ale na jeho úspěchu také 
rodiče. Tatínek Pavel a mamin-
ka Ivona totiž Richarda při tré-
ninku každý den doprovázejí po 
břehu na kole. „Při tréninku ho 
nemůžeme nechat na řece samot-
ného, tak se střídáme. Toto je 
dobrý sport, kde se zatím k vyš-
ším výkonům nepoužívají žádná 
anabolika. Snažili jsme se proto 
syna podporovat, jak jsme jen 
mohli. Samozřejmě, že teď máme 
z jeho výsledků radost. Jsou za 
tím ale roky dřiny a odříkání,“ 
připomíná tatínek Pavel Hála. 

Rodiče si nemohli nechat 
ujít ani účast na synově prvním 
zahraničním reprezentačním 
startu. V Polešovicích si nechali 
u uměleckého kováře odlít speci-
ální zvon, kterým syna hnali do 
cíle. „Myslím, že mu to mohlo 
pomoci, takže byl o nějakou vte-
řinu rychlejší,“ míní otec. „Jejich 
podporu jsem vnímal. Moc dob-
ře jsem vše slyšel,“ potvrzuje 
syn Richard. Poté kanoista při-
pomíná, že má nyní za sebou 
vrchol sezony. Teď ho ještě 
čeká mistrovství České repub-
liky v pražské Tróji. Pokud mu 
to zdraví dovolí a nominuje se, 
pojede v příštím roce mistrov-
ství světa, které se uskuteční ve 
Švýcarsku. Vzhledem ke svému 
nízkému věku by mohl v roce 
2010 stihnout ještě jedno junior-
ské mistrovství Evropy. Všechno 
se ale bude samozřejmě odvíjet 
od dalších Richardových výsled-
ků na závodech, které ho teprve 
čekají.     LENKA FOJTÍKOVÁ

VESELÍ N. M. – Sportovní střel-
nice ve Veselí nad Moravou o 
předminulém víkendu hostila 
jeden z vrcholů letošní střelecké 
sezony - Přebor Velké Moravy o 
Pohár kupce Sáma. Dařilo se v 

něm i zástupcům našeho regionu. 
V kategorii perkusní revolver 

vyhrál nástřelem 97 bodů Jaro-
slav Olšák z Hodonína, discipli-
ně PePuV jasně dominoval jeho 
oddílový kolega Antonín Křivák 

(95 b.). V křesadlové pušce se 
nejlépe dařilo veselskému Micha-
lu Zezulovi (92 b.) a na medai-
lové pozice se propracovali i 
uherskoostrožští závodníci Pavel 
Dostál a Miroslav Malůš. (em)

RAČICE – Minulý týden od 
čtvrtka do neděle se na umě-
lém kanále v Račicích konalo 
Mistrovství České republiky 
ve veslování. 

Vzhledem k olympijskému 
roku se spojilo hned několik 
kategorií, takže program regaty 
byl opravdu nabitý, přesto v něm 
několik medailových kovů 
vybojovali i závodníci oddílu 
VK Hodonín. Národní přebor 
zahájily finálové jízdy katego-
rie Masters, tedy veteránů, kde 
v mužské kategorii získali stří-
brné medaile ve dvojskifu kate-
gorie A hodonínští veslaři Mar-
tin Zlámal a Jan Chorý mladší. 
V ženské soutěži doslova zářily 
hodonínské legendy Pavla Svitá-
ková s Jarmilou Brešlovou, a také 
Stanislava Michnová, když spo-
lu s Adranou Randall ze Slavie 

Praha vyhrály ve dvojskifech B 
a D, společně ve čtyřce párové, 
a nakonec i v osmách veteránek. 

Skvěle se předvedly také jejich 
nástupkyně - dorostenky. Ve 
dvojce bez kormidelnice skon-
čily na druhém místě, v závodě 
pro takzvanou talentovanou mlá-
dež, Lucie Koláříková s Nikolou 
Maradovou. Ve stejném závodě 
skifu dorostenek obsadila Renata 
Viktorová čtvrté místo a Michae-
la Homzová šestou příčku. 

Děvčata ze slováckého oddílu 
zabojovala i v mistrovských závo-
dech juniorek, kam postoupila 
medailovým umístěním z nedáv-
ného českého šampionátu dorostu. 
Dvě bronzové medaile si odvezly 
ze čtyřky a osmy, když ve čtyřce 
bodovaly Lucie Koláříková, Niko-
la Maradová, Veronika Brázdo-
vá a Věra Kotásková, k nim pak 

následně do osmy zasedly ještě 
Martina Michnová,  Renata Vik-
torová, Michaela  Homzová a také 
dvě závodnice LS Brno.

V soutěži juniorů potvrdila 
reprezentační posádka čtyřky 
párové, ve které je nominován 
hodonínský Pavel Tlach, svoji při-
pravenost na MS juniorů a s pře-
hledem zvítězila ve své katego-
rii. Bronzovou medaili získal ve 
skifu juniorů  Milan Viktora a ve 
dvojskifu s Janem Brázdou jen 
těsně zaostali na čtvrté příčce. 
Třetí medailovou pozici získal 
i dvojskif mužů lehké váhy B 
(do 23 let) s nadějnou posádkou 
Ondřej Hlavačka - Tibor Marko. 
Medailové žně hodonínských 
veslařů v Račicích pak podtrh-
ly nečekaným titulem mistryň 
ČR v osmě žen Pavla Svitáko-
vá s Jarmilou Brešlovou.   (em)

Kanoista Hála přivezl z mistrovství 
Evropy stříbrnou a bronzovou medaili

Kanoista Richard Hála se stříbrnou a bronzovou medaili, které vybojoval na mistrovství Evropy v Itálii. 
 Foto Lenka Fojtíková

V přeboru Velké Moravy o Pohár kupce Sáma se dařilo našim střelcům

Račický umělý kanál svědčil veslařům VK Hodonín

Česká reprezentační čtyřka párová, ve které bojoval i hodonínský Pavel Tlach, s přehledem zvítězila ve své kategorii. 
Foto VK Hodonín

ČESKÝ KRUMLOV – Čtyřia-
dvacítka týmů z Čech, Moravy 
a tři celky ze Slovenska bojo-
valy o prvním červencovém 
víkendu na umělé trávě stadio-
nu českokrumlovského Slavoje 
o vavříny 26. ročníku meziná-
rodního turnaje v malé kopa-
né s názvem Plešivecký pohár.  
V náročném soutěžním progra-
mu se představily i dva celky 
z Veselí nad Moravou a A tým 
nakonec vybojoval stříbrnou 
příčku.

V sobotu se hrálo v šesti čtyř-
členných skupinách, z nichž vždy 
první dva týmy a kvartet nejlep-
ších z třetích míst postoupily do 
nedělních vyřazovacích bojů. 
A tým Veselského výběru ve sku-
pině remizoval s jedním ze spo-
lufavoritů s Bombarďáky Větřní 
1:1, poté si poradil jasně s Neme-
sis Praha 7:1 a nakonec i s výbě-
rem Bratislavy 9:3. B družstvo 
na úvod prohrálo s několikaná-
sobným vítězem Ebárnou Klad-

no (složenou z rodinného klanu 
Fujdiarovců) 0:4, ale poté pora-
zilo Ústí nad Labem 2:0 a nako-
nec i Vento Havířov 6:1, čímž si 
zajistilo postup do vyřazovacích 
bojů. V nedělním play off pak 
už ve čtvrtfinále po penaltové 
prohře s větřínskými Bombarďá-
ky skončil obhájce loňského 
prvenství – slovenský Olympic 
Trnava. Rovněž veselský B tým 
podlehl v osmifinále exligovým 
Netáhlům České Budějovice 
nešťastně 0:1, když si těsně před 
koncem dali vlastní branku. 

Naopak A mužstvo slovác-
kého zástupce nejprve přeje-
lo Čechii Velká Dobrá 7:0 a ve 
čtvrtfinále i Jawa team Praha 
5:1.V semifinále pak po taktic-
kém boji remizovalo s místním 
legendárním exligovým týmem 
Adamíček Č. Krumlov 0:0 a na 
penalty v poměru 3:2 postoupi-
lo po třech letech opět do finále. 
O konečný bronz se po dohodě 
už kopaly jen penalty, v nichž 

byli úspěšnější Adamíčci a na 
Bombarďáky zbyla nepopulární 
bramborová medaile. Střelba ze 
značky pokutových kopů roz-
hodla i vrchol turnaje, neboť po 
základní době byl stav finálové 
partie mezi Veselským Výběrem 
A a EB Kladno smírný 2:2. Pev-
nější nervy při penaltách nakonec 
prokázali kladenští „Fujdiarov-
ci“, kteří po čtyřleté odmlce opět 
dokráčeli až na stupínek nejvyš-
ší. Cenu pro nejlepšího kanonýra 
si jedenácti góly vystřílel Ondřej 
Šebesta ze stříbrného Veselského 
Výběru.

Sestava A týmu Veselí: Hart-
man František, Grabec Roman, 
Doležel Karel, Zubatý Roman, 
Vorálek Ivo, Šebesta Ondřej, 
Malůš Tomáš. 

Sestava B týmu Veselí: Hude-
ček Jan, Runkas Rostislav, Bys-
třický Jaroslav, Grabec Radim, 
Grabec Miroslav,  Nemček 
Milan, Klimek Vlastimil, Po-
lák Adam, Kalfař Václav.     (rg)

Veselané vybojovali stříbro na Plešiveckém poháru

Hráči Veselského výběru, kteří své město reprezentovali na Plešiveckém poháru v Českém Krumlově.    Foto Veselský Výběr
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Sportbar
Hodonín, nám. 17. listopadu 5 (za sochou T.G.M.)

Kyjov, Masarykovo nám. 17 (vedle Komerční banky))

Zveme všechny příznivce sportu 
ke sledování sportovních pořadů 

na velkoplošné projekci.
Aktuální nabídka zápasů k dispozici v baru.

pro zákazníky baru 
internet zdarma!!

pLzeŇ 12 o - 23 kč

d ff f
d

fKlimatizovanýf

OtevřenO denně 

Od 8.00 hod.

KOZOJÍDKY - Milovníci fotbalu, kteří se už nabažili letní pře-
stávky a nestačilo jim ani nedávné klání ve Vacenovicích, mohli o 
víkendu vyrazit do Kozojídek, kde se konal vzpomínkový memo-
riál v malé kopané. Na přírodním pažitu v útulném areálu fotba-
lového oddílu pořadatelé připravili dvě hrací plochy s neobyčej-
ně kvalitním povrchem.  

„Připomínáme si památku našeho bývalého hráče Páji Štrahůl-
ka, který tragicky zemřel při dopravní nehodě u Moravského Písku. 
Turnaj v malé kopané pořádáme celkově popáté, ale jeho memori-
ál je to podruhé,“ uvedl Otakar Březina, starosta pořádající obce a 
přímý účastník soutěže. Celodenní klání se hrálo za velkého horka 
netradičně s pěti hráči v poli a brankářem a jeho součástí byl i zají-
mavý doprovodný program, který ovšem večer překazila silná bou-
ře. Do hry zasáhlo čtrnáct týmů nejen ze Slovácka, ale i z Prahy či 
Tábora, turnajové prvenství ale zůstalo v našem regionu. Postaralo 
se o to velicko – lipovsko – myjavské seskupení s názvem Pian-
ko, kterému velel zkušený kanonýr Jaromír Kučera. Druhé mís-
to vybojoval Kněždub a třetí příčka patřila družstvu Royal Vese-
lí nad Moravou.                                                         (em)

VELEHRAD –  Člunkový běh, 
tapping nohou, vedení míče 
v prostoru, samostatné nájez-
dy, slalom, pokutové kopy 
a střelba na branku museli 
zvládnout účastníci soutěže ve 
fotbalových dovednostech, kte-
rá se uskutečnila v rámci Dnů 
lidí dobré vůle na Velehradě. 

Zástupci hodonínského okre-
su se v celorepublikové soutěži 
rozhodně neztratili. Ve finálo-
vém klání excelovali především 
reprezentanti ze Vnorov. V kate-
gorii do deseti let vyhrál Filip 
Kousalík a Jan Grabec byl dru-
hý. Dominik Zachar pak vybojo-
val bronz mezi fotbalisty do čtr-

nácti let. Tam sklidil úspěch také 
Martin Mikl z Domanína, který 
si domů odvezl stříbrné ocenění. 

