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tento týden přináší:

Na Břeclavsku
vznikla speciální
policejní jednotka

ï HokejistÈ do 18 let skonËili na tradiËnÌm memori·lu Ivana Hlinky na 6. mÌstÏ.
»tÏte na stranÏ 12

»tÏte na stranÏ 2
ï NejlepöÌ degust·to¯i hodnotÌ v†MikulovÏ vzorky vÌn
z†celÈ »R. »tÏte na stranÏ 3

ï Ladislav Mal·r posÌlÌ ˙toËnÈ ¯ady Sokola
Lanûhot.
»tÏte na stranÏ 9
ï KompletnÌ fotbalovÈ v˝sledky a tabulky vËetnÏ
obsazenÌ rozhodËÌmi.
»tÏte na stranÏ 10 - 11

ï V†mÏstÏ pod P·lavou bylo
ukonËeno v˝tvarnÈ sympozium DÌlna 2011.
»tÏte na stranÏ 7

Máte tip? Volejte nonstop 607 259 518

Cena: 12 Kč/číslo 30
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Kraj samosprávám ustoupil
JIŘÍ LUKEŠ
REGION – Na počátku prázd−
nin zveřejnil náměstek hejtma−
na Stanislav Juránek návrh
kraje na sloučení dvou desí−
tek středních škol v rámci Ji−
homoravského kraje. Měly se
tak sloučit v Břeclavi gymná−
zium s Obchodní akademií a
zaniknout mělo osmileté gym−
názium v Mikulově. Protesty
ale zaúčinkovaly.

»eötÌ mladÌci na memori·lu nep¯esvÏdËili
BÿECLAV (dk) ñ Druh˝ srpnov˝ vÌkend pat¯Ì v B¯eclavi jiû tradiËnÏ hokeji, kdyû se na zimnÌm stadionu
odehr·v· tradiËnÌ turnaj hokejist˘ do 18 let s n·zvem memori·l Ivana Hlinky. V letoönÌm roce se na
b¯eclavskÈm ledÏ p¯edstavili stejnÏ sta¯Ì reprezentanti Kanady, ävÈdska a äv˝carska. NejlÈpe se vedlo
nadÏjÌm ze zemÏ javorovÈho listu, kte¯Ì cel˝ turnaj stejnÏ jako vloni vyhr·li a zadÏlali si pat¯iËn˝ z·klad
na hattrick. »esk· reprezentace vöak nikterak nep¯esvÏdËila a skonËila nakonec na öestÈm mÌstÏ, kdyû v
souboji o umÌstÏnÌ podlehla reprezentaci USA. LetoönÌ turnaj p¯inesl jeötÏ jednu novinku v podobÏ p¯ÌmÈho hokejovÈho p¯enosu z b¯eclavskÈho zimnÌho stadionu. A to p¯i utk·nÌ »esko ñ Kanada, kterÈ dom·cÌ prohr·li 1:6. DalöÌ informace o turnaji naleznete na stranÏ 12.
Foto: V·clav ä·lek

Proti pl·nu se zvedla vlna odporu, a to nejen od pedagogick˝ch pracovnÌk˘, ale i od zastupitel˘ B¯eclavi, rodiË˘ a na Mikulovsku dokonce proti zruöenÌ
tamnÌho gymn·zia vystoupilo t¯in·ct starost˘ obcÌ v†regionu. Pod
tlakem argumentace nakonec v
nejd˘leûitÏjöÌch ot·zk·ch koncepce sluËov·nÌ st¯ednÌch ökol
kraj ustoupil. V†B¯eclavi tak
k†slouËenÌ gymn·zia s†ObchodnÌ
akademiÌ nedojde. ÑToto slouËenÌ obou ökol by ned·valo smysl,ì
komentoval ¯editel b¯eclavskÈho

gymn·zia v˝sledky jedn·nÌ Josef
DrobiliË.
B¯eclavskÈ ve¯ejnosti takÈ vadilo, ûe by slouËenÌm zmizel n·zev ObchodnÌ akademie, kter· m·
v†B¯eclavi vÌce neû pades·tiletou
tradici. Ovöem aktu·lnÏ se zase
vyno¯ila druh· varianta, ûe by se
OA slouËila s†pr˘myslovkou. ÑAni
z†toho nejsme nadöenÌ, jako ökola
nem·me provoznÌ ani mzdovÈ potÌûe. DÌky publikaËnÌ Ëinnosti vyd·v·me uËebnice st¯edoökolskÈ
ekonomiky, kterÈ odebÌr· velkÈ
mnoûstvÌ ökol, jeû ji vyuËujÌ. To
naöÌ ökole zajiöùuje sluönÈ p¯Ìjmy.
V†p¯ÌpadÏ slouËenÌ ani nevÌm, kde
bychom se mÏli p¯estÏhovat.
V†mÏstÏ û·dn· vhodn· budova pro
takovÈ mnoûstvÌ student˘ nenÌ,ì
uvedl ¯editel b¯eclavskÈ obchodnÌ akademie Leo »uda.
Pod tlakem samospr·v ustoupil kraj takÈ od zruöenÌ osmiletÈho gymn·zia v†MikulovÏ. Ovöem
Ëty¯letÈ studium na tÈto st¯ednÌ
ökole zanikne. ÑNaöÌm hlavnÌm
cÌlem je zachovat osmiletÈ gymn·zium, o kterÈ je takÈ vÏtöÌ z·-

jem, navÌc naöe ökola je jedinou
tohoto druhu na Mikulovsku,ì
vysvÏtlil situaci z·stupce ¯editele mikulovskÈho gymn·zia Ji¯Ì
Souchop. P¯esto vöak ökola p¯ijde o Ëty¯i t¯Ìdy a na p¯elomu roku
ji Ëek· slouËenÌ s†mÌstnÌm uËiliötÏm. Kraj p¯istupuje ke†sluËov·nÌ
ökol z Ëty¯iadvaceti na dvan·ct
n·stupnick˝ch subjekt˘. Tento
˙mysl jeho ˙¯ednÌci od˘vodÚujÌ
tÌm, ûe ˙bytkem û·k˘, k†nÏmuû
doölo v†minul˝ch letech, je souËasn· kapacita v†sÌti st¯ednÌch
ökol zaplnÏna pouze ze dvou t¯etin a nÏkde dokonce jenom
z†poloviny. TÌm, ûe nÏkterÈ ökoly nemajÌ svoje kapacity naplno
vyuûitÈ, doch·zÌ k†znaËnÈmu prodraûov·nÌ jejich provozu.
ÿeditelÈ ökol mÏli moûnost se
k†p¯ipravovanÈmu sluËov·nÌ ökol
vyj·d¯it do 15. Ëervence, z·stupci
rodiË˘, ve¯ejnosti, odbor˘ a samospr·v do 10. srpna. NynÌ se jejich
p¯ipomÌnky zpracov·vajÌ a koneËnou podobu sÌtÏ st¯ednÌch ökol
p¯edloûÌ kraj ke†schv·lenÌ sv˝m zastupitel˘m 22. z·¯Ì letoönÌho roku.

Při natáčení porna
Zhodnotí vína z Mikulovska a Slovácka
tvrdila, že je plnoletá
BŘECLAV (luk) Na tiskové
konferenci, která se konala ve
středu 10. srpna v Břeclavi, in−
formovali zástupci policie o pří−
padu výroby pornografických vi−
deonahrávek, které pro jednu
modelingovou firmu natočila
před dvěma lety nezletilá břec−
lavská školačka.
V†b¯eznu p¯ed dvÏma lety dostali
kriminalistÈ ve ZnojmÏ ozn·menÌ, ûe
s†nezletilou Ëtrn·ctiletou ökolaËkou
byly natoËeny pornografickÈ snÌmky, kterÈ byly poslÈze zve¯ejnÏny na
internetov˝ch str·nk·ch. Pr·vÏ na
tÏch poznali û·ci jednÈ b¯eclavskÈ
ökoly svoji spoluûaËku. Pornovideo,
na nÏmû mÏla dÌvka or·lnÌ sex
s†muûem, objevili zn·mÌ ökolaËky a
pro policii bylo z·vaûnÈ, ûe v†dobÏ
po¯ÌzenÌ lechtivÈ videonahr·vky nebylo jeötÏ dotyËnÈ patn·ct let. Jak
potvrdilo policejnÌ vyöet¯ov·nÌ, dÌvka si byla jednoznaËnÏ vÏdom·, ûe
se jedn· o pornografickÈ nahr·vky.
K†nat·ËenÌ lechtiv˝ch scÈn se dostala tak, ûe na internetu hledala nÏjakou brig·du, p¯i kterÈ by si p¯ivydÏlala nÏjakÈ penÌze. PracovnÌk˘m
agentury, pro kterou snÌmky dÌvka

toËila, tvrdila, ûe je plnolet· a dokonce svÈ tvrzenÌ doloûila obËansk˝m
pr˘kazem.
ÑNa pr˘kazu totoûnosti vöak zmÏnila nejen svÈ jmÈno, ale i vÏk a vyd·vala se za dvacetiletou sleËnu.
Z†videonahr·vky pak kriminalistÈ
usoudili, ûe nebylo s†naprostou jistotou moûnÈ odhadnout p¯esn˝ vÏk
dÌvky. V†kaûdÈm p¯ÌpadÏ z·stupce
agentury uvedla v†omyl a ti nemÏli
tuöenÌ, kolik je ve skuteËnosti dÌvce
let. Skutkov· podstata trestnÈho Ëinu
se tak nenaplnila a po konzultaci se
st·tnÌm z·stupcem byl proto p¯Ìpad
odloûen,ì uvedl öÈf b¯eclavsk˝ch
policist˘ Frantiöek Klimus.
DÌvka mÏla pro modelingovou
agenturu natoËit celkem Ëty¯i videonahr·vky, kterÈ se toËily v†lese za
B¯eclavÌ, ve vinici a automobilu.
Celkem za nÏ vyinkasovala patn·ct
tisÌc korun. Kdyû se p¯Ìpad dostal
policii na st˘l, bylo dÌvce jiû öestn·ct
let. JejÌ spoluû·ci pak dali policii pouze k†dispozici pr˘kaznÌ materi·l.
ÑTento p¯Ìpad je sv˝m zp˘sobem
varovn˝ tÌm, ûe rodiËe by mÏli svÈ dÏti
rozhodnÏ vÌce pouËit, ûe ne vöechno,
co se nabÌzÌ na internetov˝ch str·nk·ch, je pravdivÈ,ì doplnil Klimus.

Prodej
plynu
Tel.: 519 370 889
E−mail: paliva@bvnet.cz

VALTICE (luk) − Po červnovém
zastavení v Čechách se Národní
soutěž vín, která je nejprestižněj−
ší soutěží vín v České republice,
vrací na Moravu. Degustátoři bu−
dou v prostorách Národního vi−
nařského centra ve Valticích hod−
notit 18. a 19. srpna vína z mi−
kulovské a 23. srpna ze slovácké
vinařské podoblasti.

Z†hodnocen˝ch vÌn bude vyhl·öen äampion, vÌtÏzovÈ a medailistÈ
jednotliv˝ch kategoriÌ a nejlepöÌ kolekce vÌn pro kaûdou podoblast.
NejlÈpe hodnocen· vÌna zÌskajÌ takÈ

medaile, kterÈ n·slednÏ na lahvÌch
pomohou spot¯ebitel˘m jako zn·mka kvality p¯i n·kupu v obchodech
a vinotÈk·ch. 233 vÌn z mikulovskÈ
a 222 nejlÈpe hodnocen˝ch vÌn ze
slov·ckÈ podoblasti postoupÌ do dalöÌho uû celost·tnÌho kola N·rodnÌ
soutÏûe, kde se budou uch·zet o titul absolutnÌho äampiona a ËestnÈ
mÌsto v Salonu vÌn »R, kolekce sta
nejlÈpe hodnocen˝ch vÌn N·rodnÌ
soutÏûe vÌn pro dan˝ rok.
ÑVina¯i majÌ o ˙Ëast v N·rodnÌ
soutÏûi vÌn ËÌm d·l vÏtöÌ z·jem.
AËkoli do termÌnu pro pod·nÌ p¯ihl·öek zb˝v· jeötÏ nÏkolik dnÌ, se-

ölo se uû vÌce vzork˘ neû v loÚskÈm
roce. N·rodnÌ soutÏû vÌn se tak stala
prestiûnÌ soutÏûÌ, kterou berou vina¯i prakticky jako svou stavovskou
povinnost, ì hodnotil n·r˘st z·jmu
o ˙Ëast Marek Babisz, hlavnÌ sommeliÈr N·rodnÌho vina¯skÈho centra, kterÈ obÏ hodnocenÌ odbornÏ
zajiöùuje.
Ve¯ejnost bude mÌt moûnost
ochutnat soutÏûnÌ vzorky z mikulovskÈ i slov·ckÈ vina¯skÈ podoblasti
druh˝ z·¯ijov˝ vÌkend. V p·tek a
sobotu 9. a 10. z·¯Ì 2011 se kon·
expozice N·rodnÌ soutÏûe vÌn mikulovskÈ vina¯skÈ podoblasti v r·m-

ci tradiËnÌho P·lavskÈho vinobranÌ
v MikulovÏ a v sobotu 10. z·¯Ì budou v˝stavu slov·ckÈ podoblasti
hostit Slov·ckÈ slavnosti vÌna a otev¯en˝ch pam·tek v UherskÈm Hradiöti. BÏhem tÏchto velk˝ch vina¯sk˝ch slavnostÌ, tradiËnÏ se nesoucÌch ve znamenÌ burË·ku, tak mohou
n·vötÏvnÌci ochutn·vat a porovn·vat nejlepöÌ vÌna obou vina¯sk˝ch
podoblastÌ. N·rodnÌ soutÏû vÌn uû
takÈ probÏhla ve velkopavlovickÈ
vina¯skÈ podoblasti, kde zÌskal titul
äampiona TramÌn Ëerven˝, pozdnÌ
sbÏr 2010 vina¯e Petra Skoupila
z†Velk˝ch BÌlovic.

Kraj ocenil práci vodních záchranářů
NOVÉ MLÝNY (luk) − Jihomo−
ravský hejtman Michal Hašek a
zástupci Vodní záchranné služby
(VZS) Českého červeného kříže
Brno−střed a Nové Mlýny pode−
psali v minulém týdnu smlouvy
na poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.

vovat. Jsem velmi r·d, ûe na jiûnÌ
MoravÏ m·me kvalitnÏ fungujÌcÌ
vodnÌ z·chran·¯e. ZasahujÌ p¯itom nejen na ˙zemÌ kraje, ale i
mimo kraj. Loni nap¯Ìklad byli
nasazeni p¯i povodnÌch na Liberecku, kde jsem mÏl moûnost se
s†nimi osobnÏ setkat.

Jihomoravsk˝ kraj vodnÌ z·chran·¯e od roku 2009 podpo¯il celkovou Ë·stkou 5,3 mil. korun. KrajskÈ zastupitelstvo si velmi v·ûÌ pr·ce VodnÌ z·chrannÈ sluûby »eskÈho
ËervenÈho k¯Ìûe a snaûÌ se je podle
rozpoËtov˝ch moûnostÌ i v†dobÏ
ekonomickÈ krize podporovat,ì

ObÏ skupiny vodnÌch z·chran·¯˘ obdrûely dotaci ve v˝öi 400†000
korun, o kterÈ rozhodlo ËervnovÈ
zased·nÌ krajskÈho zastupitelstva.
Dotace je urËen· na zajiötÏnÌ z·chrannÈ Ëinnosti VZS v†letoönÌm
roce, n·kup ochrann˝ch prost¯edk˘,
opravu a ˙drûbu stanice a techniky.
ÑNa VodnÌ z·chrannou sluûbu
nahlÌûÌme jako na souË·st IntegrovanÈho z·chrannÈho systÈmu,
bohuûel nem· zatÌm samostatn˝
z·kon, budu proto apelovat p¯i
jedn·nÌ hejtman˘ s†vl·dou, aby
ministerstvo vnitra nebo ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj takovouto
legislativnÌ ˙pravu zaËali p¯ipra-

KaûdoroËnÏ p¯es letnÌ sezÛnu zasahujÌ p¯i z·chranÏ osob na Novoml˝nsk˝ch n·drûÌch vodnÌ z·chran·¯i v†desÌtk·ch p¯Ìpad˘. Foto: V·clav ä·lek

zd˘raznil hejtman Haöek.
VodnÌ z·chran·¯i i kdyû vinou
nedokonalosti z·kona nejsou ofici·lnÏ zaËlenÏni jako pevn· sloûka
IntegrovanÈho z·chrannÈho systÈmu, odv·dÏjÌ p¯i svÈ z·chrannÈ
misi velmi dobrou pr·ci. Jejich
vËasn˝ z·sah jiû v minul˝ch letech
na Novoml˝nsk˝ch n·drûÌch zachr·nil ûivoty mnoha pos·dk·m
plachetnic, kterÈ na otev¯en˝ch jezerech zastihla bou¯e, nebo surfa¯˘m Ëi n·hodn˝m plavc˘m.
Naposledy v†kvÏtnu letoönÌho
roku bylo s†pomocÌ vodnÌch z·chran·¯˘ evakuov·no z nepohyblivÈ v˝letnÌ lodi 19 osob, mezi nimiû byly i ûeny a dÏti. Bez pomoci VZS si jiû zajiötÏnÌ bezpeËnosti
lidÌ, jeû se dostanou na jezerech
do nesn·zÌ, nedovedou p¯edstavit
ani pracovnÌci ATC Merkur Pasohl·vky, kter˝ je svÈho druhu nejvÏtöÌ v†»eskÈ republice a kaûdoroËnÏ zde tr·vÌ letnÌ dovolenou tisÌce rekreant˘.
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Stíny Břeclavska...
Jízdní kola nechali bez dozoru
VALTICE (HAR) - Nep¯ÌjemnÈ p¯ekvapenÌ Ëekalo na skupinku v˝letnÌk˘, kte¯Ì se vydali do naöich konËin na dovolenou. Ve ValticÌch
na parkoviöti u St¯ednÌ vina¯skÈ ökoly nechali ve st¯edu minulÈho
t˝dne zaparkovanÈ osobnÌ vozidlo Mazda Demio. Na st¯eönÌm nosiËi mÏli p¯ipevnÏna Ëty¯i jÌzdnÌ kola v hodnotÏ tÈmÏ¯ pÏtaËty¯icet
tisÌc korun. V˝letnÌci se rozhodli, ûe si nedaleko postavÌ stan a p¯enocujÌ. Kdyû se druh˝ den dopoledne na parkoviötÏ vr·tili, zjistili,
ûe kola zmizela. Pachatel demontoval i st¯eönÌ nosiËe a nevadilo
mu ani to, ûe jsou kola k sobÏ zabezpeËena lankov˝m z·mkem.
PolicistÈ p¯Ìpad öet¯Ì pro podez¯enÌ z p¯eËinu kr·deûe.

Přilákal je opuštěný objekt
HLOHOVEC (HAR) - OpuötÏn˝ podnik v Hlohovci na B¯eclavsku byl vykraden. Ve st¯edu 10. srpna policistÈ p¯ijali ozn·menÌ,
ûe v are·lu chybÌ autobaterie, mÏdÏnÈ chladÌrenskÈ trubky, vodovodnÌ baterie, plynov˝ kotel a dokonce i dvacet radi·tor˘.
Podle zajiötÏn˝ch stop se policistÈ domnÌvajÌ, ûe se jednalo o
vÌce pachatel˘. Ti si sv˘j lup naloûili na dvoumont·ûÌ vysokozdviûn˝ vozÌk, po kterÈm se takÈ slehla zem. Vznikl· ökoda
je p¯edbÏûnÏ vyËÌslena na Ë·stku p¯esahujÌcÌ 400 tisÌc korun.
PolicistÈ uveden˝ p¯Ìpad öet¯Ì a vyhodnocujÌ veökerÈ zÌskanÈ
stopy. PachatelÈ se dopustili trestnÈho Ëinu kr·deûe a poökozenÌ
cizÌ vÏci. S ohledem na rozsah vzniklÈ ökody mohou b˝t potrest·nÌ odnÏtÌm svobody v dÈlce od jednoho do pÏti let.

Muž pod splavem utonul
TVRDONICE (HAK) - Tragicky skonËila sobotnÌ n·vötÏva rodiny
pro pÏtat¯icetiletÈho muûe v obci Tvrdonice. Na policejnÌ tÌsÚovou linku zavolal kolem 14 hodiny svÏdek, kter˝ vidÏl u splavu
na ¯ece MoravÏ koupajÌcÌho muûe. Toho strhl siln˝ proud a zaËal
se toËit ve vodnÌm v·lci pod splavem. NeöùastnÌka se poda¯ilo
z†¯eky vyt·hnout aû po nÏkolika pokusech a jak se pozdÏji uk·zalo, na z·chranu lidskÈho ûivota jiû bylo pozdÏ.I p¯es pomoc p¯Ìtomn˝ch osob s vyt·hnutÌm na b¯eh a n·sledn˝ch oûivovacÌch
pokusech nejen zdravotnÌk˘, doölo k jeho ˙mrtÌ. P¯ivolan· lÈka¯ka jiû pouze konstatovala smrt utonutÌm bez cizÌho zavinÏnÌ.
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V drtírně skončily tuny padělků
JIŘÍ LUKEŠ
REGION (luk) − V minulém
týdnu zabezpečil Úřad pro za−
stupování státu ve věcech ma−
jetkových( ÚZSVM) Územní
pracoviště Brno likvidaci dal−
ších šestnácti tun padělků v
odhadované hodnotě patnác−
ti milionů korun.
ZboûÌ bylo zabavenÈ v†drtivÈ
vÏtöinÏ u vietnamsk˝ch trhovc˘
v†trestnÌm ¯ÌzenÌ na z·kladÏ 16
pravomocn˝ch rozhodnutÌ soud˘.
Jednalo se o vÌce neû jeden·ct tisÌc kus˘ falzifik·t˘ obleËenÌ, opask˘, kabelek, penÏûenek, batoh˘, a
d·le o vÌce neû devaten·ct tisÌc
kus˘ padÏlk˘ obuvi svÏtov˝ch
znaËek (nap¯. Adidas, Puma, Lacoste, Nike, Diesel, Kenvelo).
Kopie slavn˝ch svÏtov˝ch znaËek
byly zabaveny ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘
na trûnici v BrnÏ nebo u b˝valÈho
hraniËnÌho p¯echodu HatÏ na Znojemsku. StejnÏ jako v p¯edchozÌch
p¯Ìpadech nechal ⁄ZSVM v souladu s pr·vnÌmi p¯edpisy zabavenÈ zboûÌ mechanicky zlikvidovat
v brnÏnskÈ drtÌrnÏ odpadu.
ÑV prvnÌm pololetÌ letoönÌho
roku tak bylo celkem zlikvidov·no vÌce neû 72 tisÌc kus˘ napodobenin o v·ze tÈmÏ¯ 21 tun, jejichû
celkov· hodnota byla odhadnuta
na vÌce neû 36 milion˘ korun. Li-

PracovnÌci CelnÌ spr·vy zabavujÌ padÏlky zboûÌ vietnamsk˝m trhovc˘m.
kvidovanÈ zboûÌ bylo ¯eöeno v 29
samostatn˝ch p¯Ìpadech,ì uvedla vedoucÌ samostatnÈho oddÏlenÌ komunikace ⁄ZSVM PhDr.
Jana Rennerov·.
V†minul˝ch dnech provedli
p¯ÌsluönÌci celnÌ zpr·vy JihomoravskÈho kraje dalöÌ masivnÌ z·tah na asijskÈ trûnici v†HatÌch u
obce Chvalovice p¯i Ëesko-rakouskÈ hranici.
Akce zaËala jiû r·no, kdy celnÌci v†civilnÌm obleËenÌ nejprve
obhlÈdli coby turistÈ jednotlivÈ
prodejnÌ st·nky s†vystaven˝m
zboûÌm vietnamsk˝ch trhovc˘ a

nakupovali p¯edevöÌm ty v˝robky, u kter˝ch mÏli silnÈ podez¯enÌ, ûe se jedn· o padÏlky. PotÈ trûnici obsadili celnÌci a cel˝ prostor ohraniËili p·skou.
ÑNÏkte¯Ì z†vietnamsk˝ch obchodnÌk˘, kte¯Ì se p¯ihl·sili ke
svÈmu zboûÌ, byli podrobeni prohlÌdce a v†p¯ÌpadÏ, ûe bylo vöe
v†po¯·dku, nemuseli se û·dnÈ
sankce ob·vat. CelnÌci pak zaËali zabavovat zboûÌ, kterÈ bylo neopr·vnÏnÏ oznaËeno logy renomovan˝ch svÏtov˝ch znaËek. U
obuvi znaËky Adidas, nebo u kosmetiky Hugo Boss a podobnÏ,ì

Foto: V·clav ä·lek

uvedla tiskov· mluvËÌ jihomoravsk˝ch celnÌk˘ Lada TemÚ·kov·.
Podle z·kona o ochranÏ spot¯ebitele m˘ûe b˝t ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ za prodej padÏlk˘ uloûena
pokuta do v˝öe pÏti milion˘ korun a propadnutÌ zajiötÏn˝ch vÏcÌ.
Pokud se jedn· o vÏc v†trestnÌm
¯ÌzenÌ a dojde k†sp·chanÌ trestnÈho Ëinu poruöenÌ pr·v k†ochrannÈ
zn·mce (textil, obuv) a nebo poruöenÌ autorsk˝ch pr·v (CD),
m˘ûe b˝t pachatel potrest·n propadnutÌm vÏcÌ, z·kazem Ëinnosti
nebo dokonce odnÏtÌm svobody
aû na dvÏ lÈta.

Policie žádá o pomoc V Břeclavi vznikla jednotka operativního zásahu

VELKÉ BÍLOVICE (luk) - PolicistÈ û·dajÌ obËany o pomoc p¯i
p·tr·nÌ po poh¯eöovanÈ osobÏ.

Jedn· se o Josefa KACHY“U,
trvale bytem VelkÈ BÌlovice. Muû
na zaË·tku Ëervence odeöel z domova a do souËasnÈ doby o sobÏ
nepodal û·dnou zpr·vu. D¯Ìve se
Ëasto pohyboval v centru B¯eclavi. Vzhledem k tomu, ûe je do
souËasnÈ doby p·tr·nÌ bezv˝slednÈ, û·dajÌ policistÈ obËany o pomoc. Jakoukoliv informaci mohou sdÏlit na linku 158 nebo na
sluûebnu policie. Poh¯eöovan˝
muû je 185 centimetr˘ vysok˝,
öedÈ vlasy, modrÈ oËi.