„Letos se přihlásil větší počet 
účastníků. Oproti loňsku byla 
vyšší i  kvalita. Na celé řadě klu-
ků, kteří se zúčastnili i vloni, je 
vidět rok tréninkové práce. Mezi 
účastníky byly velké rozdíly. 

Všichni se ale snažili a bojovali 
naplno celým srdcem, což se mi 
líbilo. A co je zapotřebí k tomu, 
aby to někdo z těch kluků dotá-
hl třeba až do reprezentace? 
Musí mít předpoklady a talent. 
Jen to ale nestačí. Pak je zapo-
třebí hodně trénovat, mít cíl a jít 
si za ním,“ připomněl bývalý 

reprezentant Antonín Panenka. 
„Všichni finalisté se do vele-

hradského finále museli kvalifi-
kovat. Regionální předkola sou-
těže se uskutečnila na dvanácti 
místech celé České republiky. 
Vždy se jich  zúčastnilo dvacet 
až padesát mladých fotbalistů. 
Z každého kola postoupili jen ti 
nejlepší. Ve finále ve dvou kate-
goriích bojovalo čtyřicet dětí,“ 
prozradil mluvčí Celostátního 
ústředí Orla Petr Ducháček. 

„Soutěže ve fotbalových 
dovednostech se pravidelně 
účastníme od jejího vzniku. Už 
jsme tu v minulých ročnících 
měli tři vítěze a letos přibyl další. 
Kluci se nijak speciálně nepřipra-
vovali. Chodí prostě na fotbalové 
tréninky,“ uvedl sekretář Jednoty 
orelské ve Vnorovech Jiří Třinác-
tý. „Z výsledků našich svěřenců 
máme radost, proto to také dělá-
me. Zpočátku na naší a domanín-
ské jednotě také ležela organiza-
ce. Teď už se toho ujalo ústředí,“ 
připomněl starosta Orla ve Vno-
rovech Antonín Gazárek. Vloni 
jsem byl třetí a letos první, takže 
mám samozřejmě radost,“ svěřil 
se před vyhlašováním výsledků 
Filip Kousalík. „To já jsem byl 
vloni až někde okolo dvaadvacá-
tého místa,“ připomněl letos stří-
brný Martin Mikl z Domanína. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

DUBŇANY - Kvalitní turnajo-
vé klání v kuželkách hostila již 
o minulém víkendu sportovní 
hala v Dubňanech, kde během 
tří dnů  změřilo síly téměř dva-
cet týmů z Moravy i Sloven-
ska. 

„Náš turnaj se koná již pod-
vanácté a účastní se ho většinou 
družstva z jižní a severní Mora-
vy a letos by by se mohl před-
stavit i slovenský účastník ze 
Staré Turé,“ avizoval Jaroslav 
Harca, hlavní organizátor turna-
je a šéf oddílu SKK Dubňany. 
Jeho členové se mohou chlubit 
kvalitním tréninkovým zázemím 
ve sportovní hale Želva, které 
naopak citelně chybí například 
kuželkářům z největšího města 
regionu. „My momentálně hra-
jeme na komerční kuželně, pro-
tože kuželna, která byla sice ve 
špatném stavu, ale na profesio-
nální úrovni, se zrušila. Přesto 
stále doufáme, že okresní měs-
to se třeba taky někdy zdrchá a 
postaví kvalitní kuželnu, pro-
tože momentálně hrajeme dru-
hou ligu, což je druhá nejvyšší 
soutěž v republice. Paradoxně 

však nemáme zázemí a jezdíme 
po okolních městech a obcích,“ 
postěžoval si Michal Zdražil  
z poslední dobou velmi úspěšné-
ho oddílu KC Hodonín. Zajíma-
vé turnajové klání pod organi-

zační taktovkou SKK Dubňany 
nakonec vyhrálo družstvo Šano-
va před Moravskou Slavií Brno a 
týmem SKK Dubňany 2, nejlep-
ší plné hody předvedl dubňanský 
Pavel Holomek. 

Celkové pořadí turnaje: 
1. Šanov 2 (2121, J. Konva-
linka, L. Kacetl, I. Torony, M. 
Torony, ), 2. Moravská Slávia 
Brno (2112), 3. SKK Dubňany 
2 (2111, P. Holomek, M. Huťa, 
P. Antoš ml., Vl. Ilčík), 4. SKK 
Dubňany 1 (2100), 5. Hodo-
nín 2 (2103), 6. SKK Dubňa-
ny 3 (2016), 7. SKK Dubňany 
4 (2051), 8. Stará Turá (2047), 
9. Prušánky 2 (2044),  10. Jis-
kra Otrokovice (2044), 11. 
Hodonín 1 (2006), 12. Šanov 1 
(2002), 13. Čejkovice (1986), 
14. Prušánky 1 (1932), 15. Jis-
kra Kyjov (1895), 16. Hodonín 
4 (1872), 17. Hodonín 3 (1859).

Nejlepší jednotlivci: 1. Toro-
ny Ivan (572), 2. Dvořák Pavel 
(567), 3. Holomek Pavel (564), 
4. Kameník Michal (557), 5. 
Slavík Pavel (554), 6. Liška 
Pavel (547), 7. Zálešák Sta-
nislav (545), 8. Zálešák Aleš 
(542), 9. Huťa Michal (538), 10. 
Dvorník Dalibor (538), 11. Har-
ca Jaroslav st. (537), 12. Hrbáč 
Ladislav (531), 13. Hochel Ján 
(529), 14. Mika Petr (529), 15. 
Svoboda Daniel (529).    (em)

Ve sportovní hale v Dubňanech změřilo síly 17 kuželkářských týmů z Moravy i 
Slovenska.                                                                        Foto Eduard Mezera 

Oddíl SKK Dubňany nabídl kvalitní turnajové klání 
Nejlepším fotbalistům předal ceny bývalý reprezentant Antonín Panenka.                                             Foto Lenka Fojtíková  

Mladí fotbalisté na Velehradě excelovali v celorepublikové soutěži Tým Ždánic již 
zahájil přípravu
ŽDÁNICE – Úvodním přá-
telským utkáním vstoupil do 
plné přípravy fotbalový tým ze 
Ždánic. Kovo Ždánice - FK 
Drnovice 2:3 (1:2), branky: 
Slivka Vladimír, Klíč David 
- Kroutilík, Lecián, Pytela. 
Následující přátelské utkání 
se hraje v neděli 20. července od 
17.30 se Žádovicemi.       (red)

Celek Mutěnic čeká 
Nemšová a Rousínov
MUTĚNICE – Další dva pří-
pravné zápasy čekají v tomto 
týdnu i třetiligové Mutěnice. 
Ve středu se slovácký zástupce 
představí ve slovenské Nemšo-
vé a v sobotu 19. července od 
10.30 se na hřišti v Lužicích utká 
s Rousínovem.                     (red)

Svatobořičtí chystají 
turnaj v kopané 
SVATOBOŘICE – Ve fot-
balovém areálu TJ Spartak 
Svatobořice se v neděli 27. 
července uskuteční poháro-
vý turnaj v kopané za účasti 
mužstev domácího Spartaku, 
Slavoje Moravany, Zema-
su Hovorany a Baníku Dub-
ňany. Začátek prvního zápa-
su je ve 13.30.             (em)   

Turnaj v Kozojídkách vyhrálo 
seskupení s názvem Pianko

Na dvou travnatých plochách do turnajových bojů zasáhlo čtrnáct týmů z Moravy i Čech.                                          Foto Eduard Mezera
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05.59	 Dobré ráno s českou
 televizí
08.30	 Bořek stavitel
08.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (10/26)
08.50	Matýsek
09.00	 Velké sedlo (7/9)
09.50	Muzikanti, hrejte
10.10	 Petra a Pavla
11.10	 Co je to ta koule žlutá
11.30	 Řekni mi, co jíš (3/8)
12.00	 Zprávy
12.30	 Domácí štěstí
13.00	 Ostrovy
 zapomenutého klidu
13.25	 Bleděmodrý svět
13.55	McLeodovy dcery IV
14.40	 Praštěná holka I
15.25	 Simpsonovi XIV
 (16/22)
15.50	Martin Snílek (6/26)
16.05	 Jack Holborn (6/12)
16.30	 Bořek stavitel
16.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (11/26)
16.50	Matýsek
17.05	 AZ-kvíz
17.30	 Pod pokličkou
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Předpověď počasí
19.45	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Sportka a Šance
20.00	 Pošta pro tebe -
 Návraty
20.55	 Příběhy slavných -
 Karel Zich
21.50	 Na stopě
22.15	 Prokletí králové (3/5)
23.50	 Losování Sportky a

 Šance
00.00	Musicblok
00.30	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
00.35	 Sabotáž
01.00	 Svět zvířat
01.25	 Chalupa je hra
01.50	McLeodovy dcery IV
0

07.50	 Panorama
08.30	 Babylon
09.00	 Dobré ráno z Moravy
 a Slezska
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Chalupa je hra
12.30	 Černé ovce
12.50	 Reportéři ČT
13.30	 Ignis Brunensis 2008
14.00	Medvědi nic nevědí
14.25	 Toulky krajem
14.35	Martin Snílek (5/26)
14.45	 Jack Holborn (5/12)
15.20	 Paní Olga
16.20	 Prizma
16.40	 Planeta Věda
17.05	 Jádro
17.10	 Potomci slavných
17.40	 Neznámá Země (3/3)
18.05	 Adresa. střední
 Evropa
18.30	 Výtvarnické konfese
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.05	 To nejlepší z klasiky
19.25	 Buď fit s ČT
19.35	 Simpsonovi XIV
20.00	 Ta naše povaha česká
20.25	 Kafe a cigára
22.00	 Film o filmu. Bathory
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Tour de France 2008
23.35	 Q
00.00	 Řím, otevřené město
01.40	 Spřízněni volbou

05.59	 Snídaně s Novou
08.30	 Juanin zázrak (75)
09.30	 Žena na útěku -
 Příběh Lawrencie
 Bembenekové (1/2)
11.20	 Julie Lescautová (13)
13.10	 Lékařské záhady (11)
14.05	 Gilmorova děvčata II
15.05	 Ztraceni II (7)
16.00	 Kobra 11 III (2)
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.20	 Dva a půl chlapa IV
17.45	 Redakce (13)
18.40	 Dr. House (13)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Beze stopy VI (11)
20.55	 Odložené případy V
21.50	 Policajti z předměstí
22.40	 4400 II (11)
23.35	 Star Trek. Nemesis
01.45	 Novashopping

08.00	 Sabrina - mladá
 čarodějnice VII (14)
08.30	 Přátelé III (16)
08.55	 Knight Rider II (4)
09.55	 Sedmé nebe VI (5)
10.50	 Hercule Poirot
11.55	 Diagnóza vražda V
 (25)
12.50	 Chůva k pohledání I
13.20	 Hunter IV (2)
14.20	 Odpadlík IV (11)
15.15	Will & Grace I (6)
15.40	 Drzá Jordan IV (7)
16.40	 Zločiny ze sousedství
 II (21)
17.40	 To je Prima!
17.45	Minuty regionu
18.05	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé III (17)

19.55	 Počasí
20.00	 Hádej, kdo jsem!
21.15	 TOP STAR magazín
22.25	Myšlenky zločince I
23.20	 Agentura Jasno (8)
00.15	 Hercule Poirot
01.15	 Volejte Věštce

07.55	 Spadla z oblaků
08.25	 Sanitka (10/11)
09.25	 Dějiny světové
 kultury
10.30	 Barbara Bradford
 Taylorová - Úspěšná
 žena (1/6)
11.20	 Barbara Bradford
 Taylorová - Úspěšná
 žena (2/6)
12.15	 Vaření pečení
12.40	 Rodina
13.05	 Providence IV. (1/22)
13.55	 Rodina doktora
 Kleista (15/26)
14.50	 Úžasné
 dobrodružství (16/26)
15.40	 Dr. Quiz
16.10	 Nedotknutá manželka
 (25/65)
17.00	 Nedotknutá manželka
 (26/65)
17.45	 Hopla!
18.15	 Večerníček
18.25	 Domácí mistři
18.30	 Něco za něco
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Dr.House IV. (12/19)
20.50	 Černá nebo bílá
21.50	 Tajemství Arianny
23.40	 Záhady SK
00.10	 Eskalátor
00.35	 SOS 18 (13/18)
01.30	 Rodina doktora
 Kleista (15/26)