V zahrádkářské kolonii
shořel přístřešek i auto

BŘECLAV (luk) – Jak ozná−
mili vedoucí představitelé po−
licie na tiskové konferenci
v minulém týdnu, při Územním
odboru PČR Břeclav vznikla
policejní jednotka o dvanácti
mužích, která bude využívána
v případech teroristického úto−
ku nebo domácího násilí.
Skupinu policist˘ tvo¯Ì öest dvojic, kterÈ budou nasazov·ny v p¯Ìpadech v·ûnÈho ohroûenÌ obËan˘
kte¯Ì budou vystaven˝ch ozbrojenÈmu ˙toku. Speci·lnÌ policejnÌ
t˝m je sestaven z†velmi zkuöen˝ch
policist˘, bude mobilnÌ a v†jeho
v˝zbroji budou rychlÈ dlouhÈ palnÈ zbranÏ. Ty majÌ policistÈ pouûÌvat v†p¯ÌpadÏ pot¯eby na likvidaci ozbrojenÈho st¯elce.
Ñ»leny ˙dernÈ skupiny jsme vybÌrali podle velmi n·roËn˝ch kritÈriÌ. Kaûd˝ proöel velmi n·roËn˝mi testy fyzickÈ zdatnosti a nemÈnÏ n·roËnÈ byly i psychologickÈ
testy. Kaûd˝ jedinec v†t˝mu musÌ

b˝t p¯edevöÌm psychicky velmi
odoln˝, aby byl schopen zvl·dat
psychologicky n·roËnÈ ˙koly a vypjatÈ situace. Protoûe nep¯edpokl·d·me, ûe budou v†bojovÈ akci kaûd˝ den, budou norm·lnÏ prov·dÏt
aktivnÌ policejnÌ sluûbu. »lenstvÌ
v†t˝mu dlouh˝ch zbranÌ je jaksi nad
r·mec jejich bÏûn˝ch pracovnÌch
povinnostÌ,ì uvedl velitel skupiny
dlouh˝ch zbranÌ Radek Viktorin.
Velkou v˝hodou novÈ jednotky m·
b˝t vysok· flexibilita a schopnost
okamûitÈho nasazenÌ.
ÑJejich z·sah v†p¯ÌpadÏ pot¯eby by se mÏl pohybovat do deseti
minut na kterÈmkoliv mÌstÏ celÈho B¯eclavska. Speci·lnÌ v˝cvik
tÈto skupiny je zamÏ¯en na schopnost zneökodnÏnÌ aktivnÌho st¯elce. VÏtöinou by mÏli zasahovat
proti ˙toËnÌk˘m, kte¯Ì se chovajÌ
naprosto nep¯edvÌdatelnÏ. Jak
ukazuje t¯eba poslednÌ p¯Ìpad
z†Norska, nesmÌrnÏ d˘leûit· je
schopnost rychlÈho z·sahu,ì doplnil informaci Viktorin.

NovÏ vytvo¯en· policejnÌ jednotka vöak nem· ve svÈ Ëinnosti
nahrazovat z·sahovou jednotku
rychlÈho nasazenÌ. MÏla by b˝t
vyuûÌv·na takÈ p¯i p¯ÌhraniËnÌ
spolupr·ci a takÈ v†p¯Ìpadech dom·cÌho n·silÌ. JejÌ ËlenovÈ jsou
vybaveni rychlopaln˝mi samopaly nÏmeckÈ v˝roby. ÑJe to zbraÚ

mimo¯·dnÏ kvalitnÌ, zkr·tka kam
zamÌ¯Ìm, tam trefÌm,ì hodnotil
schopnosti svÈ zbranÏ jeden
z†odst¯elovaË˘. PoslednÌ p¯Ìpad,
kdy speci·lnÌ z·sahov· jednotka
rychlÈho nasazenÌ musela pacifikovat pomatenÈho st¯elce, se stal
p¯ed nÏkolika mÏsÌci v†osadÏ
NovÈ Ml˝ny.

Jednotka pro plnÏnÌ zvl·ötnÌch ˙kol˘ v krizov˝ch situacÌch vznikla
v†tÏchto dnech na ⁄O P»R B¯eclav.
Foto: Ji¯Ì Lukeö

Zahájili novou etapu spolupráce
P¯i p¯Ìjezdu hasiË˘ byl p¯Ìst¯eöek i auto v plamenech. Foto: V·clav ä·lek
BŘECLAV (TZ) - Vozidlo BMW
X5 zniËil v†noci ve st¯edu 10. srpna
poû·r v zahr·dk·¯skÈ kolonii Na äirok˝ch na okraji B¯eclavi.
Poû·r zpozorovali a ve 2.49 hodin r·no ohl·sili hasiË˘m majitelÈ
sousednÌ chaty, kterÈ probudil praskot ohnÏ z p¯Ìst¯eöku, pod nÌmû bylo
zaparkovanÈ vozidlo. K z·sahu vyjela profesion·lnÌ jednotka ze stanice v B¯eclavi a dobrovolnÈ jednotky ze StarÈ B¯eclavi a PoötornÈ.
P¯i jejich p¯Ìjezdu byl cel˝ p¯Ìst¯eöek o rozmÏrech zhruba 7 kr·t 4
metry v plamenech a oheÚ se v plnÈm rozsahu rozöÌ¯il takÈ na zaparkovanÈ vozidlo. HasiË˘m se poû·r
poda¯ilo dostat pod kontrolu ve 3.07
hodin a po ochlazenÌ oho¯el˝ch

zbytk˘ auta za dalöÌch 20 minut dohasit. ÑD¯evÏn˝ p¯Ìst¯eöek i vozidlo
vyrobenÈ v roce 2004 poû·r zniËil.
Celkovou ökodu vyöet¯ovatel podle p¯edbÏûnÈho odhadu vyËÌslil na
550 tisÌc korun. P¯ÌËinu vzniku poû·ru zjiöùuje vyöet¯ovatel HZS JmK,
kter˝ si k ohled·nÌ poû·¯iötÏ p¯izval takÈ specialisty s policejnÌho
odboru kriminalistickÈ techniky a
expertÌz a psovoda se psem cviËen˝m na vyhled·v·nÌ stop po ho¯lavin·ch. Dosud zjiötÏnÈ poznatky ale
nasvÏdËujÌ tomu, ûe poû·r z¯ejmÏ
zavinila technick· z·vada na elektroinstalaci k osvÏtlenÌ p¯Ìst¯eöku
nad zaparkovan˝m autem,ì uvedl
por. Mgr. Jaroslav Haid, mluvËÌ
HZS JihomoravskÈho kraje.

REGION (luk) − V minulém
týdnu bylo v Hodoníně otevře−
no nové Společné kontaktní
pracoviště složek integrované−
ho záchranného systému.
(IZS). Jeho hlavním úkolem
bude zlepšení podmínek pro
spolupráci složek IZS mezi Čes−
kou a Slovenskou republikou.

⁄Ëelem vzniku novÈho pracoviötÏ je vytvo¯enÌ kontaktnÌho bodu
pro bezpeËnostnÌ sloûky obou
zemÌ, jehoû prost¯ednictvÌm bude
moûnÈ nep¯etrûitÏ vymÏÚovat informace o hrozb·ch pro bezpeËnost obËan˘. Za tÌmto ˙Ëelem
bude pracoviötÏ trvale obsazeno
policisty ËeskÈ i slovenskÈ stra-

ny, kte¯Ì budou pracovat doslova
tv·¯Ì v tv·¯ ve spoleËnÈ operaËnÌ
mÌstnosti. Pro p¯Ìpad vzniku mimo¯·dnÈ ud·losti jsou zde vytvo¯eny tÈû podmÌnky pro vyuûitÌ pracoviötÏ pracovnÌky hasiËsk˝ch
sbor˘ »R a SR, pop¯. dalöÌch sloûek integrovanÈho z·chrannÈho
systÈmu. Z·roveÚ pracoviötÏ bude

OtevÌr· se tak nov· kapitola
v†oblasti rozvoje Ëesko-slovenskÈ
spolupr·ce na poli bezpeËnosti.
PrvnÌ n·mÏstek ministra vnitra
»R spoleËnÏ se st·tnÌm tajemnÌkem Ministerstva vnitra SR podepsali v HodonÌnÏ za ˙Ëasti policejnÌho prezidenta »R a viceprezidenta PolicejnÌho sboru SR
Dohodu o vzniku SpoleËnÈho
kontaktnÌho pracoviötÏ HodonÌn
- HolÌË a vz·pÏtÌ slavnostnÏ zah·jili provoz tohoto pracoviötÏ.
ÑTÌmto krokem doölo k zavröenÌ dvouletÈ intenzivnÌ spolupr·ce mezi org·ny policie a hasiË˘
»eskÈ a SlovenskÈ republiky.

Ve spoleËnÈ sluûebnÏ budou spolu slouûit policistÈ »eskÈ i SlovenskÈ
republiky doslova tv·¯Ì v†tv·¯.
Foto: V·clav ä·lek

slouûit jako mÌsto pro p¯ed·v·nÌ
osob omezen˝ch na osobnÌ svobodÏ mezi Ëesk˝mi a slovensk˝mi policejnÌmi a justiËnÌmi org·ny,ì uvedla tiskov· mluvËÌ jihomoravskÈ policie Petra Vedrov·.
Obdobn˝ch center v »eskÈ republice existuje jiû pÏt, z toho dvÏ
s NÏmeckem, dvÏ s Polskem a
jedno s Rakouskem. Vzhledem
k†absenci jazykovÈ bariÈry bylo
Slovensko poslednÌ zemÌ, se kterou spoleËnÈ pracoviötÏ doposud
neexistovalo. Pot¯eba neust·lÈ
v˝mÏny informacÌ vöak nutila
bezpeËnostnÌ org·ny k tomu, aby
tuto mezeru vyplnily, coû se dnes
poda¯ilo.
Vznik spoleËnÈho pracoviötÏ
byl financov·n ze st·tnÌch rozpoËt˘ »R a SR, ale v˝znamn˝m podÌlem p¯ispÏly k jeho vybavenÌ tÈû
prost¯edky z EvropskÈho fondu
region·lnÌho rozvoje v r·mci OperaËnÌho programu p¯ÌhraniËnÌ spolupr·ce SlovenskÈ republiky ñ
»eskÈ republiky 2007-2013.
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V Mikulově vyhodnocují Krále vín

Tipy na vinařské akce...
Za tradicemi do Velkých Pavlovic
VELKÉ PAVLOVICE (luk) ñ Ve dnech 14. aû 16. srpna se v†are·lu
za sokolovnou ve Velk˝ch PavlovicÌch budou konat KrojovanÈ hody,
jeû nabÌzejÌ kaûdoroËnÏ nep¯ekonateln˝ program mÌstnÌch zvyk˘,
tradic, fÛlklÛru, spojen˝ s ochutn·vkou modrohorsk˝ch vÌn.

JIŘÍ LUKEŠ
MIKULOV − Největší vinařský
projekt v České republice
vstoupil v těchto dnech do své
nejdůležitější fáze. Odborná
komise 18 špičkových degus−
tátorů zasedla pod vedením
Branko Černého v mikulov−
ském hotelu Eliška a hodnotí
nejlepší přihlášená vína.
Na z·kladÏ tohoto hodnocenÌ
bude zpracov·na letoönÌ verze
knihy Kr·l vÌn »eskÈ republiky i
nominov·na vÌna na Kr·lovskÈ
koöty (p¯es 300 medailov˝ch) i na
TurnÈ Kr·le vÌn (15 nejlepöÌch).
V˝sledky budou ve¯ejnosti i vina¯˘m odtajnÏny 26. srpna na
ReprezentaËnÌm kr·lovskÈm koötu v MikulovÏ.
ÑI p¯es velkou ne˙rodu vÌn
v†roËnÌku 2010 vina¯i p¯ihl·sili
915 soutÏûnÌch vzork˘, coû je dokonce o 23 vÌce neû v loÚskÈm
roce. Kr·le vÌn tak nepostihl osud
vÏtöiny dom·cÌch soutÏûÌ, na kterÈ vina¯i hl·sili v˝raznÏ mÈnÏ
vzork˘ neû v minulosti. NÏkter˝m
soutÏûÌm poklesla ˙Ëast i o vÌce
neû 50 procent. Po¯adatelÈ si tohoto vina¯skÈho kroku velmi v·ûÌ
a utvrzuje n·s to v p¯esvÏdËenÌ,
ûe odborn· i laick· ve¯ejnost vnÌm· tento projekt jako jeden ze z·sadnÌch v »R. Z·roveÚ se neust·le zvyöuje kvalita celÈho projek-
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Přijďte se vzdělávat o víně
VALTICE (luk) ñ Ve dnech 19. aû 21. srpna se v uËebnÏ Vina¯skÈ akademie ve ValticÌch na n·mÏstÌ Svobody uskuteËnÌ odborn˝ vina¯sk˝ kurz. Kadetem vina¯skÈho ¯emesla se m˘ûe st·t
kaûd˝ absolvent kurzu Vina¯sk· akademie I ñ Kadet. Vöichni
zaË·teËnÌci a mÌrnÏ pokroËilÌ se nauËÌ atraktivnÌ a vysoce profesion·lnÌ formou z·kladnÌm vÏdomostem o vÌnÏ.