08.00	 Zprávy a komentáře
08.20	 Slovensko DNES
08.25	 Události ČT
08.50	 Příběhy z modravé
 maringotky (6)
09.00	 Cizí jazyky s
 Harvepínem
09.10	 Křesadlo (3/3)
09.30	 Hledání šťastné chvíle (3/3)
10.00	 Táraninky
10.15	 Války rostlin (2/3)
11.05	 Národní magazín
11.35	 Úžasné
 dobrodružství (13/26)
12.20	 Živé panorama
12.45	 Pomníky (5/10)
13.15	 Encyklopedie
 slovenských obcí
13.35	 Noty a tance předků
14.05	 Diagnóza (102)
14.25	 Trezor
14.50	 Kavárna Slávie
15.20	 Život bez konce (5/5)
16.50	Maďarský magazín
17.20	Megastavby I. (5/11)
18.15	 Psi-pomocníci
18.45	 Psi-pomocníci
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	Mednyánszky
20.45	 (Ne)celebrity
20.55	 Zrcadlení    
 v čase
21.30	 Zprávy    
 a komentáře
21.50	 Slovensko DNES
22.00	Mandragora
23.10	 Události ČT
23.35	Megastavby I. (5/11)
00.25	 Zprávy STV
00.45	 Zprávy - Hírek
00.55	 Zprávy a komentáře
01.15	 Slovensko DNES

06.00	 Teleráno
08.25	 Rebeca (65-66/150)
10.10	 Velké dítě Dickie
 Roberts
12.00	 V sedmém nebi X.
12.55	 Život s Bonnie II. (1-2/22)
13.45	 Joan z Arkádie I.
14.40	 Ve stínu zločinu I.
15.35	 Touha těla (45-46/130)
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
ě18.05	 Ulice
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.40	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Hra světel
21.55	 Smrtící epidemie
00.25	 Hrozba    
 z temnoty II.
02.00	 Handler (9/16)
	

07.50	 Dallas (110,111)
09.50	 Starý (18)
11.00	 Dobrodružství
 Sherlocka Holmesa
12.00	 KRIMI Noviny
12.30	 Letní výhra
13.45	 Perry Mason. Případ
 umlčené zpěvačky
15.40	 Julie Lescautová IV.
17.40	 Panelák (25,26)
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	 Prison Break. Útěk z
 vězení (5,6)
22.00	Mafstory
00.00	 Střepiny
00.40	 Jmenuji se Earl
01.00	 Najděte stopu
02.20	 Záchranný tým SAR

05.59	 Dobré ráno s českou
 televizí
08.30	 Bořek stavitel
08.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (9/26)
08.50	Matýsek
09.00	 Hra na zelenou
09.30	 Hvězda první
 velikosti
10.40	 Dům plný písniček
11.20	 Posezení s
 BROLNEM
12.00	 Zprávy
12.30	 Domácí štěstí
13.00	 Ostrovy
 zapomenutého klidu
13.25	 Bleděmodrý svět
13.55	McLeodovy dcery IV
 (30/32)
14.40	 Cesta vzhůru (22/22)
15.25	 Simpsonovi XIV
 (15/22)
15.50	Martin Snílek (5/26)
16.05	 Jack Holborn (5/12)
16.30	 Bořek stavitel
16.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (10/26)
16.50	Matýsek
17.05	 AZ-kvíz
17.30	 Chalupa je hra
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Předpověď počasí
19.45	 Branky, body, vteřiny
20.00	 Taxík
20.30	 Všechnopárty
21.15	 Retro
21.45	Manželské etudy po
 dvaceti letech

23.20	 Sólo pro... Lenku
 Dusilovou
00.05	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
00.10	 Reportéři ČT
00.45	 Na cestě po
 Krušných horách
01.15	 Štíty království
 českého (2/10)
01.40	 Ta naše povaha česká

07.50	 Panorama
08.30	 Kosmopolis
09.00	 Dobré ráno z Moravy
 a Slezska
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Kluci v akci
12.30	 Černé ovce
12.55	 O pejskovi a kočičce
13.10	 Květuška a její
 zahrádka
13.45	 Teď vedou babička s
 dědou
13.50	 Hodina zpěvu
14.40	 Knížka do batůžku
14.45	 Nová dobrodružství
 Černého Bleska
 (26/26)
15.15	Mýty a fakta historie.
 Dobytí jižního pólu
 (4/6)
16.10	 Seurat. Nedělní
 odpoledne na ostrově
 Grande Jatte
17.00	 Střípky času
17.15	 Zpět k pramenům
17.35	 Tři domovy
18.00	 Televizní klub
 neslyšících -T-
18.30	 Babylon
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.05	 Hudební toulky se
 Zdeňkem Mahlerem
19.20	 F. Ondříček.
 Smuteční valčík

19.25	 Buď fit s ČT
19.35	 Simpsonovi XIV
20.00	 Hodina tance a lásky
21.45	 GEN
22.05	 Kinobox
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Dokumentární klub.
 Spřízněni volbou
00.35	 VEČER NA TÉMA

05.59	 Snídaně s Novou
08.30	 Juanin zázrak (74)
09.20	 Kroniky divočiny
09.55	 Legenda divočiny
11.30	 Julie Lescautová (12)
13.20	 Lékařské záhady (10)
14.15	 Gilmorova děvčata II
15.10	 Ztraceni II (6)
16.00	 Kobra 11 III (1)
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.20	 Dva a půl chlapa IV
17.45	 Redakce (12)
18.40	 Dr. House (12)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Shrek
21.55	 Kriminálka Miami IV
22.50	 Konec světa
01.05	 Da Vinciho případy VI

08.00	 Sabrina - mladá
 čarodějnice VII (13)
08.30	 Přátelé III (15)
08.55	 Knight Rider II (3)
09.55	 Sedmé nebe VI (4)
10.50	 Hercule Poirot
11.55	 Diagnóza vražda V
12.50	 Chůva k pohledání I
13.20	 Hunter IV (1)
14.20	 Odpadlík IV (10)
15.15	Will & Grace I (5)

15.40	 Drzá Jordan IV (6)
16.40	 Zločiny ze sousedství
17.40	 To je Prima!
17.45	Minuty regionu
18.05	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV 
19.30	 Přátelé III (16)
19.55	 Počasí
20.00	 Velmi křehké vztahy II
21.15	 Srdce se nemýlí
23.15	 Specialisté na vraždy
00.15	 Hercule Poirot
01.15	 Volejte Věštce

07.55	 Spadla z nebe
 (12/13)
08.30	 Sanitka (9/11)
09.35	 Dějiny světové
 kultury
10.40	 Danielle Steelová.
 Uzavřený kruh
12.10	 Vaření pečení
12.40	 Nejsi sama
13.10	 Providence III. (22/22)
14.00	 Rodina doktora
 Kleista (14/26)
14.55	 Úžasné
 dobrodružství (15/26)
15.40	 Dr. Quiz
16.10	 Nedotknutá manželka
 (23/65)
17.00	 Nedotknutá manželka
 (24/65)
17.45	 Hopla!
18.15	 Večerníček
18.25	 Domácí mistři
18.30	 Něco za něco
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Dnes vás baví
 Senzus
21.00	 SOS
21.30	Motelový pokoj (5/6)
22.20	 Dotek smrti

00.20	 Osudem zkoušení
00.45	 SOS 18 (12/18)
01.35	 Rodina doktora
 Kleista (14/26)

07.55	 Zprávy a komentáře
08.20	 Slovensko DNES
08.25	 Události ČT
08.50	 Příběhy z modravé
 maringotky (5)
09.00	 Cizí jazyky s
 Harvepínem
09.10	 Křesadlo (2/3)
09.35	 Hledání šťastné
 chvíle (2/3)
10.00	 Táraninky
10.15	Maradona
11.05	 Romský magazín - So
 Vakeres
11.35	 Úžasné
 dobrodružství (12/26)
12.20	 Živé panorama
12.50	 Přírodní brigáda
13.20	 Encyklopedie
 slovenských obcí
13.40	 Zvonce v životě člověka
14.10	 Trezor
14.35	 Kavárna Slávie
15.05	 Život bez konce (4/5)
16.25	 Test magazín
16.35	 Národní magazín
17.05	 Svět záhad
18.00	 Promülle
18.40	 Pomníky (5/10)
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Války rostlin (2/3)
20.55	 (Ne)celebrity
21.05	 Diagnóza (102)
21.30	 Zprávy a komentáře
21.50	 Slovensko DNES
22.00	Mrtvý muž
23.55	 Události ČT
00.20	 Svět záhad

06.00	 Teleráno
08.25	 Rebeca (63-64/150)
10.10	 Pravidla lásky
11.45	 V sedmém nebi X.
12.40	 8 jednoduchých
 pravidel III. (23-24/24)
13.30	 Joan z Arkádie I.
14.25	 Ve stínu zločinu I.
15.15	 Touha těla (43- 44/130)
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
18.05	 Ulice
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.40	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Noční hříchy (1/2)
21.45	 Noční hříchy (2/2)
23.25	 E-Ring. Pentagon -
 křídlo E (5-6/22)
01.10	 Handler (8/16)

07.50	 Dallas (108,109)
09.50	 Starý (17)
11.00	 Dobrodružství
 Sherlocka Holmese
12.00	 KRIMI Noviny
12.30	 Letní výhra
13.45	 Perry Mason. Případ
 otráveného pera
15.40	 Julie Lescautová IV.
17.40	 Panelák (23,24)
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	 Policajt z L.A. (6)
21.00	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami II. (14)
22.00	Mafstory
23.00	 Znepokojivé vidiny
01.00	 KRIMI Noviny
01.25	 Jmenuji se Earl
01.45	 Lovkyně tajemství III.
03.30	 Záchranný tým SAR
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čtvrtek 17. července

pátek 18. července

05.59	 Dobré ráno s českou
 televizí
08.30	 Bořek stavitel
08.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (11/26)
08.50	Matýsek
09.00	 O Emínce a
 Havlíčkovi
09.40	 Rozpaky kuchaře
 Svatopluka (3/13)
10.40	 Inventura Písniček
 pod rentgenem
11.20	 Srdce tepe v operetě
12.00	 Zprávy
12.30	 Domácí štěstí
13.00	 Ostrovy
 zapomenutého klidu
13.25	 Bleděmodrý svět
13.55	McLeodovy dcery IV
 (32/32)
14.40	 Praštěná holka I
 (3,4/18)
15.20	 Svět zázraků. Kašmír
 a Ladak (4/4)
15.40	 Tibet v Nepálu. Lidé z
 Dolpa
15.50	 Výpravy
16.05	 Přátelé Zeleného
 údolí (1/12)
16.35	 Bořek stavitel
16.45	 S Hurvínkem za
 lékařem (12/26)
16.55	Matýsek
17.05	 AZ-kvíz
17.25	 Stop
17.30	 Zahrada je hra
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Předpověď počasí
19.45	 Branky, body, vteřiny

20.00	 Josef a Ly (3/7)
20.55	 Avignonské proroctví
 (2/8)
21.50	 Šumná města
22.20	 Detektiv Martin
 Tomsa
23.35	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
23.40	 Naslepo
00.10	Musicblok
00.40	 Taxík
01.10	 Pod pokličkou
01.30	 Kluci v akci
01.55	McLeodovy dcery IV