Vinaři budou „Zarážat horu“

V†tÏchto dnech probÌh· v†MikulovÏ hodnocenÌ nejlepöÌch vÌn »eskÈ republiky roËnÌku 2010. V†pop¯edÌ
degust·torka Bc. Kate¯ina »ern·.
Foto: Daniel Kamen·r
tu,ì uvedl hlavnÌ degust·tor
Branko »ern˝.
Projektu se v letoönÌm roce
˙ËastnÌ 131 Ëesk˝ch a moravsk˝ch
vina¯˘. Jak je jiû tradicÌ, svÈ produkty zde prezentujÌ drobnÌ vina¯i
a mal· rodinn· vina¯stvÌ s produkcÌ nÏkolika tisÌc lahvÌ roËnÏ i velkÈ
giganty naöeho trhu, vyr·bÏjÌcÌ
vÌna v ¯·du milion˘ lahvÌ. VÌna jsou
rozdÏlena do öesti kategoriÌ dle dru-

hu a zbytkovÈho cukru. NejvÌce obsazenou je kategorie vÌn od 7 do
70 g zbytkovÈho cukru, ve kterÈ je
p¯ihl·öeno 345. Vina¯i p¯ihl·sili
92†rosÈ a klaret˘, 201 bÌl˝ch vÌn
do 7†g zbytkovÈho cukru, 236 Ëerven˝ch vÌn do 7 g zbytkovÈho cukru a 26 sladk˝ch poklad˘.
V takto malÈ komisi je kladen
d˘raz nejen na absolutnÌ kvalitu
hodnotitel˘, ale takÈ na zastou-

penÌ mnoha vina¯sk˝ch oblastÌ.
Mezi hodnotiteli v†odbornÈ komisi jsou nejen prestiûnÌ vina¯i, ale
i öpiËkovÌ sommelie¯i, vysokoökolötÌ pracovnÌci i inspekto¯i
St·tnÌ zemÏdÏlskÈ a potravin·¯skÈ inspekce. Letos je v†komisi
takÈ sklepmistr Filip Ml˝nek
z†dolnodunajovickÈho Vina¯stvÌ
Vola¯Ìk, kterÈ zÌskalo v loÚskÈm
roce titul nejlepöÌ kolekce vÌn.

VELKÉ BÍLOVICE (luk) - ZajÌmav˝m i pouËn˝m zastavenÌm
na letnÌ jiûnÌ MoravÏ m˘ûe b˝t i ÑZar·û·nÌ horyì Pod P¯ednÌma
ve Velk˝ch BÌlovicÌch, kterÈ probÏhne v†tÈto nejvÏtöÌ vina¯skÈ
obci »eskÈ republiky 20. srpna. ÑZar·û·nÌ horyì je starobyl·
tradice, vych·zejÌcÌ ze st¯edovÏkÈho zp˘sobu ¯ÌzenÌ pracÌ na vinici a ochrany vinic Ëi jejich ˙rody. SpoleËn˝m znakem slavnosti je vztyËenÌ opentlenÈ m·jky dozdobenÈ kyticÌ kvÏt˘ a vÏncem z rÈvy. Na jejÌm vrcholu mÌv· jeötÏ uchycenÈ hrozny a l·hve s vÌnem. Kolem m·jky je pak p¯Ìtomn˝mi vina¯i postupnÏ
zatluËeno do kruhu 12 d¯evÏn˝ch k˘l˘ symbolizujÌcÌch 12 mÏsÌc˘ vina¯ovy pr·ce na vinici a ve sklepÏ. Slavnost je takÈ p¯ÌleûitostÌ k p¯eËtenÌ Ë·stÌ horensk˝ch pr·v, t˝kajÌcÌch se tohoto ˙seku
ûivota vina¯˘. Jednotliv· na¯ÌzenÌ jsou zakotven· jiû v HorenskÈm pr·vu dÏdiny BÌlovice z roku 1550, kterÈ je odvozeno z
horensk˝ch pr·v Falkensteinsk˝ch. Podle jednotliv˝ch artikul˘
tohoto dokumentu byl zak·z·n vstup do vinic v dobÏ zr·nÌ hrozn˘
a dodrûov·nÌ tohoto z·kazu p¯ÌsnÏ sledovali hota¯i (hlÌdaËi), kte¯Ì
hlÌdali vinice p¯ed kr·deûemi a p¯ed n·lety öpaËk˘. Ve folklornÌch tradicÌch vina¯sk˝ch oblastÌ se tyto zvyky zachovaly jako
slavnost ÑZar·û·nÌ horyì a jsou v r˘znÈ formÏ prezentov·ny
dodnes.†RozhranÌ dvou sklepnÌch tratÌ ÑPod P¯ednÌmaì a ÑP˙rynkyì je mÌstem, kde byla koncem 90. let tradice Zar·ûenÌ hory
jako vina¯skÈ slavnosti obnovena.

Blahopřát přišli i zástupci rodné obce
o p¯ÌrodÏ na B¯eclavsku vyöla jiû
v osmdes·t˝ch letech minulÈho
stoletÌ v nakladatelstvÌ Panorama
pod n·zvem Zelen· perla. VlastnoruËnÏ naöel na soutoku ¯ek
Moravy a Dyje hraniËnÌ k·men
Marie Terezie s letopoËtem 1755.
ÑTo mÌsto m· svou neopakovatel-

nou atmosfÈru, prostÏ genius
loci,ì popsal svÈ dojmy Loöù·k.
ÑP¯ijeli jsme nejen Bohumilovi
poblahop¯·t, ale z·roveÚ p¯edali
takÈ dekret o ËestnÈm obËanstvÌ
naöÌ obce, kterÈ mu udÏlilo naöe
obecnÌ zastupitelstvo,ì prozradil
Vlastimil Konöel.

Hejtman jednal se
školskými odbory
Bohumilu Loöù·kovi p¯ijel poblahop¯·t i starosta jeho rodn˝ch UrËic Vlastimil Konöel. (vlevo)
Foto: Ji¯Ì Lukeö
TŘI GRÁCIE (luk) ñ Delegace
zastupitel˘ obce UrËice u ProstÏjova v†Ëele s†jejÌm starostou Vlastimilem Konöelem p¯ijela v minulÈm t˝dnu na h·jenku u T¯Ì Gr·ciÌ
poblahop¯·t svÈmu zaslouûilÈmu
rod·kovi lesnÌku Bohumilu Loöù·kovi k†jeho devades·t˝m narozenin·m. Bohumil Loöù·k cel˝

sv˘j ûivot zasvÏtil pÈËi o ochranu
p¯Ìrody, jako lesnÌk se vÌce neû pades·t let star· o Lednicko-valtick˝ are·l a p˘sobil takÈ dlouhÈ roky
v†obo¯e Soutok pod Lanûhotem.
Poznatky a zkuöenosti ze svÈ pr·ce lesnÌka zhodnotil v†mnoha publikacÌch a odborn˝ch pojedn·nÌch. Jeho nejv˝znamnÏjöÌ kniha

REGION (luk) - V†minulÈm
t˝dnu jednal hejtman JihomoravskÈho kraje Michal Haöek se z·stupci ökolsk˝ch odbor˘ a dohoda se t˝kala takÈ probÌhajÌcÌho
procesu optimalizace st¯ednÌch
ökol.
Hejtman Michal Haöek jednal
s vedenÌm odbor˘ - region·lnÌ
p¯edsedkynÌ »eskomoravskÈ komory odborov˝ch svaz˘ Stanislavou SlavÌkovou a region·lnÌm
öÈfem ökolsk˝ch odbor˘ Leopoldem Kr·lÌkem z B¯eclavi. V˝-

sledkem setk·nÌ je kromÏ diskuse o dosavadnÌ komunikaci
v†r·mci krajskÈ tripartity takÈ
hejtmanova dohoda s odbor·¯i
o†spolupr·ci mezi Jihomoravsk˝m krajem a odbory v oblasti
ökolstvÌ.
Haöek odmÌtl ökrty v odmÏÚov·nÌ nepedagogick˝ch pracovnÌk˘, kterÈ avizoval ministr ökolstvÌ
Dobeö, neboù p¯inesou ökol·m
person·lnÌ problÈmy a jsou podle hejtmana p¯Ìm˝m ˙tokem na
soci·lnÌ smÌr ve ökolstvÌ.

Putov·nÌ za vÌnem zÌsk·v· oblibu
VELK… PAVLOVICE (luk) - Kaûd˝ den v t˝dnu aû do 25. z·¯Ì od
14:00 do 20:00 hodin jsou ve Velk˝ch PavlovicÌch otev¯eny pro milovnÌky vÌna dva vinnÈ sklepy. Vina¯i ze spolku VÌno z Velk˝ch Pavlovic bÏhem Otev¯en˝ch sklep˘ nabÌzejÌ degustaci öirokÈho sortimentu
odr˘dov˝ch vÌn i cuvÈe vÌn, prohlÌdku sklep˘ a jejich v˝robnÌch prostor a po domluvÏ i n·vötÏvu vinic. ZajÌmavostÌ jsou odr˘dy rÈvy
vinnÈ, kterÈ byly vyölechtÏny ve Velk˝ch PavlovicÌch a v PernÈ: Aurelius, P·lava, Agni a AndrÈ.
Foto: V·clav ä·lek

Ještě ohlédnutí za Mikulovským pivobraním
MIKULOV (TZ) − První roč−
ník Mikulovského pivobraní při−
lákal do amfiteátru v Mikulo−
vě tři tisíce lidí. Návštěvníci
festivalu mohli během dvou
dnů ochutnat více než třicet
druhů piva od patnácti pivova−
rů. Na pivobraní měli své za−
stoupení větší i malé rodinné
pivovary.
Organiz·to¯i festivalu nav·zali
na tradici P·lavskÈho vinobranÌ,
kterÈ k†Mikulovu uû nÏkolik let
neodmyslitelnÏ pat¯Ì. MÌsto vÌna
ale v†tomto kr·snÈm historickÈm
mÏstÏ nabÌdli n·vötÏvnÌk˘m bohat˝ v˝bÏr piva. Na pivobranÌ se Ëepovalo pivo z pivovar˘ »ern·
Hora, Lobkowicz, Vysok˝ Chlumec, Rycht·¯, Mamut, Jihlava,
Platan, Holba, Kl·öter, Svijany,
Staropramen, Val·öek, Prim·tor
N·chod, Steiger a Jihlavsk˝ radniËnÌ pivovar. BÏhem dvou dn˘ se
v†amfite·tru v†MikulovÏ protoËi-

lo p¯es 10 tisÌc litr˘ piva. KromÏ
fanouök˘ a znalc˘ piva festival potÏöil hlavnÏ p¯Ìznivce rockovÈ muziky. Na pivobranÌ zahr·ly kapely
MorËata na ˙tÏku, U2 Desire revival band, Ji¯Ì Zonyga, Mrs. Hill,
Free Fall, Ukulele orchestra jako
Brno, Hysteria, Wild Eggs, VÏtry

z†Jihu a cimb·lov· muzika Medicimbal. JednÌm z†vrchol˘ sobotnÌho programu bylo vystoupenÌ öermÌ¯skÈ skupiny Memento Mori.
N·vötÏvnÌci festivalu si mohli takÈ
pomÏ¯it svÈ sÌly v†z·pasech sumo.
Velk˝ ˙spÏch mÏla i freestylov· exhibice Pavla Dorta, p¯ehlÌd-

TisÌce n·vötÏvnÌk˘ zaplnily amfite·tr na MikulovskÈm pivobranÌ.
Foto: Veronika Rakovsk·

ka tuningov˝ch aut, vystoupenÌ taneËnÌ skupiny Be boys a ohÚostroj
v†z·vÏru festivalu. NejvÏtöÌ z·jem
div·k˘ ale vzbudila soutÏû Miss
mokrÈ triËko, do kterÈ se zapojilo
öest dÌvek. Divokou kartu poroty
ale nezÌskala ani jedna z†nich. Velkou konkurencÌ jim totiû byl jedin˝ muû v soutÏûi, kter˝ si za sv˘j
v˝kon odnesl soudek piva. VÌtÏzka kromÏ velkÈho aplausu div·k˘
dostala pouk·zku do kade¯nickÈho studia a vÌkendovÈ ubytov·nÌ
v†hotelu Eliöka.
Po¯adatelÈ mÏli pro n·vötÏvnÌky
takÈ atraktivnÌ ceny. HlavnÌ cenou
byl z·jezd na Oktoberfest pro dvÏ
osoby. SoutÏûilo se takÈ o let balonem, pobyt v hodonÌnsk˝ch l·znÌch, pron·jem bowlingovÈ dr·hy,
sudy a sety piva a dalöÌ hodnotnÈ
ceny. HlavnÌm po¯adatelem akce
byla firma Bellato a Pavel Rakovsk˝, Veronika éuravlova a Daniel
Bed¯ich. Spolupo¯adatelem pak
kromÏ jin˝ch takÈ mÏsto Mikulov.