07.50	 Panorama
08.30	 Na stopě
09.00	 Dobré ráno z Moravy
 a Slezska
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Pod pokličkou
12.30	 Černé ovce
12.45	 Přidej se
13.00	 Nedej se
13.20	 O loupežnické Dorce
13.45	 O Držgrešlovi a
 Drždukátovi
14.45	 Po stopách
15.00	 Síla a duch
 olympijských her
15.30	 Království divočiny.
 Ze života medvědů
16.00	Maledivy
16.20	Mít a nemít
18.00	 Ztracená duše národa
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.05	 To nejlepší z klasiky
19.25	 Buď fit s ČT
19.35	 Přírodní krásy
 Japonska
19.50	 Tibet v Nepálu.
 Slavnost
20.00	Má šťastná hvězda
21.00	 Historie.cs
21.55	 Krásný ztráty

22.20	 Postřehy odjinud
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Tour de France 2008
23.35	 Československý
 filmový týdeník
23.50	 Sekretářka
01.40	 Q

05.59	 Snídaně s Novou
08.30	 Juanin zázrak (76)
09.30	 Legenda divočiny.
 Volání bílého vlka
11.30	 Julie Lescautová II (1)
13.15	 Lékařské záhady (12)
14.10	 Gilmorova děvčata II
15.05	 Ztraceni II (8)
16.00	 Kobra 11 III (3)
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.20	 Dva a půl chlapa IV
17.45	 Redakce II (1)
18.40	 Dr. House (14)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Policajti na baterky
21.45	 Kriminálka New York
 II (22)
22.40	 Útěk z vězení II (22)
23.35	 Brutální Nikita
01.45	 Novashopping

08.00	 Sabrina - mladá
 čarodějnice VII (15)
08.30	 Přátelé III (17)
08.55	 Knight Rider II (5)
09.55	 Sedmé nebe VI (6)
10.50	 Hercule Poirot
11.50	 Diagnóza vražda VI
12.45	 Chůva k pohledání I
13.15	 Hunter IV (3)
14.15	 Odpadlík IV (12)
15.10	Will & Grace I (7)
15.40	 Drzá Jordan IV (8)
16.40	 Zločiny ze sousedství

17.40	 To je Prima!
17.45	Minuty regionu
18.05	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé III (18)
19.55	 Počasí
20.00	 Velmi křehké vztahy II
21.15	 Jak se staví sen
22.10	 Terminátor. Příběh
 Sáry Connorové (3)
23.10	 Specialisté na vraždy
00.10	 Hercule Poirot
01.10	 Volejte Věštce

07.55	 Kouzelné městečko
08.25	 Sanitka (11/11)
09.25	 Dějiny světové
 kultury
10.25	 Barbara Bradford
 Taylorová - Úspěšná
 žena (3/6)
11.15	 Barbara Bradford
 Taylorová - Úspěšná
 žena (4/6)
12.10	 Vaření pečení
12.35	 Nejsi sama
13.05	 Providence IV. (2/22)
13.55	 Rodina doktora
 Kleista (16/26)
14.50	 Úžasné
 dobrodružství (17/26)
15.40	 Dr. Quiz
16.10	 Nedotknutá manželka
17.00	 Nedotknutá manželka
17.45	 Hopla!
18.15	 Večerníček
18.25	 Domácí mistři
18.30	 Něco za něco
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Hit století
21.55	 Radost ze života
22.25	 Stigmata
00.10	 Smíšená manželství

00.35	 SOS 18 (14/18)
01.25	 Rodina doktora
 Kleista (16/26)

08.00	 Zprávy a komentáře
08.20	 Slovensko DNES
08.25	 Události ČT
08.50	 Příběhy z modravé
 maringotky (7)
09.00	 Cizí jazyky s Harvepínem
09.10	 Janko Hraško (1/9)
09.40	 Barevný bazar (1/3)
10.15	Mednyánszky
10.55	Maďarský magazín
11.25	 Úžasné
 dobrodružství (14/26)
12.10	 Živé panorama
12.40	 Psi-pomocníci
13.00	 Psi-pomocníci
13.25	 Encyklopedie
 slovenských obcí
13.45	 Na lidovou notu
14.15	 Trezor
14.40	 Kavárna Slávie
15.15	 Útěk ze zlaté krajiny
 (1/7)
16.20	 Test magazín
16.30	 Ryby, rybky, rybičky
17.00	Megastavby I. (6/11)
17.50	 Promülle
18.40	 Velké záhady
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Ushuaia - expedice
 do přírody
20.55	 Rodina
21.30	 Zprávy a komentáře
21.50	 Slovensko DNES
22.00	 Hotel Šťastné chvíle
23.35	 Události ČT
23.55	Megastavby I. (6/11)
00.45	 Ryby, rybky, rybičky
01.10	 Zprávy STV
01.35	 Zprávy - Hírek

06.00	 Teleráno
08.20	 Rebeca (67-68/150)
10.05	 Hra světel
11.45	 V sedmém nebi X.
12.40	 Život s Bonnie II. (3-4/22)
13.30	 Joan z Arkádie I.
14.25	 Ve stínu zločinu I.
15.15	 Touha těla (47-48/130)
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
18.05	 Ulice
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.40	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Our Fathers
22.40	 Painkiller Jane
00.15	 Invaze (5-6/22)

07.50	 Dallas (112,113)
09.50	 Starý (19)
11.00	 Dobrodružství
 Sherlocka Holmese
12.00	 KRIMI Noviny
12.30	 Letní výhra
13.45	 Perry Mason. Případ
 bezohledného reportéra
15.40	 Julie Lescautová IV.
17.40	 Panelák (27,28)
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	 Policajt z L.A. (7)
21.00	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami II. (15)
22.00	Mafstory
23.00	 Speciální komando II.
23.55	 Jericho (16)
00.50	 KRIMI Noviny
01.15	 Jmenuji se Earl
01.40	 Hra s ohněm
03.00	 Záchranný tým SAR

05.59	 Dobré ráno s českou
 televizí
08.30	 Bořek stavitel
08.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (12/26)
08.50	Matýsek
09.00	 Pastýřská pohádka
09.50	Muzikanti, hrejte
10.10	 Co tomu říkáte, pane
 Werich? (3/9)
10.25	 Za vesnickými
 muzikanty
11.00	 Album
11.40	 Proč bychom se nebavili
12.00	 Zprávy
12.30	 Domácí štěstí
13.00	 Ostrovy
 zapomenutého klidu
13.25	 Bleděmodrý svět
13.55	McLeodovy dcery V
14.40	 Simpsonovi XIV
15.00	 Garfield a přátelé II
15.25	 Zbojníci (8/13)
15.50	 Svět Elmo (10/56)
16.05	 Ferda II (23/26)
16.30	 Přátelé Zeleného
 údolí (2/12)
17.00	 Nenechte si ujít
17.05	 AZ-kvíz
17.30	 Bydlení je hra
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Předpověď počasí
19.43	 Losování
 Euromiliony
19.45	 Branky, body, vteřiny
20.00	 Nemocnice na kraji
 města po dvaceti
 letech (4/13)

21.00	 13. komnata Jana Saudka
21.30	 Uvolněte se, prosím
22.15	 Sex ve městě I (12/12)
22.45	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
22.50	 SAW - Hra o přežití
00.30	 Losování
 Euromiliony
00.35	 Divnopis - Felbabka
00.40	 Všechnopárty

07.50	 Panorama
08.30	 Adresa: střední
 Evropa
09.00	 Dobré ráno z Moravy
 a Slezska
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Zahrada je hra
12.30	 Černé ovce
12.45	 Ta naše povaha
 česká
13.15	Martin Snílek (6/26)
13.25	 Jack Holborn (6/12)
13.50	 Výpravy
14.10	 Přátelé Zeleného
 údolí (1/12)
14.45	 Sportovci světa.
 Olympijská Atlanta 1996
15.45	 Alchymie bytí
16.10	 Svět zázraků. Kašmír
 a Ladak (4/4)
16.30	 Kvarteto
16.55	 Bílá místa
17.10	Muzeum techniky a řemesel
17.20	 Přidej se
17.35	 Nedej se
18.00	 Kosmopolis
18.30	 City Folk - Praha
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.05	 To nejlepší z klasiky
19.25	 Buď fit s ČT
19.35	 Simpsonovi XIV
20.00	 Golden League Paříž
22.05	 Olympijská
 pohlednice

22.15	 Nenechte si ujít
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Tour de France 2008
23.35	 Golfmagazín
23.55	 Buchty a Loutky
00.45	 Historky od krbu

05.59	 Snídaně s Novou
08.30	 Juanin zázrak (77)
09.20	 Kroniky divočiny (20)
09.55	 Žena na útěku -
 Příběh Lawrencie
 Bembenekové (2/2)
11.40	 Julie Lescautová II (2)
13.20	 Lékařské záhady (13)
14.10	 Gilmorova děvčata II
15.05	 Ztraceni II (9)
16.00	 Kobra 11 III (4)
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.20	 Dva a půl chlapa IV
17.45	 Redakce II (2)
18.40	 Dr. House (15)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Trhala fialky
 dynamitem
21.55	 Na poslední chvíli
23.50	 Red Bull X - Fighters
 2008
01.10	 Da Vinciho případy VI

08.00	 Sabrina - mladá
 čarodějnice VII (16)
08.30	 Přátelé III (18)
08.55	 Knight Rider II (6)
09.55	 Sedmé nebe VI (7)
10.50	 Hercule Poirot
11.50	 Diagnóza vražda VI
12.50	 Chůva k pohledání I
13.20	 Hunter IV (4)
14.20	 Odpadlík IV (13)
15.15	Will & Grace I (8)

15.40	 Drzá Jordan IV (9)
16.35	 Komisař Rex II
17.40	 To je Prima!
17.45	Minuty regionu
18.05	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé III (19)
19.55	 Počasí
20.00	 Báječná Angelika
22.20	 Hra snů
01.10	 Vize zločinu (4)

08.00	 Kouzelné městečko
08.35	 Nemocnice na kraji
 města I. (1/13)
09.25	 Dějiny světové kultury
10.30	 Barbara Bradford
 Taylorová - Úspěšná
 žena (5/6)
11.20	 Barbara Bradford
 Taylorová - Úspěšná
 žena (6/6)
12.15	 Vaření pečení
12.40	 Rodina
13.05	 Providence IV. (3/22)
13.55	 Rodina doktora
 Kleista (17/26)
14.50	 Úžasné
 dobrodružství (18/26)
15.40	 Dr. Quiz
16.10	 Nedotknutá manželka
17.00	 Nedotknutá manželka
17.45	 Hopla!
18.15	 Večerníček
18.25	 Domácí mistři
18.30	 Něco za něco
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Takoví jsme byli
21.20	 Neříkej nic
22.55	 Vraždy na úrovni
00.30	 SOS 18 (15/18)
01.25	 Rodina doktora
 Kleista (17/26)
0

08.00	 Zprávy a komentáře
08.20	 Slovensko DNES
08.30	 Události ČT
08.55	 Čarodějovy prázdniny
09.00	 Cizí jazyky s
 Harvepínem
09.15	 Janko Hraško (2/9)
09.40	 Barevný bazar (2/3)
10.05	 Ushuaia - expedice
 do přírody
11.00	 Separé
11.25	 Úžasné
 dobrodružství (15/26)
12.10	 Živé panorama
12.45	Malá Tŕňa aneb kde
 se rodí Vinum Regum
 rex vinorum
13.05	 Velké záhady
13.30	 Encyklopedie
 slovenských obcí
13.55	 Hontianská paráda
14.25	 Trezor
14.50	 Kavárna Slávie
15.20	 Na vysoké skále
16.15	 Test magazín
16.25	 K energetické
 soběstačnosti Slovenska
16.40	 Vlastními slovy
17.10	 Promülle
18.10	 Televíkend
18.40	 Linie, tvary, barvy
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Výměna agentů v
 době studené války
20.45	 Policie
20.55	 GEN.sk
21.30	 Zprávy a komentáře
21.50	 Slovensko DNES
22.00	Maratónci
23.30	 Balet za život
00.30	 Události ČT
01.25	 Policie

06.00	 Teleráno
08.20	 Rebeca (69-70/150)
10.05	 Severní pobřeží
11.50	 V sedmém nebi X.
12.45	 Život s Bonnie II. (5-6/22)
13.35	 Joan z Arkádie I.
14.25	 Ve stínu zločinu I.
15.15	 Touha těla (49-50/130)
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
18.05	 Ulice
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.40	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Tankový prapor
21.35	 Agent bez minulosti
23.50	 Red Bull X Fighters v
 Madridu
01.05	 Hněv a čest -
 Nepřátelské převzetí

 

07.50	 Dallas (114,115)
09.50	 Starý (20)
11.00	 Dobrodružství
 Sherlocka Holmese
12.00	 KRIMI Noviny
12.30	 Letní výhra
13.45	 Perry Mason. Případ
 očerněného mafiána
15.40	 Julie Lescautová IV.
17.40	 Panelák (29,30)
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	 Zachránce
22.00	 Zločinná srdce
00.00	 Buď chlípný
01.45	 Kuchyňské důvěrnosti
02.00	 Tajemství
03.35	 Záchranný tým SAR
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sobota 19. července

neděle 20. července

07.50	 Doma chutná nejlépe
08.05	 Kayla
09.40	 Případy detektiva
 Packala
10.10	 Grand restaurant
 pana Septima
11.35	 Veselé příhody z natáčení
12.00	 Zprávy
12.05	 Z metropole, Týden v
 regionech
12.35	 Auto Moto Revue
13.05	 Cesta k vítězství
 (20/23)
13.20	 Království divočiny.
 Ze života medvědů
 (5/5)
13.50	 Dobrá rada nad zlato
14.15	 Svět zvířat
14.35	 Okouzlení VIII (36/54)
15.30	 Bez dcerky neodejdu
17.25	 Naslepo
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Zprávy
18.05	 Nenechte si ujít
18.10	 Přízraky mezi námi
 (11/14)
18.35	 Zpívánky
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.35	 Předpověď počasí
19.40	 Branky, body, vteřiny
20.00	 Pátek čtrnáctého
21.40	 Tombstone
23.45	 Nenechte si ujít
23.50	 Zprávy
23.55	 Branky, body, vteřiny
00.00	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
00.05	 Don Juan DeMarco
01.45	 13. komnata Jana
 Saudka

02.10	 Pošta pro tebe -
 Návraty
03.05	 Sólo pro... Lenku
 Dusilovou
03.45	 Bolkoviny
04.30	 Jiří Pecha, herec

04.45	 Čtení na dobrou noc

07.50	 Panorama
08.30	 Zázračná planeta.
 Šelmy před kamerou
09.25	 Folklorika
09.50	 Náš venkov
10.10	 Za vesnickými
 muzikanty
10.35	 Simpsonovi XIV
 (18/22)
11.00	 Světový den mládeže
13.30	 Pětka v Pomeranči -
 letní sestřih
13.55	 Sabotáž
14.20	 Kinobox
14.45	 Podruhé na K2
15.15	 Letecké katastrofy.
 Když dojde palivo
16.10	 Kamera na cestách.
 Totemová zvířata
 (2/3)
17.05	 La Boudeuse.
 Objevování mořských
 národů
18.00	 O češtině
18.15	 Po Karlově mostě s
 prof. Františkem
 Dvořákem
18.30	 Kultura.cz
19.00	 Prof. Václav
 Holzknecht vypravuje
19.35	 Simpsonovi XIV
 (18/22)
20.00	 Tři mušketýři
22.10	 Vracím se do země
 labyrintu
23.10	 Tour de France 2008

23.35	 Noc s Andělem
01.05	 Sbohem    
 a bedna
01.45	 Crescendo
02.40	Morava - George
 Mraz, Emil Viklický,
 Zuzana Lapčíková,
 Laco Tropp
03.30	 Na plný pecky

04.05	 ČT Live - Jablkoň

07.55	 Kalifornské léto II (10)
08.50	 Vteřiny před
 katastrofou II (3)
09.50	Modrá laguna
12.00	 Volejte Novu
12.30	 Ryba na suchu
14.00	 Vdova s duší ďábla
15.50	 Kdopak to mluví 2
17.20	 Old Shatterhand
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Ohnivý oceán
22.40	 Leon
00.50	 Poslední výstřel
02.30	 Novashopping
03.00	 Áčko
04.10	 Láska nad lásky (40)

04.55	 Novashopping

08.00	 Datel Woody
08.20	 Přátelé III (19)
08.50	 Autosalon
09.45	M*A*S*H (180)
10.15	M*A*S*H (181)
10.45	 Helicops II (1)
11.45	 Amerika hledá
 topmodelku III (7)
12.45	 Ošklivka Katka (13)
13.50	 Polda a Bandita
15.55	 Tucet špinavců

18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé III (20)
19.55	 Počasí
20.00	 Líbánky
22.10	 Hadí oči
00.15	 Hra o přežití
02.00	 Volejte Věštce
03.45	 Smrtící mor

07.55	 Hannah Montana
 (14/26)
08.20	 Jsi v obraze?
08.50	 Hádej, kdo nás
 pozval?
09.15	 Letní láska (3/26)
09.45	 Letní láska (4/26)
10.10	 Věčně nespokojení II.
 (17/28)
10.55	 Skutečný Da Vinciho
 kód (1/2)
11.45	Motormagazín
12.15	 Slavné pláže- Bondi
12.40	 James Bond speciál.
 Bondova děvčata
13.30	 Geronimo
15.15	 Děvče z lepší
 společnosti
16.50	 Jane Doeová. Tvrdší
 dopad
18.15	 AIRBAG
18.20	 Večerníček
18.30	 Domácí mistři
18.35	 TELEČUMIL
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Pošta pro tebe
21.10	 Sama proti všem
22.40	 Poslední taxi
00.20	 Deset pravidel
 svůdců
01.50	 Takoví jsme byli
02.50	 Lord Norton a sluha
 James

03.00	 Zprávy STV
03.20	 Branky body vteřiny
03.30	 Události ČT
03.55	 Záhady SK
04.25	 Proměna
04.55	 Smíšená manželství

07.55	 Zprávy a komentáře
08.20	 Slovensko DNES
08.25	 Události ČT
08.50	 Ta tajovská voda
 kalná (2/3)
10.00	 Výměna agentů v
 době studené války
10.45	 Ryby, rybky, rybičky
11.15	 Linie, tvary, barvy
 (10/12)
11.40	 GEN.sk
12.00	 Svatební obrázky
13.00	 Tanker Prestige (1)
13.55	 Formule 1 kvalifikace
15.05	 Jánošíkovy dny 2007
15.35	 Sluneční cirkus-
 Saltimbanco
17.05	 Farmářská revue
17.20	 Olympijský magazín
17.50	 Balet za život
18.50	 To jsme my, opice
 (3/14)
19.14	 Domácí mistři
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 5000 let čínské
 civilizace (8/12)
21.00	 Andělé strážní
21.35	Mannovci - román
 století (2/3)
23.15	 BJD 2007
00.15	 Události ČT
00.40	 Tanker    
 Prestige (1)
01.35	Motormagazín
02.00	 Zprávy STV

06.30	 Scooby-Doo and the
 Reluctant Werewolf
08.10	 Chrise nemá nikdo
 rád I. (19-20/22)
09.00	 Podivná hra
10.55	 Přátelé VIII. (12-13/24)
11.50	 Křupan
13.40	 Záměna
15.55	Magická posedlost
17.55	 Ošklivka Betty II.
18.50	 Počasí
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.25	 Sportovní noviny
19.30	 Cestoviny
20.00	 Baba na zabití
21.50	 Zelené peklo
23.50	 Vlk
02.05	 Říše drog
03.50	 I moudrý chybuje

06.35	Maigret (18)
08.25	 Spider-Man
08.50	 Závod Nascar II.
09.15	Malí rytíři II.
09.40	 Cyborg 009
10.10	Wolffův revír
12.00	 KRIMI Noviny
12.30	 Jak se staví sen
13.25	 Pálí Vám to? - Speciál
15.20	 Let albatrosa
17.15	 Princ a surfař
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	 Ve sněžné pasti
22.00	Mach 2
00.00	 Normální
02.00	 Láska má křídla
03.25	 Záchranný tým SAR
04.10	Modelky
04.50	 Pobřežní hlídka IV.

07.30	 Čarovná rybí kostička
08.10	 Teď vedou babička s
 dědou
08.15	 Hodina zpěvu
09.10	 Bezvousák a
 princezna Kamila
09.45	 Kalendárium
10.00	 Toulavá kamera
10.30	 Objektiv
11.00	 Jana Eyrová (3/4)
12.00	 Otázky Václava
 Moravce
13.00	 Zprávy
13.05	 Hadač od Saidovy
 zahrady
14.05	 Cesty víry
14.30	 Křesťanský magazín
14.40	 Sváteční slovo
 kazatele Daniela
 Kvasničky
14.50	 Pavel Kohout. Aksál
15.25	 Cesta kolem světa
 Noemovou archou
16.20	 Na vrcholky hor s
 Vladimírem Čechem
16.40	 Divnopis - Řetová
16.50	 Čétéčko
17.15	 O poklad Anežky
 České
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Zprávy
18.05	 Etiketa
18.15	 Štíty království
 českého (3/10)
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.35	 Předpověď počasí
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Sportka a Šance
20.00	 Ducháček to zařídí
21.30	 Případy inspektora
 Lynleyho III
23.00	 Zprávy

23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Losování Sportky a
 Šance
23.15	 Huff II (2/13)
00.15	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
00.20	 Svět umění. Ernest
 Borgnine
01.05	 Uvolněte se, prosím
01.50	 Světozor
02.20	 Recitál Idy Kellarové
03.00	 Otázky Václava
 Moravce
04.00	 Otázky Václava
 Moravce 2. část

07.50	 Panorama
08.30	 Úsměvy Jiřího
 Krejčíka
09.10	 Hledání ztraceného
 času
09.30	 Exit 316. Rodiče
09.55	 Vracím se do země
 labyrintu
10.55	 Po Karlově mostě s
 prof. Františkem
 Dvořákem
11.10	Mýty a fakta historie.
 Dobytí jižního pólu
 (5/6)
12.00	 A. Dvořák. Tvrdé
 palice
13.00	 Svět umění. Ernest
 Borgnine
13.45	 Slavné olympijské
 osmičky
14.10	 Ztraceni ve vesmíru
16.15	 Znamení a rituály
16.30	 Světci a svědci
16.45	 Záletník
18.30	 Kultura.cz
19.00	 Prof. Václav
 Holzknecht vypravuje
19.30	 Obrázky z Evropy
20.00	 Sirotci z Nkandly
20.50	 Červená stužka

 kolem mého domu
21.15	 Chceme ještě žít
21.40	 HIV pozitivní
22.05	 Na plovárně s
 Vladimírem Preclíkem
22.30	Moderní architektura
 - výstavní síně
22.45	MS motocyklů 2008
 USA
00.00	 Tour de France 2008
00.25	 Kiri Te Kanawa a
 Cecilia Bartoli
01.15	 Obrázky z Evropy
01.45	 La Boudeuse.
 Objevování mořských
 národů
02.40	 Baja - jiná Kalifornie
03.35	 Šelmy před kamerou
04.25	 Na vrcholky hor s
 Vladimírem Čechem
04.40	 Osudové okamžiky0

07.05	Walt Disney a jeho
 kouzelný svět
08.05	 Sue Thomasová.
 Agentka FBI II (6)
09.05	 Hroši v Africe
10.55	 On je žena! (10)
12.00	 Výměna manželek
13.30	 VC Německa
16.10	 Instinkt přežití
17.05	 Ostrov hrdlořezů
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Bláznivá    
 runway
22.30	 24	hodin IV (5, 6)
00.10	 L. A. Okrsek 187
01.40	 Da Vinciho případy VI
 (12)
02.30	 Novashopping
03.35	 Láska    
 nad lásky (41,42)
05.10	 Novashopping
05.25	 Novashopping
02.40	 Áčko

08.00	 Datel Woody
08.10	 Přátelé III (20)
08.35	 Neuvěřitelné životy.
 Vlčí muž
09.35	 Svět 2008
10.05	 Zločiny v zahradách
 III (3)
11.10	 V sítích lásky
13.00	 Ošklivka Katka (14)
14.15	 Rodičovství
16.45	 Vraždy v Midsomeru
 VI (2)
18.55	 Zprávy TV 
19.30	 Přátelé III (21)
19.55	 Počasí
20.00	 Ber nebo neber
21.15	 Osud tomu chtěl
23.20	 Invaze (6)
00.15	 Devět rukojmí (10)
01.00	 Volejte Věštce
02.45	 Jets - Život na hraně
 (1)
04.20	 Balírna