Houba¯i vyrazili do les˘
POäTORN¡ (luk) - KoneËnÏ zase rostou. LetoönÌ deötivÈ lÈto rekreant˘m zatÌm p¯Ìliö radosti neudÏlalo, ale houba¯i si v†tÏchto dnech
zaËÌnajÌ p¯ich·zet na svÈ. Podle mykolog˘ se vydatnÈ deötivÈ sr·ûky
z†minul˝ch dn˘ v˝raznÏ projevÌ na ËastÏjöÌm v˝skytu hub a jak nasvÏdËuje i n·ö snÌmek, mÏli pravdu. Ve smÌöenÈm lese za saletem SvatÈho Huberta v†Lednicko-valtickÈm are·lu chodily desÌtky houba¯˘ o
vÌkendu s†velk˝mi koöÌky, v†nichû mÏly hlavnÏ bedle, ale takÈ nÏjakÈ
babky, ryzce a dokonce i nÏjakÈ modr·ky. Zd· se , ûe houba¯sk· sezÛna pomalu nejen na äumavÏ, ale i pro houby v†ne zcela typickÈm
regionu jihov˝chodnÌ Moravy koneËnÏ zaËÌn·. Jenom pozor, p¯ece
jenom je dobrÈ si kaûdou houbu, jeû v†lese najdeme, nechat d˘kladnÏ
provÏ¯it ËlovÏkem, jenû se v†houb·ch vyzn·, ale takÈ t¯eba poradÌ,
jestli je pr·vÏ nalezen· houba vhodn· k†zpracov·nÌ v†dom·cÌ kuchyni. A nebo se obr·tit na mikologickou poradnu. UrËitÏ je to jistÏjöÌ
neû informace z†internetu.
Foto: Irena Lukeöov·
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V Laa pořádají
Cibulové slavnosti

SouË·stÌ slavnostÌ je i Ñcibulov˝ì bÏh.
LAA AN DER THAYA (TZ) ñ
Od p·tku 19. srpna do nedÏle
21.srpna se v Laa nad DyjÌ konajÌ vyhl·öenÈ ÑCibulovÈ slavnostiî, kterÈ nabÌzejÌ bohat˝ program pro celou rodinu.
Sest·vajÌ z r˘zn˝ch v˝stav,
hudebnÌho programu, trh˘ s
mÌstnÌmi tradiËnÌmi produkty,
programu pro dÏti, taneËnÌch vystoupenÌ, jÌzd koË·rem mÏstem,
pouliËnÌ astronomie, horolezeckÈ stÏny, lukost¯elby, prohlÌdek
pivovaru Hubertus Br‰u vËetnÏ

Foto: organiz·tor

ochutn·vek piva, prohlÌdek historickÈ Ë·sti Laa s pr˘vodcem,
autobusov˝ch v˝let˘ zdarma na
rodinn· cibulov· pole s v˝kladem a do vesniËek Gaubitsch
nebo Wildend¸rnbach s prohlÌdkou. Vedle hlavnÌho veËernÌho
programu na n·mÏstÌ v Laa bude
vrcholem oslav sobotnÌ soutÏû
o†nejtÏûöÌ cibuli v regionu Laa a
ÑCibulov˝ ötafetov˝ bÏhì. KompletnÌ program ÑCibulov˝ch
slavnostÌ 2011î v ËeötinÏ najdete na adrese www.zwiebelfest.at.

Pálavské vinobraní –
soutěž o vstupenky
MIKULOV (Hub) ñ PÏstov·nÌ
a zpracov·nÌ hrozn˘ rozvÌjeli na
jiûnÌ MoravÏ jiû sta¯Ì ÿÌmanÈ. A
p¯es öedes·t let se vÌnu kaûdoroËnÏ vzd·v· hold ñ i letos se
bude v†MikulovÏ druh˝ z·¯ijov˝
vÌkend slavit. P·lavskÈ vinobranÌ, kterÈ se kon· od 9. do 11.
z·¯Ì, l·k· na pochodÚovou show,
historick˝ pr˘vod, ¯emeslnou
trûnici, n·rodopisnÈ soubory,
cimb·lovou muziku i dechovÈ
hudby, koncerty hvÏzd ËeskÈ
hudebnÌ scÈny nebo na st·nky
s†vÌnem, burË·kem a gastronomick˝mi specialitami. Program
nezapomÌn· ani na dÏti, pro nÏ
je p¯ipravena ¯ada her, soutÏûÌ,
atrakcÌ a dokonce i dÌlniËky.
LetoönÌ rok nabÌdne pak ¯adu
praktick˝ch novinek. ZajiötÏna
bude kyvadlov· doprava do
vöech hlavnÌch dÏjiöù P·lavskÈho vinobranÌ, vzniknou dvÏ centr·lnÌ hlÌdan· parkoviötÏ s†taxou
50 korun za den, v†prostor·ch
amfite·tru p¯ibude dalöÌ LED
obrazovka, na h¯iöti gymn·zia
vyroste druhÈ stanovÈ mÏsteËko
a kulturnÌ program bude probÌ-

hat i ve vina¯skÈm mÏsteËku a na
n·dvo¯Ì z·mku. Nenechejte si
tedy P·lavskÈ vinobranÌ rozhodnÏ ujÌt.
V pr˘bÏhu srpna m˘ûete zakoupit permanentku v†sÌdle MikulovskÈ rozvojovÈ a TIC Mikulov za 300 korun, v†z·¯Ì uû bude
st·t 350 korun. Nebo ji m˘ûete
vyhr·t s†naöÌm t˝denÌkem!
SoutÏû o vstupenky na P·lavskÈ vinobranÌ
Napiöte n·m spr·vnou odpovÏÔ na soutÏûnÌ ot·zku a m˘ûete vyhr·t dvÏ vstupenky na P·lavskÈ vinobranÌ v†celkovÈ hodnotÏ 800 korun (vËetnÏ zp·teËnÌ
jÌzdy Mikulovsk˝m expresem).
O vstupenky soutÏûÌme po dobu
pÏti t˝dn˘.
Ot·zka: S†jakou zn·mou
osobnostÌ se budete moci vypravit na Svat˝ kopeËek?
SvÈ odpovÏdi zasÌlejte do pondÏlÌ 22. srpna do 9 hodin na adresu mor-jih@bvnet.cz JmÈno
v˝herce zve¯ejnÌme v†dalöÌm ËÌsle MoravskÈho jihu.
V˝herce z†minulÈho ËÌsla:
Kl·ra Tom·ökov·, Mikulov
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Jak se ti žije Rakousko – očima sousedů

Mají víc dobíjecích stanic než aut
MISTELBACH (ESCH) –
Okres má více elektro−dobíje−
cích stanic než aut, ale stále
více a více se objevují elek−
trické motocykly. Ani přes
milionové investice a rozsáh−
lou reklamní a informační
kampaň se elektromobily ne−
těší velké oblibě. A to ani pře−
sto, že v okrese Mistelbach
najdou motoristé elektřinu
prakticky všude − ve většině
případů i zdarma!
Mezi obcemi Laa a Gerasdorf
a mezi Hausbrunnem a Stronsdorf nenajdete v†okrese prakticky oblast, kde by nebylo
moûnÈ natankovat sv˘j elektromobil.
Vedou soukromÈ ËerpacÌ stanice. »asto jsou to soukromÈ
osoby nebo firmy, kterÈ majÌ
v˝stup umÌstÏn˝ p¯ed d˘m pro
p¯·tele a z·kaznÌky. A Ëasto nestojÌ ani cent p¯ipojit se k nap·jenÌ u ËerpacÌ stanice. P¯esto se
poËet elektrick˝ch vozidel
v†okrese Mistelbach podle rakousk˝ch statistik drûÌ se sedmi
kusy na spodnÌ hranici. Elektrick˝ch motorek zde nicmÈnÏ jezdÌ jiû 50. TakÈ elektrikou podporovan· kola jsou na vzestupu.
Kde m˘ûete dobÌt elektrickou
energiÌ se dozvÌte na internetu ñ
nap¯Ìklad
na
str·nce
www.elektrotankstellen.net nebo

DobÌjecÌ stanice p¯ed radnicÌ v Mistelbachu na n·mÏstÌ je s†oblibou (a zdarma) vyuûÌv·na. Foto: archiv
http://e-tankstellen-finder.com.
V DolnÌm Rakousku je v souËasnÈ dobÏ jiû vÌce neû 1300 elektrick˝ch stanic ñ mnohem vÌc neû
m· kter·koliv jin· spolkov·
zemÏ. Z˘st·v· ot·zka p˘vodu
elekt¯iny. Ta takÈ z†Ë·sti p¯ich·zÌ
do Rakouska z nepopul·rnÌch jadern˝ch elektr·ren v sousednÌch

zemÌch nebo ze öpinav˝ch uheln˝ch a ropn˝ch elektr·ren. Pouze certifikovanÈ eko-elektr·rny
jsou opravdu öetrnÈ k ûivotnÌmu
prost¯edÌ. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ
nenÌ elektro-mobilita o nic lepöÌ
neû jÌzda s benzÌnov˝m Ëi naftov˝m motorem.
Ale zejmÈna v†oblasti Wein-

viertelu se nabÌzÌ spojenÌ vÏtrn˝ch elektr·ren a elektrick˝ch
dobÌjecÌch stanic. V mnoha obcÌch se uvaûuje takÈ o napojenÌ
elektro-stanic na sol·rnÌ panely.
Mimochodem je v†pl·nu, ûe by
jiû v blÌzkÈ budoucnosti mÏly b˝t
elektro-dobÌjecÌ stanice ve vöech
obcÌch. Pak uû chybÌ jen auto.

Unikli bombě! Dnes si připíjejí na život
OSLO/DOLNÍ RAKOUSKO
(ESCH) – „Na život“ si připíje−
li Franz Hammer a jeho kole−
gové ze státní nemocnice We−
inviertel „uklidňujícím pivem“
na Costa Atlantica, příliš šo−
kováni, když se dozvěděli, že
jen těsně unikli bombovému
útoku v Oslu.

obÏtÌ politickÈho extremisty,ì
z˘st·v· Hammer st·le ohromen˝ a dod·v·: ÑKdo by Ëekal, ûe
obvykle tak klidn· zemÏ se stane
dÏjiötÏm tak krutÈho ˙toku.ì
Z†2600 pasaûÈr˘ lodi jich 900
projelo v†osudn˝ den autobusy
p¯es Oslo.
Na palubÏ byli takÈ Florian
(14) a Sebastian (11) Bˆhmovi
z obce Siebenhirten / Hˆrersdorf
se svou matkou. Dokonce rodina Bˆhmov˝ch navötÌvila kr·tce
p¯ed ˙tokem vl·dnÌ Ëtvrù. NaötÏstÌ ten den pröelo, a proto vÏtöina lidÌ jen projela autobusem
p¯es mÏsto a byla zp·tky na lodi
vËas. Podle pl·nu ve 13 hodin.
ÑAle my jsme mÏli trochu zpoûdÏnÌ,ì uvedl Florian Bˆhm. NaötÏstÌ ne moc velkÈ, protoûe v
15.26 vybuchla p¯ed ˙¯adem vl·dy bomba p¯ed tÌm, neû atent·tnÌk odjel na ostrov a tam post¯Ìlel desÌtky mlad˝ch lidÌ.

Citát týdne

Franz Hammer je Ëlenem rady
nemocnice a za¯Ìdil pro 76 sv˝ch
koleg˘ okruûnÌ cestu. JeötÏ nynÌ
mnozÌ z†nich nevÏ¯Ì, ûe je osud
p¯ivedl tak blÌzko k autu naloûenÈmu bombami v†Oslu, ale uöet¯il je.
DolnorakuöanÈ si rezervovali
autobusovou trasu ÑRomantickÈ
Oslo.ì Jen dvÏ hodiny p¯ed zniËenÌm budovy ˙¯adu vl·dy bombou projÌûdÏl Franz Hammer a
jeho kolegovÈ pr·vÏ tudy. ÑJe to
nÏco zcela odliönÈho, kdyû si
uvÏdomÌte, ûe jste se mohli st·t

»lovÏk rozprost¯e svou duöi jako pÏkn˝ ubrus na jÌdelnÌm stole,
zb˝v· jen, aby osud zaËal tabuli plnit vÌnem a pokrmy. »lovÏk je
p¯ipraven pochutnat si co nejlÈpe.
Jean Dutourd

Seriál: Poznáváme letní krásy Břeclavska

Dnes slaví svátek Jáchym
V†obËanskÈm kalend·¯i m· dnes sv·tek J·chym, coû je jmÈno hebrejskÈho p˘vodu a znamen· Ñbude Bohem vyv˝öenì. ApokryfnÌ Jakubovo evangelium vypravuje o J·chymovi, ûe byl staröÌm knÏzem a
ûil se svou ûenou Annou v†JeruzalÈmÏ. Jednoho dne odmÌtl veleknÏz
v†chr·mu J·chymovu obÏù. D˘vodem byla skuteËnost, ûe J·chym
nezplodil za 20 let manûelstvÌ û·dnÈ dÏti. Hluboce poko¯en˝ a neöùastn˝ muû odeöel na pole, kde se mu p¯i polnÌ pr·ci zjevil andÏl a
zvÏstoval mu narozenÌ dÌtÏte. V†tÈ dobÏ mÏla stejnÈ zjevenÌ i Anna.
SkuteËnÏ pak porodila dceru Marii, budoucÌ matku JeûÌöovu. Sv·tek
ObÏtov·nÌ P. Marie dodnes p¯ipomÌn· den, kdy J·chym a Anna
v†chr·mu zasvÏtili svÈ dÌtÏ Bohu. Zdali se manûelsk˝ p·r doûil jeötÏ
narozenÌ Kristova, nenÌ zn·mo.
V†cÌrkevnÌm kalend·¯i dnes nach·zÌme dva v˝znamnÈ svÏtce ñ
ätÏp·na a Rocha. Nejprve se zastavÌme u ätÏp·na. Toto jmÈno je
v†kalend·¯i nÏkolikr·t. Ten dneönÌ byl kr·lem a je n·rodnÌm svÏtcem
a patronem MaÔar˘, proto byl dneönÌ den do roku 1948 po cel· staletÌ maÔarsk˝m n·rodnÌm sv·tkem. ätÏp·n I. Uhersk˝ p¯iöel na svÏt
roku 969 jako syn arp·dskÈho knÌûete GÈzy. Mision·¯sk˝ knÏz ho
vychov·val od dÏtstvÌ k¯esùansky, p¯iËemû ho bi¯moval s·m VojtÏch
SlavnÌkovec. O V·nocÌch roku 1000 dos·hl vrcholu svÈ kariÈry a byl
korunov·n na prvnÌho kr·le zemÏ.
Dle encyklopedie jmen zpracoval Luk·ö Hubatka

PETR HYNEK
Tentokrát si objedeme na
kole to naše malé moravské
moře, jak důvěrně přezdíváme
vodnímu dílu Nové Mlýny. Celá
trasa měří kolem padesáti ki−
lometrů, ale lze ji dle libosti a
schopností zkrátit.
Jak se dostanete k Novoml˝nsk˝m n·drûÌm, je na v·s. V˝öe
uveden· vzd·lenost se t˝k· pouze trasy kolem dokola vodnÌ plochy, ale ti z†v·s, kte¯Ì nepochybujÌ o sv˝ch schopnostech, dojedou jistÏ i k†jezer˘m a nazpÏt na
vlastnÌ pohon. OstatnÌ mohou
hodit kola na st¯echu svÈho plechovÈho o¯e, p¯ÌpadnÏ si zaplatit
jÌzdenku vlakem a vystoupit nap¯.
na zast·vce v†äakvicÌch, PopicÌch
nebo Pouzd¯anech. Za nult˝ kilometr cyklotrasy ÑKolem ATC
Merkurì je povaûov·n z·kladnÌ

k·men stavby vodnÌho dÌla NovÈ
Ml˝ny. Najdete jej v†blÌzkosti restaurace U jezera nedaleko vjezdu do ATC Merkur (na silnici E52
Mikulov ñ Brno, hned po p¯ejetÌ
vodnÌ hr·ze ve smÏru na Brno).
Tady zaËneme naöe putov·nÌ.