07.55	 Elá hop
08.25	 Jsi v obraze?
08.50	 Hádej, kdo nás
 pozval?
09.20	 Dinotopie 3/6. Nové
 obzory
10.55	 Zapomenuté hlasy -
 Kroniky a paměti
 lidstva (7/20)
11.50	 Gala Borise Filana
12.50	 Svět v obrazech
13.20	 James Bond. Casino
 Royale
15.35	 Inspektor Gadget
16.50	 Pošta pro tebe
17.45	 Proměna
18.15	 AIRBAG
18.20	 Večerníček
18.30	 GEN.sk

18.50	 Správné číslo
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Zázrak Maldonádo
21.55	 Terminátor
23.45	 Inspektor Morse
 (16/33)
01.30	 Gala Borise Filana
02.35	 Lord Norton a sluha
 James

07.50	 Události ČT
08.15	 Farmářské revue
08.25	 Louská (ní?)
09.30	 Světové setkání
 mládeže v Sydney
12.00	 Rudienka
12.55	 Porsche super cup
13.40	 Formule 1 hlavní
 závod
16.00	 To jsme my, opice
16.20	 Neděle na Detvě -
 Folklorní slavnosti
 2008
17.55	 Cesta do Řecka (2/2)
18.45	 Luxusní hotely světa
19.14	 Domácí mistři
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Krakatoa
21.45	Mercadet
23.05	Mých sedm divů
23.35	 BHS 2006
00.10	 Kultura a náboženství
00.35	 Události ČT
01.00	 Cesta do Řecka (2/2)
01.45	 Zprávy STV

07.40	 Legenda divočiny II
09.15	 Herkules V. (17-18/22)
11.00	 Karavan show 4

11.30	 Snila jsem o Africe
13.40	Maléry pana účetního
15.35	 Tisícročná včela
18.50	 Počasí
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.25	 Sportovní noviny
19.30	 PROMINENTI
20.00	 Komisař Rex. Opět v
 akci (3/8)
21.20	 Prci, prci, prcičky
23.10	 Úplné bezvětří
01.00	 Bella    
 Bettien
02.50	 Prci, prci, prcičky
04.25	 PROMINENTI
05.05	 TELEVIZNÍ Noviny

07.00	 Kocour v botách
08.15	 Zabijácké instinkty
 (13)
09.10	 Blízko smrti (10,11)
11.00	 Střepiny PLUS
12.00	 KRIMI Noviny
12.25	 FBI oddělení (2,3)
14.15	 Na křídlech    
 fantazie
16.20	 Virtuální zbraň
18.15	 Jak se staví sen
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas IV. (16)
21.00	 C.S.I.. Kriminálka
 New York III. (16)
22.00	 Noviny PLUS
22.40	 Střepiny
23.20	Modrá    
 ocel
01.25	 Jmenuji se Earl
01.45	 Rádio
03.30	Modelky
04.10	 Pobřežní hlídka IV.
04.55	 KRIMI Noviny
05.20	 Noviny
05.40	 Noviny PLUS
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05.59	 Dobré ráno s českou
 televizí
08.30	 Sezame, pojď si hrát
 (47/78)
08.55	 Zpívánky
09.00	 Komtesa Mary
10.35	 Hrajeme celkem
 ochotně aneb
 Ochotníci z Bakova
10.55	 Směr rovník (3/6)
11.50	 Neznalost neomlouvá
 aneb Každý máme
 tajemství
12.00	 Zprávy
12.30	 Domácí štěstí
13.00	 Ostrovy
 zapomenutého klidu
13.30	 Bleděmodrý svět
13.55	McLeodovy dcery V
 (2/32)
14.40	 Praštěná holka I
 (5,6/18)
15.30	 Simpsonovi XIV
 (19/22)
15.55	Medvědi nic nevědí
 (4/6)
16.20	 Toulky krajem
16.30	 Bořek stavitel
16.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (13/26)
16.50	Matýsek
17.00	 Tibet v Nepálu.
 Zvířata W
17.05	 AZ-kvíz
17.30	 Kluci v akci
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Předpověď počasí
19.45	 Branky, body, vteřiny
20.00	 Zdivočelá země (6/20)

21.00	 Na cestě po Lašsku
21.25	 Reportéři ČT
22.05	 Bojovník
00.05	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
00.10	 Politické spektrum
00.35	 Následník trůnu
01.05	 Výtvarnické konfese
01.30	 Sex ve městě I (12/12)
02.00	 Bydlení je hra
02.25	McLeodovy dcery V

07.50	 Panorama
08.30	 Televizní klub
 neslyšících - ZJ
09.00	 Dobré ráno z Moravy
 a Slezska
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Bydlení je hra
12.25	 Černé ovce
12.45	 Hra na zelenou
13.10	 Zpívánky
13.15	 Kostičky
13.25	 Kayla
15.05	 Letecké katastrofy.
 Když dojde palivo
16.00	Myšlení vody
16.30	 Lord Jim
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.05	 To nejlepší z klasiky
19.25	 Buď fit s ČT
19.35	 Simpsonovi XIV
 (19/22)
20.00	 Habsburkové (2/4)
20.55	 Neznámí hrdinové
21.20	Mrtví jako já II (7/15)
22.10	 Synkopa imunity
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 POP ART
23.50	 Fokus ČT24
00.15	 Teď už jsi velký
 chlapec
01.50	 Jak se žije v
 palírnách podle Pavla

 Jandourka
02.05	 Exit 316. Rodiče
02.20	 Československo ve
 zvláštních službách
	

05.59	 Snídaně s Novou
08.30	 Juanin zázrak (78)
09.30	 Kašpárek
11.30	 Julie Lescautová II (3)
13.15	 Lékařské záhady (14)
14.10	 Gilmorova děvčata II
 (6)
15.05	 Ztraceni II (10)
16.00	 Kobra 11 III (5)
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.20	 Dva a půl chlapa IV
 (23)
17.45	 Redakce II (3)
18.40	 Dr. House (16)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Návrat komisaře
 Rexe IX (2)
21.05	 Vražedná čísla (9)
21.55	 Policajt v Beverly
 Hills 2
00.00	 Po právu (1, 2)
01.30	 Novashopping
02.00	 Konec vysílání

08.00	 Sabrina - mladá
 čarodějnice VII (17)
08.30	 Přátelé III (21)
08.55	 Knight Rider II (7)
09.55	 Sedmé nebe VI (8)
10.50	 Hercule Poirot
11.55	 Diagnóza vražda VI
 (3)
12.50	 Chůva k pohledání I
 (9)
13.20	 Hunter IV (5)
14.20	 Odpadlík IV (14)
15.15	Will & Grace I (9)

15.40	 Drzá Jordan IV (10)
16.35	 Komisař Rex II
17.40	 To je Prima!
17.45	Minuty regionu
18.05	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé III (22)
19.55	 Počasí
20.00	 Hádej, kdo jsem!
21.15	 Zoufalé manželky III
22.15	Myšlenky zločince I
23.10	 Specialisté na vraždy
00.15	 Hercule Poirot
01.15	 Volejte Věštce

08.00	 Kouzelné městečko
08.30	 Nemocnice na kraji
 města I. (2/13)
09.30	 Dějiny světové
 kultury
10.35	 Holíci
12.05	 Vaření pečení
12.35	 Rodina
13.00	 Providence IV. (4/22)
13.55	 Rodina doktora
 Kleista (18/26)
14.50	 Úžasné
 dobrodružství (19/26)
15.40	 Dr. Quiz
16.10	 Nedotknutá manželka
 (31/65)
16.55	 Nedotknutá manželka
 (32/65)
17.45	 Hopla!
18.15	 Večerníček
18.25	 Domácí mistři
18.30	 Něco za něco
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Danielle Steelová.
 Tlukot srdce
21.50	 Bratři a sestry (17/23)
22.35	 Chirurgové (30/36)
23.20	 24	III.série (21/24)

00.05	 GEN.sk
00.20	 SOS 18 (16/18)

07.50	 Události ČT
08.25	 Kouzelné prázdniny
08.35	 Cizí jazyky
08.45	 Janko Hraško (3/9)
09.15	 Barevný bazar (3/3)
10.00	 Krakatoa
11.45	Motormagazín
12.10	 Úžasné
 dobrodružství (16/26)
12.55	 Živé panorama
13.20	 Luxusní hotely světa
13.50	 Na Oravě dobře...
14.20	 Trezor
14.45	 Repete    
 z repete
15.10	 Útěk ze zlaté krajiny
16.25	 Test magazín
16.30	 Romský magazín - So
 Vakeres
17.00	 Šest žen Henricha
17.50	 Promülle
18.40	 Přírodní    
 brigáda
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Legenda Tour De
 France
20.55	 Andělé    
 strážní
21.30	 Zprávy   
  a komentáře
21.50	 Slovensko DNES
22.00	 Noční    
 filmový klub
23.20	 Události ČT
00.00	 Šest žen Henricha
00.45	Motormagazín
01.15	 Zprávy STV
01.35	 Zprávy - Hírek
01.40	 Test magazín
01.50	 Slovensko DNES

06.00	 Teleráno
08.30	 Rebeca (71-72/150)
10.15	 Nebezpečné přátelství
11.50	 V sedmém nebi X.
12.45	 Život s Bonnie II. (7-8/22)
13.35	 Joan z Arkádie I.
14.25	 Ve stínu zločinu I.
15.15	 Touha těla (51-52/130)
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
18.05	 Ulice
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.40	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Žízeň
21.40	 OOOPS!
22.25	 Hrdinové (7-8/23)
00.10	 Scary Movie 2
01.40	 Bláznivý Jimův život

07.50	 Dallas (116,117)
09.50	 Starý (21)
11.00	 Dobrodružství
 Sherlocka Holmese
12.00	 KRIMI Noviny
12.30	 Letní výhra
13.45	 Perry Mason
15.40	 Julie Lescautová IV.
17.40	 Panelák (31,32)
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	Mafstory
21.00	 Kosti (18)
22.00	 LYRICS - Vyzpívej si
 milion!
23.00	 SOS Barracuda (4)
00.55	 KRIMI Noviny
01.20	 Jmenuji se Earl
01.40	 Finančák se nelíbá

05.59	 Dobré ráno s českou
 televizí
08.30	 Bořek stavitel
08.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (13/26)
08.50	Matýsek
09.00	 Hra na zelenou
09.30	 A co ten ruksak,
 králi?
10.20	 Dům plný písniček
11.00	 Upír ve věžáku
12.00	 Zprávy
12.30	 Domácí štěstí
13.00	 Ostrovy
 zapomenutého klidu
13.30	 Bleděmodrý svět
13.55	McLeodovy dcery V
 (3/32)
14.40	 Praštěná holka I
 (7,8/18)
15.25	 Simpsonovi XIV
 (20/22)
15.50	Martin Snílek (7/26)
16.05	 Jack Holborn (7/12)
16.30	 Bořek stavitel
16.40	 S Hurvínkem za
 lékařem (14/26)
16.50	Matýsek
17.05	 AZ-kvíz
17.30	 Chalupa je hra
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Předpověď počasí
19.45	 Branky, body, vteřiny
20.00	 Taxík
20.30	 Všechnopárty
21.15	 Retro
21.45	Manželské etudy po
 dvaceti letech

23.20	 Folkomotivy speciál
00.00	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
00.05	 Reportéři ČT
00.45	 Na cestě po Lašsku
01.10	 Štíty království
 českého (3/10)
01.40	 Ta naše povaha¨česká
02.05	McLeodovy dcery V

07.50	 Panorama
08.30	 Kosmopolis
09.00	 Dobré ráno z Moravy
 a Slezska
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Kluci v akci
12.30	 Černé ovce
12.50	 Zpívánky
12.55	 Čarovná rybí kostička
13.35	 Teď vedou babička s
 dědou
13.45	 Hodina zpěvu
14.35	 Bezvousák a
 princezna Kamila
15.15	Mýty a fakta historie.
 Dobytí jižního pólu
16.10	 Klimt. Polibek
17.00	 Střípky času
17.15	 Zpět k pramenům
17.35	 Profily
18.00	 Klíč
18.30	 Babylon
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.05	 To nejlepší z klasiky
19.25	 Buď fit s ČT
19.35	 Simpsonovi XIV
 (20/22)
20.00	 Hlas moře
22.00	 Kinobox
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Tour de France 2008
23.35	 Dokumentární klub.
 Navždy tvá
00.30	 Sirotci z Nkandly

01.20	 Červená stužka
 kolem mého domu
01.45	 Chceme ještě žít
02.10	 HIV pozitivní
02.35	 Habsburkové (2/4)

05.59	 Snídaně s Novou
08.30	 Juanin zázrak (79)
09.30	 Recept na pohromu
11.20	 Julie Lescautová II (4)
13.15	 Lékařské záhady (15)
14.10	 Gilmorova děvčata II
15.05	 Ztraceni II (11)
16.00	 Kobra 11 III (6)
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.20	 Dva a půl chlapa IV
 (24)
17.45	 Redakce II (4)
18.40	 Dr. House (17)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Pták Ohnivák
21.55	 Kriminálka Miami IV
 (24)
22.55	 Timecop
00.45	 Da Vinciho případy VI

08.00	 Sabrina - mladá
 čarodějnice VII (18)
08.30	 Přátelé III (22)
08.55	 Knight Rider II (8)
09.55	 Sedmé nebe VI (9)
10.50	 Hercule Poirot
11.55	 Diagnóza vražda VI
12.50	 Chůva k pohledání I
13.20	 Hunter IV (6)
14.20	 Odpadlík IV (15)
15.15	Will & Grace I (10)
15.40	 Drzá Jordan IV (11)
16.35	 Komisař Rex II
17.40	 To je Prima!
17.45	Minuty regionu

18.05	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé III (23)
19.55	 Počasí
20.00	 Velmi křehké vztahy II
21.15	 Očima lásky
23.15	 Specialisté na vraždy
00.15	 Hercule Poirot
01.15	 Volejte Věštce

07.55	 Kouzelné městečko
08.25	 Nemocnice na kraji
 města I. (3/13)
09.25	 Dějiny světové
 kultury
10.30	 Danielle Steelová.
 Tlukot srdce
12.05	 Vaření pečení
12.35	 Nejsi sama
13.05	 Providence IV. (5/22)
13.55	 Rodina doktora
 Kleista (19/26)
14.50	 Úžasné
 dobrodružství (20/26)
15.35	 Dr. Quiz
16.10	 Nedotknutá manželka
 (33/65)
16.55	 Nedotknutá manželka
 (34/65)
17.45	 Hopla!
18.15	 Večerníček
18.25	 Domácí mistři
18.30	 Něco za něco
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Branky body vteřiny
20.00	 Dnes vás baví
 Senzus
20.55	 SOS
21.25	Motelový pokoj (6/6)
22.15	 Věc cti
01.15	 Osudem zkoušení
01.40	 SOS 18 (17/18)

08.00	 Zprávy a komentáře
08.20	 Události ČT
08.55	 Kouzelné prázdniny
 (3/14)
09.05	 Cizí jazyky s
 Harvepínem
09.15	 Janko Hraško (4/9)
09.45	 Šel tovaryš světem
10.20	 Legenda Tour De
 France
11.15	 Romský magazín - So
 Vakeres
11.40	 Úžasné
 dobrodružství (17/26)
12.25	 Živé panorama
13.05	 Slovensko - Přírodní
 klenot
13.35	 Encyklopedie
 slovenských obcí
13.55	 Housličky hrajte,
 nožičky tancujte!
14.30	 Trezor
14.50	 Repete z repete
15.15	 Útěk ze zlaté krajiny
 (3/7)
16.25	 Test magazín
16.30	 Národní magazín
17.00	 Svět záhad
17.55	 Promülle
18.40	 Pomníky (6/10)
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Války rostlin (3/3)
20.50	 (Ne)celebrity
21.05	 Diagnóza (103)
21.30	 Zprávy a komentáře
21.50	 Slovensko DNES
22.00	 Filmový klub
23.30	 Události ČT
00.10	 Svět záhad
01.00	 Test magazín
01.05	 Zprávy STV
01.25	 Zprávy - Hírek

06.00	 Teleráno
08.25	 Rebeca (73-74/150)
10.10	 Předtucha vraždy
11.50	 V sedmém nebi X.
12.45	 Život s Bonnie II. (9-10/22)
13.30	 Joan z Arkádie I.
14.25	 Ve stínu zločinu I.
15.15	 Touha těla (53-54/130)
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
18.05	 Ulice
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.40	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Vzpomínáme (1/2)
21.50	 Vzpomínáme (2/2)
23.35	 E-Ring. Pentagon -
 křídlo E (7-8/22)
01.20	 Handler (11/16)
02.10	 Bláznivý Jimův život

07.50	 Dallas (118,119)
09.50	 Starý (22)
11.00	 Dobrodružství
 Sherlocka Holmese
12.00	 KRIMI Noviny
12.30	 Letní výhra
13.40	 Perry Mason
15.25	 Julie Lescautová IV.
17.40	 Panelák (33,34)
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
20.00	 Policajt z L.A. (8)
21.00	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami II. (16)
22.00	Mafstory
23.00	 Gothika
01.10	 KRIMI Noviny
01.35	 Jmenuji se Earl
02.00	 Lovkyně tajemství III.
03.45	 Ztraceni II.
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REGION – Sudoměřická 
automobilová stáj Kovo-
steel Novitech Motorsport 
po úspěšném tažení na trati 
Valašského Klobúku ve Vse-
tíně, kde Michal Novický 
obsadil s formulí Reynard 08 
druhé a páté místo absolutní-
ho pořadí, pokračovala dal-
ším závodem na trati Divác-
ké třináctky v Divákách u 
Hustopečí. 
Oba podniky spadají do mezi-
národního mistrovství v závo-
dech automobilů do vrchu KW 
BERG – TROPHY Internati-
onal a ke škodě týmu se jich 
nezúčastnil týmový kolega a 
loňský vítěz v Divákách Radek 
Krakovič, který se intenzivně 
připravuje na okruhové závo-
dy národních formulí v polské 
Poznani. Celý závodní víkend 
provázelo krásné počasí, skvě-
lá divácká atmosféra a velká 
tolerance místních obyvatel, 
jelikož depo se rozkládalo pří-
mo na náměstí obce. Michal 
Novický dokončil po oba dny 
Diváckou třináctku na 4. místě 
absolutně. Při nedělních trénin-
kových jízdách došlo k poruše 
diferenciálu formule, nicméně 
mechanici odvedli  skvělou a 
rychlou práci s výměnou prask-
lého hřídele a nejlepší formu-
lový jezdec v našem regionu 
tak mohl odstartovat do dalších  
závodních jízd. 
Mechanici týmu Kovosteel 
Novitech Motorsport kromě 
svých vozů připravují i závodní 
speciál Seat Ibiza Cupra týmu, 
se kterým letos bojuje o body 
ve vrchařském seriálu nově 
založená stáj IGOL Berg-Tro-
phy. Její jednička František 
Ančík dokončil Diváckou tři-
náctku na 10. místě absolut-
ně jak v sobotu, tak i v nedě-
li, týmový kolega a promotér 
závodů KW Berg-Trophy Sta-
nislav Firtl dosáhl se stejným 
vozem 17. a 13. příčky.      (red)

Na Pánově se poprvé představila svižná dvoukolová 
vozítka Segway.Obrovskému zájmu se v tropickém sobotním dnu těšil i vodní fotbal v nafukovacím hřišti.

Paintballisté několika věkových kategorií o víkendu zamířili na Slovácko. 
Foto Eduard Mezera 3x 

Našim vrchařům se 
v seriálu KWBT daří

Účastníci paintballového soustředění na Pánově zažili i pravou písečnou bouři
HODONÍN - Bývalá vojenská střelnice na hodonínském Páno-
vě se opět proměnila v obrovský stanový kemp i válečné bojiš-
tě. Hostila totiž další paintballové manévry po zuby ozbrojených 
nadšenců z obou břehů řeky Moravy, kteří navštívili v pořadí již 
šesté Česko–slovenské soustředění.   

Kvalitní program a skvělé přírodní podmínky přilákaly do míst, která dříve rozrývala 
kola tanků ruské provenience, téměř čtyři stovky vyznavačů moderního adrenalinového 
sportu. „Nabídneme jim klasickou zákopovou válku, hrát se bude i  na třech odlišných 
hřištích, ať už v lese nebo na gumách a premiéru si odbude i hřiště s nafukovacími pře-
kážkami,“ vyjmenoval hlavní náplň setkání spoluorganizátor akce Tomáš Kutra. Hřiš-
tě pro sportovní paintball s devatenácti žlutočernými překážkami bylo hlavní novinkou 
letošního setkání a v pánovském paintballparku bude k dispozici již po celý rok. Premiéru 
v rámci jižní Moravy měla i svižná dvoukolová vozítka Segway, dva tanky, čtyřkolky a 
v tropickém horku se opět obrovskému zájmu těšil i vodní fotbal v nafukovacím hřišti, 
do kterého se zapojovaly i odvážné dívky. 

Hlavní náplní obří dvoudenní akce ale byly nejrozmanitější válečné boje s pomocí barev-
ných želatinových kuliček. Právě ty určují úspěšnost hry, neboť jednoznačně potvrdí stře-
lecké kvality bojovníků, kteří se ve chvíli volna mohli seznámit i s posledními novinkami 
z kategorie zbraní. Hitem letošního léta je nová koncepce zbraní s reálným zásobníkem a 
podáváním neškodného střeliva zespodu, v hodnotě okolo dvanácti tisíc korun a s maxi-
mální odolností. Desítky malých i velkých bitev se i letos obešly beze ztrát na životech, 
přestože si moderní žoldáci během sobotní noci mohli vyzkoušet i pravou písečnou bouři 
s příchutí vydatného lijáku. Koncertní vystoupení dvou kapel trvalo jen hodinu a půl, poté 
už v okolí létaly stany i přístřešky a všichni účastníci soustředění se museli vměstnat pod 
nově zbudované přístřešky. V neděli dopoledne už ale opět propadli kuličkové válce.      (em)

Zcela v rozporu s dnešními 
zvyklostmi dosáhl neoby-

čejného osobního výkonu ratíš-
kovický sportovní nadšenec 
Přemysl Kouřil. Zcela sám, bez 
podpůrného týmu a hlavně bez 
jakékoliv mediální prezentace 
pro sebe doslova vydřel titul Iron 
Man. Nejde přitom ani o známou 
komiksovou postavu či oblíbe-
nou počítačovou hru, ale o těžký  
triatlonový závod složený z plavá-
ní na čtyři kilometry, jízdy na kole 
dlouhé 180 km a běhu na 42 km. 

„Loni jsem zdárně absolvoval 
maraton, předloni malý olympij-
ský triatlon, a chtěl jsem proto 
uzavřít svoji vysněnou trilogii 
pokořením Iron Mana, neboli 
Železného muže. Baví mě cyk-
listika i běh, takže jsem to vzal 
jako osobní výzvu, dokud mi 
ještě slouží nohy i celý organis-
mus,“ vysvětluje své odhodlání 
osmatřicetiletý vedoucí jedné 
veselské pekárny, jenž od malič-
ka žije sportem, ať už jako talen-
tovaný fotbalista v dresu ratíško-

přemysl Kouřil - Iron Man bez certifikátu
vického Baníku, současný stolní 
tenista vracovských Sokolů nebo 
nadšený příznivec elitních regi-
onálních týmů. Právě od kama-
ráda zpoza modrého stolu Marti-
na Maňase, který se se delší čas 
závodně věnuje triatlonu, našel 
inspiraci i první užitečné rady. 
„Připravoval jsem se intenziv-
ně tři měsíce a dnem s velkým D 
byla sobota 21. června, nejdelší 
den v roce. To jsem ráno v šest 
hodin začal brázdit vody ratíško-
vického bazénu. V noci ho někdo 
vykradl a tak se to vyšetřovalo, 
přičemž policisté sice nevěřili 
vlastním očím, co za blázna už se 
tam moří, ale nechali mě dokon-
čit první etapu závodu,“ vzpomí-
ná Kouřil na první bod své výzvy, 
během kterého zvládl rovných 80 
bazénů za hodinu a 43 minut. 