Stefanie (10 let) a Julia Schlˆgl (4 roky), Florian (14 let) a Sebastian
Bˆhm (11 let) mÏli ötÏstÌ.
Foto: Ewald Shin Gerling

Na nultÈm kilometru najdete
takÈ vitrÌnu s†mapou cyklotrasy.
Pokud nem·te vlastnÌ, je to vÌtan·
pomoc. Po panelovÈ cestÏ a starÈ
muöovskÈ silnici p¯ijedete k†hr·zi
st¯ednÌ n·drûe a vyd·te se po tÈto
hr·zi doleva. St¯ednÌ, VÏstonick·

K Novoml˝nsk˝ch n·drûÌm jezdÌ v†lÈtÏ nem·lo cykloturist˘.
Foto: Ji¯Ì Lukeö

n·drû, m· rozlohu p¯es 1000 hektar˘ a byla vybudov·na v†letech
1978 aû 1982. Na jednom
z†ostr˘vk˘ stojÌ kostel sv. Linharta z†pol. 13 stoletÌ, jedin· pam·tka po zatopenÈ obci Muöov. Zhruba po t¯ech kilometrech p¯ejedete
dva mosty, nejprve p¯es Jihlavu a
potÈ Svratku. O 3 kilometry d·le
se cesta rozdvojuje, m˘ûete ale
pokraËovat po hr·zi, a tak m·te po
levÈ ruce StrachotÌnsk˝ rybnÌk. Ve
StrachotÌnÏ moûnost prvnÌho obËerstvenÌ a dilema, zda zvolit kratöÌ cestu po silnici na DolnÌ VÏstonice, nebo objet jeötÏ dolnÌ Novoml˝nskou n·drû, kter· je
nejvÏtöÌ. M· tÈmÏ¯ 1700 hektar˘
a stavÏla se v†letech 1982-1988.
Po hr·zi Novoml˝nskÈ n·drûe
se jede v˝bornÏ, m·te-li vÌtr
v†z·dech. Jinak m˘ûete jen se z·vistÌ pozorovat stovky surfa¯˘, jak
jim prkno po vodÏ klouûe, kdyû
majÌ ten spr·vn˝ vÌtr.

⁄TER› 16. SRPNA 2011

Z

REGIONU

/ NÁZORY

MORAVSK› JIH 5

Kukura: Morava je požehnaná zem

Slovensk˝ herec Juraj Kukura s†Bohumilem Loöù·kem p¯i jeho devades·t˝ch narozenin·ch. Foto: Ji¯Ì Lukeö
JIŘÍ LUKEŠ
TŘI GRÁCIE – Na jihový−
chodní Moravu zavítal v minu−
lých dnech známý slovenský
herec Juraj Kukura, který na−
šemu listu poskytl následují−
cí rozhovor.

Mist¯e, jste p¯edevöÌm st¯ednÌ generaci nejen na Slovensku,
ale takÈ v†»esku velmi dob¯e
zn·m, ovöem p¯esto pro p¯iblÌûenÌ vaöÌ osoby Ëten·¯˘m naöeho listu: kde jste se narodil a kde
jste proûil jako kluk svÈ dÏtstvÌ?
Narodil jsem se v†PreöovÏ v roce
1944, ale svÈ dÏtstvÌ jsem proûil
v†podstatÏ v†BratislavÏ. V souËasnÈ dobÏ m·m v†Praze byt a tam
takÈ p¯ev·ûnÏ pracuji a ûiji. Ale
˙Ëinkuji takÈ v†jednom divadle v
BratislavÏ, takûe tak nÏjak Ëasto
mezi obÏma mÏsty pendluji.
Vy jste p¯ece ztv·rnil nejen
na jeviöti, ale takÈ ve filmu obrovskÈ mnoûstvÌ rolÌ a postav
r˘zn˝ch historick˝ch a spoleËensk˝ch û·nr˘, st¯ednÌ generaci jste sv˝m hereck˝m projevem p¯irostl k†srdci. VracÌte se
nÏkdy k†urËitÈ roli zvl·öù, mÏl
jste a m·te nÏkterou z†tÏch postav Ëi rolÌ radÏji neû jinÈ? ÿeknÏme, ûe v·s nÏkter· z†nich vÌce
emocion·lnÏ oslovila?
TÏch rolÌ bylo tolik, ûe abych
¯ekl pravdu, j· se k†nim ve svÈm
ûivotÏ jiû nevracÌm. Do kaûdÈ, kterou jsem hr·l, jsem dal veökerÈ
svÈ umÏnÌ, kumöt, emoce. Takûe
j· se k tÏmto postav·m nevracÌm,
ale hodnÏ se k†nim vracejÌ lidÈ,
ve kter˝ch asi nÏkter· z†tÏch po-

stav zanechala m˝m ztv·rnÏnÌm
nÏjak˝ hluböÌ emocion·lnÌ Ëi div·ck˝ proûitek. A to je pro mÏ velmi d˘leûitÈ, stejnÏ jako je u lÈka¯e d˘leûit· ˙spÏön· operace, tak
u n·s u herc˘ je takÈ velmi d˘leûitÈ, kdyû sv˝m hereck˝m projevem zanech·me v†div·kovi urËit˝
hlubok˝ dojem. Vûdy to svÏdËÌ o
dob¯e odvedenÈ pr·ci. Jestli majÌ
lidÈ herce r·di nebo naopak, m·
stejnou kvalitu. ProstÏ jestli mÏ
nÏkdo nem· r·d a tvrdÌ, ÑpodÌvejte, co tam ten Kukura zase prov·dÌ,ì m· svoji kvalitu. D˘leûitÈ
je vöak, aby herec nebyl div·kovi
lhostejn˝. ToËil jsem filmy
v†pades·ti zemÌch svÏta a dost·v·m kaûd˝ t˝den r˘znÈ psanÌ, e
maily s†r˘zn˝mi p¯·nÌmi. T¯eba
abych zaslal jednomu ËlovÏku
v†Americe gramofonovou desku
s†n·zvem ÑNech brouka ûÌt,ì kterou jsem svÈho Ëasu nazpÌval a
j· mu nemohu nijak vyhovÏt a nijak tu desku sehnat, protoûe dnes
je to opravdu archivnÌ z·leûitost.
Ale vûdy jsem se snaûil ze sebe
k†div·kovi nebo posluchaËovi
dostat to nejlepöÌ a reprezentovat
tak nejen Ëeskou nebo slovenskou, ale abych tak ¯ekl, »eskoslovenskou kulturu. Aù to bylo
v†NÏmecku, Francii, Praze nebo
Americe. A pro mÏ je proto d˘leûitÈ, kdyû se k†mÈ pr·ci vracÌ lidÈ.
Vy jste svÈho Ëasu odeöel
z†»eskoslovenska?
J· jsem odeöel tuöÌm v†roce
1984 do zahraniËÌ nat·Ëet jeden
film. Ta pr·ce byla kr·sn· se slavn˝mi italsk˝mi nebo nÏmeck˝mi
herci a j· jsem neodch·zel za û·dn˝ch dramatick˝ch okolnostÌ.
ProstÏ jsem vycestoval a v pr˘-

bÏhu nat·ËenÌ jsem dostal list, ûe
mÏ bratislavsk˝ soud odsoudil na
t¯i a p˘l roku do vÏzenÌ a k propadnutÌ veökerÈho mÈho majetku.
Dodneöka ani nevÌm za co. Takûe
jsem se nemohl a ani nemÏl kam
vracet. A nechtÏl bych b˝t v†k˘ûi
toho soudce, protoûe se mu s†tÌm
vÏdomÌm asi neûije lehce. To je
ot·zka jeho svÏdomÌ. VÌte, j· jsem
sv˝m zp˘sobem do emigrace nikdy neodeöel. PodÌvejte, kdyû nÏkdo odch·zÌ vÏdomÏ, tak t¯eba jde
a rozd· sv˝m p¯·tel˘m urËitÈ vÏci,obraz, prod· auto nebo d˘m.
J· jsem nic takovÈho neuËinil. J·
jsem nemohl tuöit, ûe mÏ tehdejöÌ
reûim takov˝m zp˘sobem vyhostÌ
a sebere mi doslova vöechno.ì
JakÈ to je, kdyû herec zaËÌn·
pr·ci v†zahraniËÌ?
No rozhodnÏ to nenÌ nic jednoduchÈho, velmi podstatnÈ je, jak
dok·ûete kvalitnÏ ovl·dat ¯eË, jazyky, neboù od toho se vöechno
odvÌjÌ. Ale j· jsem mÏl ötÏstÌ, protoûe jiû tehdy jsem zaËÌnal s†tÏmi
nejlepöÌmi reûisÈry, moje cesta
vedla, abych tak ¯ekl, hned nahoru. ProstÏ jsem se nemusel nechat
vl·Ëet po r˘zn˝ch castincÌch a
podobnÏ. Ti reûisÈ¯i nebo herci,
s†kter˝mi jsem pracoval t¯eba na
filmu ÑDivok· pades·t·ì, byli
slavnÌ stejnÏ jako pozdÏji ten film
a z†tohoto pohledu jsem mÏl tu
svoji hereckou cestu ve svÏtÏ d·
se ¯Ìci lehËÌ neû mnozÌ jinÌ moji
kolegovÈ.
O v·s je zn·mo, ûe jste Ëlenem
Rotary klubu. Co v·s vedlo
k†tomu, ûe jste vstoupil zrovna
do tÈto celosvÏtovÈ organizace?
VÌte, kdyû jsem se zase zaËal po
urËitÈm Ëase vracet na Slovensko,

tak jsem zjistil, ûe ta moje b˝val·
p¯·telstvÌ a ti moji mnozÌ takzvanÌ p¯·telÈ, nebyli aû tak zase p¯·telötÌ. A j· jsem tedy musel zase
budovat okruh sv˝ch nov˝ch p¯·tel. Hledal jsem ËestnÈ lidi, kter˝m bych mohl d˘vÏ¯ovat a na
kterÈ se d· spolehnout. A pr·vÏ
mezi rotari·ny jsem naöel novÈ
skuteËnÈ p¯·tele. NavÌc tato organizace uskuteËÚuje v†mnoha
zemÌch ˙ûasnÈ charitativnÌ projekty v†kultu¯e, vzdÏl·nÌ. Nap¯Ìklad rotari·nsk· sekce v Rakousku uspo¯·dala v†minul˝ch dnech
obrovskou akci pro dÏti z Japonska, kterÈ bylo postiûenÈ tou dÏsivou p¯ÌrodnÌ katastrofou. Takûe
mezi rotari·ny jsou nesmÌrnÏ
vzdÏlanÌ lidÈ, kte¯Ì d·vajÌ sv˘j um
a myölenky v†prospÏch dobra na
celÈm svÏtÏ, a to mÏ oslovilo.
Naöel jsem mezi nimi opravdovÈ
p¯·tele, zrovna tak jako t¯eba
pana Bohumila Loöù·ka, kter˝ je
mimo¯·dn˝ a uölechtil˝ ËlovÏk.
Jsem poctÏn, ûe mi vÏnuje svÈ
p¯·telstvÌ. On proûil ˙ûasn˝ ûivot
a je velmi d˘leûitÈ, aby se necÌtil
ve svÈm vÏku s·m a aby byl obklopen sv˝mi p¯·teli.
Jak tr·vÌte o dovolenÈ tady
na jihov˝chodnÌ MoravÏ sv˘j
voln˝ Ëas a jak jste zrovna na
tento kout Moravy p¯iöel?
J· samoz¯ejmÏ jiûnÌ Moravu
zn·m. Nat·Ëel jsem v†Lednici,
MikulovÏ nebo ValticÌch mnoûstvÌ
r˘zn˝ch film˘ a musÌm ¯Ìct, ûe
tento kout jihov˝chodnÌ Moravy
mnÏ p¯irostl k†srdci. A teÔ musÌm
¯Ìct, ûe i Brno mnÏ velmi p¯irostlo k†srdci. Protoûe na rozdÌl od
Bratislavy, kter· se pokusila st·t
se mal˝m velkomÏstem, v†BrnÏ je
to jinÈ. Tam pochopili, ûe naopak
je lepöÌ z˘stat velk˝m malomÏstem, kterÈ je orientovanÈ na svoji vlastnÌ identitu. V†BrnÏ teÔ nÏkolik mÏsÌc˘ pracuji a publikum
zde m· svou vlastnÌ origin·lnÌ
specifiËnost. Toto je kraj, kter˝
miluji a m·m r·d. Obdivuji, jak˝
˙ûasn˝ smysl dali t¯eba LichtenötejnovÈ tomuto kraji, dnes Lednicko-valtickÈmu are·lu. ProjÌûdÌte se na kole po cyklostezk·ch
od jednÈ vz·cnÈ pam·tky ke druhÈ. Nebo se mi lÌbÌ ta podnikavost mÌstnÌch lidÌ, jak funguje infrastruktura. T¯eba ve Velk˝ch
PavlovicÌch, kde jsem teÔ ubytovan˝, je hned nÏkolik pek·ren
mÌstnÌch ûivnostnÌk˘, u kter˝ch
v†kteroukoliv dobu nakoupÌte ËerstvÈ dom·cÌ peËivo.NevÌm, jestli
v†BratislavÏ v˘bec nÏjak· pek·rna tohoto typu existuje, protoûe
tam chodÌme pro peËivo do supermarket˘. A navÌc na MoravÏ jsou
lidÈ otev¯enÌ a velmi p¯ÌjemnÌ a
m·te tady vynikajÌcÌ vÌnko a je to
v˘bec poûehnan· zem a j· se sem
vûdy r·d vracÌm.
DÏkuji za rozhovor.

Klavírní kurzy v Mikulově již podvanácté
MONIKA CZAJKOWSKÁ
MIKULOV − Doslova a do pís−
mene pár dnů zbývá do zaháje−
ní 12. ročníku klavírních kurzů
„Audaces fortuna iuvat“ v Mi−
kulově. Od 19. do 26. srpna mi−
kulovskou Základní uměleckou
školu zaplní přibližně 130
účastníků kurzů, kteří se sje−
dou nejen z celé České repub−
liky, ale i ze zahraničí.
U zrodu kurz˘ p¯ed dvan·cti lety
st·lo SdruûenÌ hudebnÌk˘ mÏsta
Mikulova a uplynul˝ Ëas jen potvrdil, ûe p¯es n·roËnost celÈho projektu (organizaËnÌ i finanËnÌ) se
mikulovskÈ kurzy staly nepochyb-

nÏ st·licÌ mezi podobn˝mi aktivitami v republice. Frekvence vzniku a z·niku obdobn˝ch projekt˘ by
mohla b˝t zajÌmavou studiÌ na
tÈma, ûe jen n·pad a prvotnÌ nadöenÌ nestaËÌ. Je to mimo jinÈ i t˝mov· pr·ce nikoliv pouze samotn˝ch organiz·tor˘, ale takÈ vöech,
kdo svojÌ podporou tvo¯Ì nedÌlnou
souË·st ¯etÏzce, jak˝si krevnÌ
obÏhÖ P¯edevöÌm samo MÏsto
Mikulov, kterÈ kromÏ z·ötity nad
kurzy p¯ispÌv· i finanËnÌ podporou.
Z·kladnÌ umÏleck· ökola Mikulov,
kter· mimo skuteËnÏ unik·tnÌ prostory pro po¯·d·nÌ tak rozs·hlÈ
akce poskytuje i praktickou spolupr·ci. Region·lnÌ muzeum v MikulovÏ, jeû umoûnilo zpest¯it nabÌdku o koncerty na z·mku. Filhar-

monie Brno, kter· pro tyto ˙Ëely
zap˘jËuje koncertnÌ k¯Ìdlo, firma
Yamaha dod·v· servis atd.
V lektorskÈm t˝mu se tradiËnÏ
objevujÌ jmÈna öpiËkov˝ch pedagog˘ z oblasti z·kladnÌho, st¯ednÌho i vysokÈho umÏleckÈho ökolstvÌ.
Pro ˙ËastnÌky je to vz·cn· p¯Ìleûitost p¯edevöÌm Ñpracovatì s tÏmi,
kterÈ si sami vyberou. VÏtöinou se
s nimi setk·vajÌ v porot·ch prestiûnÌch soutÏûÌ a dÌky mikulovsk˝m
kurz˘m majÌ moûnost pracovat p¯Ìmo s lektory na tom, co jim bylo
vyt˝k·no a rozvÌjet, ËÌm naopak
jejich hra oslovuje. KromÏ sÛlovÈ
a Ëty¯ruËnÌ hry je zde i v˝uka improvizace a pohybov· relaxace, dvÏ
disciplÌny, kterÈ na dalöÌch interpretaËnÌch kurzech nenajdete. UËÌ se

vöichni. DÏti i pedagogovÈ ve spoleËnÈ umÏleckÈ dÌlnÏ. MnozÌ, kte¯Ì jÌ jiû v minulosti proöli, si p¯ipisujÌ ˙Ëast na mikulovsk˝ch kurzech
do sv˝ch profesion·lnÌch umÏleck˝ch ûivotopis˘.
Vrcholem klavÌrnÌho maratonu
jsou nepochybnÏ ve¯ejnosti p¯ÌstupnÈ koncerty, kterÈ probÏhnou
v Z·meckÈm s·le. V sobotu 20. srpna se m˘ûete tÏöit na klavÌrnÌ duo
Igor Ardaöev & Renata Ardaöevov·, v†˙ter˝ 23. srpna na klavÌrnÌ
recit·l vynikajÌcÌho t¯icetiletÈho
interpreta Luk·öe Michela a ve
Ëtvrtek 25. srpna na poslednÌ ze
z·meck˝ch koncert˘ - slavnostnÌ
koncert ˙ËastnÌk˘ kurz˘, kter˝ je
pokaûdÈ l·kavou p¯ehlÌdkou nadÏjnÈho pianistickÈho ml·dÌ.

Skloubili vÌno s muzikou
HUSTOPE»E (Hub) ñ V p·tek 12. srpna mÏli lidÈ moûnost zavÌtat
na n·dvo¯Ì domu U Synk˘, kde se konal veËer s†vÌnem a cimb·lem.
L·kadlem se tak stala cimb·lov· muzika Slov·cko mladöÌ, vÌna zde
prezentovalo rodinnÈ vina¯stvÌ Top Wine z†HornÌch VÏstonic. Akce
trvala aû do pozdnÌch veËernÌch hodin.
Foto: Luk·ö Hubatka

Jak to bylo s psíkem?

Pes pat¯il k pos·dce.
BŘECLAV (Hub) ñ V minulÈm
ËÌsle MoravskÈho jihu jsme v·s
informovali o dopravnÌ nehodÏ,
kter· se stala v†B¯eclavi. ÿidiË
osobnÌho automobilu äkoda Forman z†nezn·m˝ch p¯ÌËin vyjel
mimo vozovku a jeho v˘z se po
n·razu do z·bradlÌ a znaËky p¯evr·til a skonËil u zdi mÌstnÌ restaurace. NaötÏstÌ nebyl nikdo zranÏn.
Na internetu se vöak ihned strhla

Foto: V·clav ä·lek
v·öniv· diskuse, zda pes, kter˝ je
na fotografii zachycen, byl p¯iv·zan˝ ke znaËce uû p¯ed nehodou
nebo ho tam nÏkdo p¯iv·zal aû po
nÌ. Neofici·lnÌ zdroj n·m prozradil, ûe pes byl souË·stÌ pos·dky
havarovanÈho vozu a ke znaËce
byl p¯iv·z·n tedy aû po nehodÏ,
pouze aby neutekl. To nemÏnÌ nic
na faktu, ûe mÏl ohromnÈ ötÏstÌ,
kdyû nehodu p¯eûil.

Vinař z Velkých Němčic
vytvořil nové rekordy

Vina¯ Kamil Prokeö vytvo¯il o vÌkendu t¯i vina¯skÈ rekordy. Foto: KaP
VELKÉ NĚMČICE (luk) Hned t¯i a zcela novÈ ËeskÈ rekordy byly vytvo¯eny ve vina¯skÈ
obci VelkÈ NÏmËice pr·vÏ o tomto vÌkendu.
MÌstnÌ vina¯i spoleËnÏ s milovnÌky klasick˝ch öumiv˝ch vÌn
ochutnali sekt z†jednÈ otev¯enÈ
l·hve, evidovan˝ poËet vöech
ochutn·vajÌcÌch byl 236, coû je
nov˝ Ëesk˝ rekord zaznamenan˝
v†ËeskÈ knize rekord˘. L·hev klasicky kvaöenÈho sektu byla o objemu osmn·ct litr˘ a otev¯el ji
konvenËnÌm zp˘sobem ˙¯adujÌcÌ
mistr »eskÈ republiky v†sek·nÌ
sekt˘ Kamil Prokeö a souËasnÏ
velkonÏmËick˝ vina¯, kter˝ n·slednÏ vytvo¯il dva novÈ rekordy.
Poda¯ilo se mu skleniËkou odseknout 20 lahvÌ klasickÈho öu-

mivÈho vÌna Matthias za 53 vte¯in, coû byl souËasnÏ nov˝ rekord
v†poËtu odseknut˝ch lahvÌ sektu
skleniËkou do jednÈ minuty.
Vöechny dosaûenÈ rekordy byly
ofici·lnÏ vyhl·öeny z·stupci
agentury Dobr˝ den, kter· je ofici·lnÌ autoritou evidujÌcÌ vöechny ËeskÈ rekordy a kter· nominuje do Guinessovy knihy svÏtov˝ch rekord˘.
Mistrovsky otev¯enÈ lahve sektu s†dalöÌmi 450 vzorky mÌstnÌch
a region·lnÌch vÌn mohlo ochutnat vÌce jak 400 host˘ letnÌ ochutn·vky vÌn novÏ pojmenovanÈ vina¯i z†PROQINu ÑSektovÈ hodyì.
V˘bec poprvÈ mÏli navÌc milovnÌci sekt˘ moûnost p¯ihl·sit se do
lekce Sabrage ñ umÏnÌ otev¯Ìt
klasickÈ öumivÈ vÌno öavlÌ.
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Navštivte výstavu
železničních modelů
BŘECLAV (AK) − „Lokomo−
tiva učinila pro sjednocení lid−
stva víc, než všichni filozofo−
vé, básníci a proroci od počát−
ku světa“, tato slova pronesl
jeden anglický historik již
v roce 1860.
ParostrojnÌ ûeleznice byla
opravdu nejv˝raznÏjöÌm produktem pr˘myslovÈ revoluce, v†nÌû
se zrodila i modernÌ evropsk· civilizace. I dnes, kdy nejmodernÏjöÌ a nejrychlejöÌ zp˘sob p¯epravy
lidÌ i zboûÌ p¯edstavujÌ letadla, z˘st·vajÌ vlaky pro spoustu zap·len˝ch Ñnadöenc˘ì celoûivotnÌ l·skou a konÌËkem. Pr·vÏ dÌky sbÌrk·m povÏtöinou soukrom˝ch
sbÏratel˘ je moûno organizovat
v˝stavy s ûelezniËnÌ tÈmatikou

vyzdvihujÌcÌ p¯edevöÌm kouzlo
jiû zaniklÈ parnÌ dopravy.
TradiËnÌ b¯eclavsk· v˝stava
ûelezniËnÌch model˘ v DÏlnickÈm domÏ B¯eclav bude vÏnov·na 170. v˝roËÌ trati B¯eclav ñ
P¯erov a p¯ipomene d˘leûitost
ûeleznice, ale i okouzlenÌ a dnes
jiû nostalgick˝ pohled na dobu
parnÌch vlak˘. Tu budou na v˝stavÏ symbolizovat i autentickÈ
ûelezniËnÌ re·lie ñ p¯edmÏty a
p¯Ìstroje z lokomotiv, dobovÈ
jÌzdnÌ ¯·dy, jÌzdenky, na¯ÌzenÌ,
p¯edpisy a v†neposlednÌ ¯adÏ i
historickÈ ûelezniËnÌ uniformy,
jejichû v˝voj podlÈhal dobovÈ
mÛdÏ podobnÏ jako odÏv civilnÌ. V˝stava, zah·jen· v†sobotu
17. z·¯Ì v†13.30 hod, potrv· do
nedÏle 25. z·¯Ì.