Také jízda na stařičkém polo-
galuskovém favoritu ve směru 
z Ratíškovic do Bzence–Přívozu 
šla celkem hladce, přestože mu 
180 kilometrů v devíti stejných 
kolech pořádně zamotalo hlavu 
i nohy. „Jel jsem sice po krás-
ném vyhlášeném asfaltu v okolí 
Littneru, přesto jsem zhruba na 
stém kilometru zažil i defekt, který 
můj výsledný čas zhoršil na rov-
ných osm hodin. Ale bylo to stá-
le nadějné, přestože už to shora 
pořádně smažilo.“ Tou dobou se 
už poloviční železný muž za řídít-
ky rozhodně nenudil a spočítal, 
že za tu dobu potkal 119 cyklistů, 
44 bruslařů na kolečkových brus-
lích, dva chodce, šest aut, několik 
koní i ovcí. „Nemusím asi zdůraz-
ňovat, že hlavně sličné bruslařky 
byly tou nejlepší vzpruhou.“

Poslední část triatlonu zahájil 
krátce před 16. hodinou se stále 
dostatečným časovým náskokem. 
Předtím si doma dal sprchu, pod-
stoupil rychlou masáž a vyrazil 
do nejtěžší disciplíny.          

„Nemám rád horko a dusno, 
tehdy ale bylo rovných třicet 
stupňů, což mě deptalo. Zkoušel 
jsem se rozběhnout, ale nešlo 
to, nedostavilo se ani takzvané 
rupnutí, které člověka nakop-
ne k překonání krize a vyššímu 
výkonu. Nebýt bratra, který mě 
poléval vodou a povzbuzoval, asi 
bych to bezhlavě zabalil,“ přib-
ližuje svoji největší krizi. Limit 
17 hodin byl blízko, ale záro-

veň i hodně daleko, a když na 28 
kilometru převzal láhev s vodou, 
okamžitě se zastavil. Přesto se 
chrabře protrápil a doploužil až 
do cíle. „Myslel jsem na Zátop-
ka, na Zimovčáka i na Meresjeva. 
Prostě na kohokoliv, jen abych to 
vydržel!“ Byl to běh stylem krok 
sun krok, ale čtyři okruhy v dél-
ce 42 km ve směru na rohatec-
ké okruhy zvládl v čase necelých 
šesti hodin. Železným mužem bez 

jakéhokoliv certifikátu, pamětní-
ho listu či zasloužené odměny se 
tak stal v celkovém obdivuhod-
ném čase 15 hodin a 53 minut.    

Přesto další podobnou zku-
šenost už usměvavý vtipálek 
nehodlá zažít a něco podobné-
ho si nehodlá připustit ani jako 
dárek k blížícím se čtyřicátinám. 
„Bylo to na hranici sil a ty ne-
jsou nevyčerpatelné,“ říká se vší 
rozhodností utajený ratíškovický 
Iron Man. Jenže nikdy se nemá 
říkat nikdy, což může platit zvláš-
tě v případě Přemysla Kouřila. 
V těchto dnech totiž dokončuje 
dovolenou v sedle svého bicyklu, 
se kterým projel trasu z Lichten-
štejnska do Německa. Že by první 
neoficiální příprava na pokoření 
titulu Ultra Iron Man? 

Eduard MEzEra
Do náročných etap železného muže vyrazil Přemysl Kouřil s českou a ratíško-
vickou vlajkou.                                                                Foto archiv P. Kouřila
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Výsledky oficiálních soutěží, 

stejně jako pozvánky 

na sportovní akce pořádané 

v našem regionu a jeho 

blízkém okolí, můžete posílat 

ve formátu 

WORD.doc nebo T602 

na adresu: 

sport@naseslovacko.cz  

Kontakty na naši 
sportovní redakci

• adresa: sportovní redakce týdeníku Naše
nám. 17. listopadu, 695 01 Hodonín, 

• telefon: 518 324 551 • fax: 518 341 974
• mobil: 774 551 124, 

• e-mail: sport@naseslovacko.cz 

Vtáčnik - pohoří i hora na Slovensku 
HODONÍN – Již v sobotu 19. července vyrazí turisté z odboru 
KČT na další autobusový zájezd a horský výstup, tentokrát do Slo-
venské republiky s turistickou oblastí Horná Nitra. Cílem výstupu 
bude Vtáčnik, který je s nadmořskou výškou 1 346 metrů nejvyšší 
horou stejnojmenného pohoří. Pro členy výpravy jsou připraveny 
dvě trasy o délkách 17 a 25 kilometrů, obě přes zmíněnou horu. 
Sraz účastníků zájezdu bude ve 4.45 u autopůjčovny GAVOZ na 
Dvořákově ulici v Hodoníně a odjezd autobusu v 5.00 přes Dub-
ňany, Ratíškovice, Nové Mesto nad Váhom do obce Vysoké Pole 
nedaleko města Nováky. Vzhledem k délce a náročnosti přechodu 
i délce autobusového přesunu bude návrat do Hodonína v pozd-
ních večerních hodinách.

Cykloturisté míří do podhůří Malých Karpat
Na neděli 20. července je připravena cykloturistická akce opět na 
Slovensko, poněkud blíže do podhůří Malých Karpat. Cílem bude 
rekreační oblast a vodní nádrž Buková nedaleko obce Plavecký 
Peter. Trasa bude vedena z Hodonína přes Holíč, Senicu a Jab-
lonicu do Bukové. Zpáteční trasa povede vojenským prostorem 
Záhorie, k řece Morava a proti jejímu proudu do Hodonína. Před-
pokládaná délka trasy přes 100 km. Sraz účastníků bude v neděli 
20. června v 7.00 u Obchodní akademie v Hodoníně a je nutné 
mít s sebou platný osobní doklad, průkaz o zdravotním pojištění, 
dostatek tekutin a rezervní duši nebo lepení na kolo. Doporučuje-
me také slovenskou měnu na nákup občerstvení, cyklistickou přil-
bu a osobní lékárničku pro případ úrazu. 

Ještě stále je šance vyrazit do Liptova
Klub českých turistů v současné době přijímá přihlášky na víceden-
ní autobusový zájezd, který bude v termínu 22. – 27. srpna 2008. 
Zájezd povede zase na Slovensko, do oblasti Liptova. Ubytování 
a stravování formou polopenze bude v ubytovně v obci Bobrovec 
nedaleko Liptovského Mikuláše. Pěší trasy budou vedeny do Níz-
kých i Západních Tater a je třeba předpokládat, že budou náročné 
jak svojí délkou, tak převýšením, které na Moravském Slovácku 
určitě nedosáhneme. Cena zájezdu činí pro členy KČT Hodonín 
2000 Kč a pro nečleny 2200 Kč. Přihlášky přijímáme v Knihku-
pectví paní Zd. Dvořákové na Národní tř. 21 v Hodoníně.    (kčt)

HODONÍN - Před několika dny se hodonínští turisté vrátili ze zájez-
du do Českého ráje plní dojmů z krásné krajiny a perfektně postave-
ných tras. Během šesti dnů absolvovali túry skalními městy v Pra-
chovských skalách i v okolí Hrubé a Malé skály. Vystoupali na horu 
Kozákov do nadmořské výšky 744 metrů a navštívili hrady Kuně-
tická hora, Trosky, Valdštejn, Frýdštejn a Vranov a zámky Karlova 
Koruna v Chlumci nad Cidlinou, Humprecht a Jičín.            (kčt)

HODONÍN - Sportovní klub Nordic Walking Hodonín pořádá 
v sobotu 26. července 2008 nenáročnou jednodenní NW akci, a to 
procházku nejkrásnější částí Moravského krasu. Její trasa pove-
de  ve směru Skalný mlýn - Macocha - Koňský spád – Sloup-
sko-šošůvské jeskyně - U Dubu - Pustý žleb - Punkevní jesk. 
- Skalný mlýn (cca 13,5 km). Sraz pro Hodonín a okolí je v 6.50 
na autobusovém nádraží  v Hodoníně (nástupiště č. 1). S sebou: 
sportovní oblečení podle počasí, pití na celý den, svačinu, NW 
hole, pozn.: je nutné předem nahlásit svou účast na e-mail: nor-
dicwalkingclub@seznam.cz, nejpozději do 24. července.   (em)

ROHATEC - V dnešní době 
existuje již jen pár letních tábo-
rů, kde zarputile udržují osvěd-
čené zvyky a tradice. Mezi 
takové rozhodně patří i obří 
gymnastický kemp na Soboň-
kách u Rohatce, kde se nejen 
v přírodní tělocvičně se vším 
nařadím, ale i u táboráku či 
lidové písničky scházejí stovky 
zkušených či začínajících gym-
nastů z celé republiky.  

Letní výcvikový tábor Soboň-
ky, jenž v neděli zavřel své brány,  
poprvé v roli hlavního vedoucího 
řídil zkušený gymnastický odbor-
ník a rozhodčí Vilém Kocián, kte-
rý už na za pár týdnů zamíří na 

olympiádu do čínského Pekingu. 
„V Pekingu jsem už byl, a je to 
nádherné město. Co se týká her, 
tak od Číňanů očekávám něco 
velkolepého,“ řekl vůdce největ-
šího gymnastického tábora na 
území republiky. Samozřejmostí 
prázdninového setkání, které se 
letos uskutečnilo již po šestačty-
řicáté, nejsou jen pravidelné tur-
naje a soutěže, ale i každoroční 
zvelebení útulného areálu na bře-
hu druhého soboňského rybníka. 
„Postavili jsme novou budovu, 
která bude sloužit jako nářaďovna, 
takže si tím uvolníme některé dal-
ší přístřešky a můžeme tábor obo-
hatit o další vylepšení. Hodláme 

ho totiž nabízet i ke komerčnímu 
využití a zhruba od příštího roku 
by se mohl využívat i celoročně,“ 
prozradil táborový pamětník a tis-
kový mluvčí Petr Petržela, vra-
covský rodák a dlouholetý trenér 
TJ Sokol Bučovice.      

Letos byl vzorem, ochotným 
poradcem i kamarádem přítom-
ných nadějí úřadující gymnastic-
ký mistr republiky David Vyoral 
ze Zlína, který se aktivně zapo-
joval i do tréninkového proce-
su. Ovšem nejenom o tvrdé dři-
ně a přípravě na novou soutěžní 
sezonu bylo letošní stanování 
na písku pod letitými borovice-
mi. Mladí táborníci se rozhodně 

museli zapojit i do prací, souvi-
sejících s chodem tábora, jako je 
pomáhání s přípravou kuchyně 
či údržba hygienických zařízení. 
„Děcka tvrdě trénují tři hodiny 
do oběda, většina z nich se ale 
například na hrazdě či trampolíně 
moří i odpoledne a večer, kdy už 
je volnější program. Hlavní smysl 
soustředění pod širým nebem je 
kompenzace celoročního poby-
tu v zaprášených tělocvičnách,“ 
dodal Petržela. Během čtrnácti 
dnů zdatní táborníci zažili hor-
ko, děšť i bouřku, přesto ani na 
konci svého soustředění nepo-
ciťovali únavu či úbytek energie.  
 Text a foto EDuARD MEzERA

Gymnasté o víkendu opustili oblíbené Soboňky

Devítiletý Tomáš Přichystal ze Slavko-
va nemá problémy s náročnou chůzí 
po rukou. Přeskok přes koně ve stínu borovic a dopad do písku. To je ideální odreagování od celoročního pobytu v tělocvičně. 

Blízké sousední rybníčky na Soboňkách táborníci využívat nemohou, a tak jim náramně přijde vhod i malá hasičská nádrž.  

Zkušený trenér Petr Petržela dohlíží nad tréninkem svých svěřenců na hrazdě. 

Detailně poznali Český ráj 

Krásu skalních měst v Prachovských skalách si vychutnali i turisté z odboru 
KČT Hodonín.                                                        Foto KČT Hodonín

Další nordicwalkingová akce  
směřuje do Moravského krasu
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