Historie železnic
začala u pyramid
PHDR. ALENA KÁŇOVÁ
Těžko se dnes dopátráme
toho kdo přišel první na myš−
lenku zapřáhnout páru do slu−
žeb člověka. O některých
účincích páry věděli už naši
předkové, ale nápad využít
kolejnice (i když tehdy ještě
kamenné) pochází již z doby
starověku.
Pr·vÏ ty totiû pouûÌvali stavitelÈ egyptsk˝ch pyramid, sta¯Ì
ÿekovÈ potom p¯id·vajÌ celou
sÌù cest s†kolejemi, coû byly
vlastnÏ jen z·¯ezy v†kameni pro
vedenÌ kol voz˘. Aby nedoch·zelo k†h·dk·m, kter˝ z†voz˘ m·
p¯ednost, byly velmi brzy z¯Ìzeny d˘myslnÈ k¯iûovatky i v˝hybky a odstavnÈ cesty. Novodob· historie cestov·nÌ a dopravy zboûÌ po ûeleznici je spjata
p¯edevöÌm s†AngliÌ dobou pr˘myslovÈ revoluce a ze ökolnÌch
lavic si jistÏ vöichni pamatujeme jmÈna vÏdc˘ a konstruktÈr˘
Jamese Watta a Georgeho Stevensona.
Aû do 19. stoletÌ, do vyn·lezu ûeleznice, byla obchodnÌ v˝mÏna po souöi pomÏrnÏ slab·.
BÏûn˝ch sp¯eûenÌ se uûÌvalo
p¯edevöÌm k p¯emÌsùov·nÌ zboûÌ, materi·lu a jednotlivc˘ na
kr·tkÈ vzd·lenosti. D·lkov· doprava slouûila hlavnÏ jako p¯eprava osob a informacÌ. Od poloviny 18. stoletÌ ji obstar·valy
mohutnÈ dostavnÌky, kterÈ dÌky
˙ËelnÈmu systÈmu p¯ep¯ah·nÌ
na poötovnÌch stanicÌch dok·zaly urazit za relativnÏ kr·tkou
dobu i znaËnou vzd·lenost. DostavnÌky byla speci·lnÌ odpÈrovan· vozidla, taûen· dvou- Ëi
Ëty¯sp¯eûÌm. Za den mohla ujet
aû 200 km.
V 18. stoletÌ se pro modernÌ
dostavnÌky zaËaly stavÏt chaussÈovÈ silnice dle francouzskÈho
vzoru (chaussÈ = hr·z). Byly to
sypanÈ, skoro 8 metr˘ öirokÈ
cesty, jejichû podloûÌ tvo¯il hrub˝ ötÏtov˝ k·men, svröek pak
zpevnÏn˝ ötÏrk. K roku 1800
mÏla Francie 50 000 km silnic
tohoto typu, Rakousko vöak jen
7000 km, z toho »echy pouh˝ch
462 km.
P¯edch˘dcem ûelezniËnÌch
tratÌ s parnÌmi lokomotivami
byly dr·hy konÏsp¯eûnÈ. S naöimi zemÏmi je spjata traù z Lince do »esk˝ch BudÏjovic, jejÌmû tv˘rcem byl F. A. Gerstner.
V r·mci jejÌ v˝stavby, zapoËatÈ
v roce 1825, byly poloûeny prvnÌ ûelezniËnÌ koleje na evrop-

skÈm kontinentu. Cel· traù mÏ¯ila 129 km a v provozu se udrûela aû do roku 1870. Na trase
bylo trvale k dispozici nejen
800 konÌ, ale takÈ 762 n·kladnÌch a 69 osobnÌch voz˘.
PoË·tky ûelezniËnÌ dopravy
souvisÌ se spoleËensk˝mi i v˝robnÌmi d˘sledky prvnÌ pr˘myslovÈ revoluce probÌhajÌcÌ na p¯elomu 18. a 19. stoletÌ ve znamenÌ p·ry. Jiû d¯Ìve vöak existovaly
v nÏkter˝ch manufaktur·ch z·padnÌ Evropy tr·movÈ dr·hy ze
d¯eva nahrazenÈ pozdÏji dr·hami s ûelezn˝mi kolejnicemi.
V†80. ñ 90. letech 18. stoletÌ sestrojili Watt˘v û·k William
Murdock a d˘lnÌ inûen˝r Richard Trevithick prvnÌ ˙spÏönÈ
parnÌ vozy. V letech 1803ñ1804
Trevithick zkonstruoval pro tov·rnÌ koÚskou kolejovou dr·hu
v Merthyr Tydfilu v jiûnÌm Walesu prvnÌ parnÌ lokomotivu na
svÏtÏ. RozhodujÌcÌho ˙spÏchu
vöak dos·hl aû anglick˝ vyn·lezce George Stephenson, kter˝ svou prvnÌ lokomotivu
s†hladk˝mi vodÌcÌmi koly sestrojil v roce 1814.
U zrozenÌ prvnÌ ûelezniËnÌ
linky na svÏtÏ, a sice mezi anglick˝mi mÏsty Stockton a Darlington, st·l opÏt G. Stephenson. Po dr·ze dlouhÈ 56 km probÌhala jak osobnÌ, tak n·kladnÌ
doprava. Kolejnice byly Ë·steËnÏ jeötÏ litinovÈ, Ë·steËnÏ vöak
jiû ûeleznÈ. ParnÌ lokomotivy
se tehdy uûÌvalo vedle koÚskÈho a lanovÈho vleku. P¯esn˝
jÌzdnÌ ¯·d se na tÈto lince jeötÏ
neprosadil. PrvnÌ ûeleznice (50
km dlouh·), jeû plnÏ pracovala
na parnÌ pohon, vedla z Manchesteru do Liverpoolu. Zkonstruoval ji v roce 1829 ne˙navn˝ Stephenson, kter˝ ji takÈ vybavil lokomotivami vlastnÌ
provenience.
Po anglickÈm vzoru se rychle p¯istoupilo k mechanizaci kolejov˝ch drah v USA (1831) a
ve Francii (1832). V NÏmecku
vznikla prvnÌ ûeleznice na parnÌ pohon v roce 1835 (Norimberk ñ F¸rth), v habsburskÈ monarchii ve druhÈ polovinÏ 30. let
19. stoletÌ a v Rusku v roce
1837 (Petrohrad ñ CarskÈ Selo).
Roku 1840 Ëinila svÏtov· ûelezniËnÌ sÌù asi 9 000 km, roku
1850 vöak jiû dosahovala tÈmÏ¯
Ëty¯iceti tisÌc kilometr˘. Jiû z
tÏchto ËÌsel je moûnÈ si p¯edstavit, jak mimo¯·dnÏ dynamick˝m, ale i komplexnÌm v˝vojem ûeleznice v polovinÏ 19.
stoletÌ proch·zela.
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Severní dráha císaře Ferdinanda
PHDR. ALENA KÁŇOVÁ
V okamžiku, kdy Rakousko
přikročilo k budování železnič−
ní sítě (1836), bylo Prusko i
Bavorsko podstatně dále. Ra−
kouské úřady však reagovaly
překvapivě bystře a rychle
mobilizovaly intelektuální i
hmotné zdroje, aby bylo zpož−
dění dohnáno.
St¯edobodem v˝stavby ûeleznice v habsburskÈ monarchii byla
VÌdeÚ. Odtud vych·zelo pÏt d·lkov˝ch tepen, z nichû dvÏ protÌnaly naöe ˙zemÌ. Byla to SevernÌ
dr·ha cÌsa¯e Ferdinanda, jeû mÌ¯ila z VÌdnÏ p¯es B¯eclav a P¯erov
do HaliËe, a SevernÌ st·tnÌ dr·ha
spojujÌcÌ VÌdeÚ s Hamburkem p¯es
Brno, Prahu a DÏËÌn. SoubÏûnÏ
bylo rozhodnuto postavit traù mezi
OlomoucÌ a Prahou, ËÌmû by doölo k propojenÌ obou klÌËov˝ch
ûelezniËnÌch tepen na naöem ˙zemÌ. PoË·tkem 50. let byla p·te¯
ûelezniËnÌ sÌtÏ v Ëesk˝ch zemÌch
vybudov·na. JejÌ v˝stavba trvala
necel˝ch dvan·ct let, coû byl v˝kon organizaËnÏ i technologicky
vÌce neû ˙ctyhodn˝.
Autorem projektu SevernÌ dr·hy cÌsa¯e Ferdinanda byl profesor
vÌdeÚskÈ techniky Franz X. Riepel (1790-1857), kter˝ jej konzultoval se samotn˝m Stephensonem
v Anglii. Privilegium na v˝stavbu
tÈto dr·hy cÌsa¯ poskytl 4. b¯ezna
1836 vÌdeÚskÈmu bankÈ¯i Salomonu M. Rothschildovi. Pr·ce na
v˝stavbÏ ûeleznice byly zah·jeny
7. dubna 1837 u VÌdnÏ pod vedenÌm stavitele alpsk˝ch komunikacÌ
Carla Ghegy (1802-1862). JeötÏ
tÈhoû roku se zaËal stavÏt i ˙sek
B¯eclav ñ Brno. Vozy, lokomotivy a v˝hybky poch·zely z produk-

P¯Ìjezd prvnÌ vlakovÈ soupravy do B¯eclavi. Psal se 6. Ëerven 1839.
ce Stephensonovy tov·rny, kolejnice vyrobily dietrichötejnskÈ ûelez·rny v PoliËce. Po vybudov·nÌ
mostu z VÌdnÏ do Wagramu byla
6. ledna 1838 zah·jena pravideln· ûelezniËnÌ doprava mezi obÏma mÏsty. V tÈ dobÏ vlastnila SevernÌ dr·ha cÌsa¯e Ferdinanda jiû
17 lokomotiv. V˝stavba trati do
B¯eclavi byla ukonËena na ja¯e
1839, 6. Ëervna tÈhoû roku sem
dorazila prvnÌ vlakov· souprava.
O mÏsÌc pozdÏji bylo spojeno
Brno s VÌdnÌ.
Z·jem ve¯ejnosti neutuchal ani
o pr·ce na hlavnÌm smÏru. TÌm
byla traù, kter· mÏla spojit VÌdeÚ
s†BochniÌ v†rakouskÈ HaliËi p¯es
B¯eclav, HodonÌn, P¯erov a Ostravu (vedlejöÌ 60 km ˙sek do
Brna jako hlavnÌho mÏsta moravskÈho markrabstvÌ nakonec do-

stal p¯ednost). DokonËovalo se
vymÏ¯ov·nÌ, kudy vlastnÏ traù
povede. Stanoviska se liöila mÌsto od mÌsta. Nap¯. v†KromÏ¯Ìûi
radnÌ odmÌtli vedenÌ ûeleznice
poblÌû mÏsta, jak navrhovala jedna z†variant; o generaci pozdÏji
jejich potomci tohoto rozhodnutÌ
trpce litovali. V†P¯erovÏ naopak
myölenka dr·hy naöla svÈho v˝raznÈho stoupence v†starostovi
mÏsta Frantiöku V. Neumannovi.
Stavba trati byla rozdÏlena na dva
˙seky: B¯eclav ñ SpytihnÏv a
SpytihnÏv ñ P¯erov. Od 1. Ëervence 1840 stavbu jiû ¯Ìdil Alois Negrelli (1799-1858). P¯ÌrodnÌ podmÌnky pro vedenÌ celÈ trati byly
velmi p¯ÌznivÈ, umoûÚovaly dlouhÈ p¯ÌmÈ ˙seky a velkÈ oblouky
nad 1†000 metr˘. PracovnÌ tempo bylo obrovskÈ. Na druhÈm

Foto: ArchÌv MMG B¯eclav
˙seku nasadila firma brat¯Ì Klein˘, jÌû zde byla stavba pronajata,
na 20†000 dÏlnÌk˘. Po dokonËenÌ
trati do P¯erova opÏt dostalo p¯ednost dostavÏnÌ vÏtvÌcÌ se odboËky, tentokr·te do Olomouce. Firma brat¯Ì Kleinov˝ch nasadila
natolik horeËnÈ tempo, ûe jiû 17.
¯Ìjna 1841 byl ofici·lnÏ zah·jen
provoz po celÈ dÈlce z†B¯eclavi
(resp. VÌdnÏ) aû do Olomouce.
Podle pl·n˘ mÏla b˝t cel· SevernÌ dr·ha cÌsa¯e Ferdinanda dokonËena v roce 1843, ale pro hospod·¯skou krizi byla ve svÈm celku zprovoznÏna aû o pÏt let
pozdÏji. Traù se stala prvnÌ d·lkovou parostrojnÌ ûeleznicÌ
v†kontinent·lnÌ EvropÏ.
PhDr. Alena K·Úov· je historiËka a ¯editelka MÏstskÈho muzea a galerie B¯eclav.

Břeclavské nádraží v průběhu staletí
PHDR. ALENA KÁŇOVÁ
Již od počátku bylo břeclav−
ské nádraží koncipováno jako
zárodek významného železnič−
ního uzlu. Tomu odpovídalo i
celkové uspořádání stanice
v projektu architekta Antona
Jünglinga z roku 1839. Při
slavnostním zahájení provozu
6. června 1839 však žádná
budova ještě nestála.
Funkci v˝pravnÌ budovy pro
prvnÌ mÏsÌce p¯evzala n·draûnÌ
restaurace, zn·m· z†vyobrazenÌ
p¯Ìjezdu prvnÌho vlaku do B¯eclavi. Hostinec p˘vodnÏ ani nepat¯il k†dr·ze. Byl v†majetku lichtenötejnskÈho panstvÌ a jeho p˘dorys
se zachoval do dneönÌ rekonstrukce. V†roce 1857 byl dr·hou vykoupen a po rozs·hlÈm poû·ru (ölo o
p˘vodnÌ hr·zdÏnou stavbu s vÏûiËkou a öindelovou st¯echou) doch·-

zÌ k†v˝stavbÏ nynÏjöÌho zdÏnÈho
objektu v†romantickÈm slohu podle projektu inûen˝ra Nolze.
Teprve koncem srpna 1839 zaËala SevernÌ dr·ha se stavbou manipulaËnÌ budovy a po jejÌm dokonËenÌ v†dubnu 1940 i v˝pravnÌ
budovy. Architekt J¸ngling pro ni
zvolil neobvyklÈ ¯eöenÌ ñ dva jednopatrovÈ pavilony s†nÌzk˝mi stanov˝mi st¯echami, spojenÈ podÈln˝m p¯ÌzemnÌm traktem. Styl potom empÌrov˝, s†p˘lkruhovÏ
zaklenut˝mi okny a dve¯mi. Fas·da mÏla svÏtle ûlutou barvu a
st¯echa jiû byla zhotovena z b¯idlicov˝ch taöek. Do roku 1861 st·la i J¸nglingova d¯evÏn· n·stupiötnÌ hala, zast¯eöujÌcÌ t¯i z†pÏti
kolejiöù.
P˘vodnÌ vzhled se zmÏnil v†50.
letech 19. stoletÌ, kdy doölo k prodlouûenÌ pavilon˘ a rozöÌ¯enÌ
st¯ednÌho traktu smÏrem k†mÏstu.
Na sklonku 90. let tÈhoû stoletÌ

VlakovÈ n·draûÌ a trhy p¯ed nÌm kolem roku 1905.

vöak jiû v˝pravnÌ budova nedostaËovala neust·le vzr˘stajÌcÌmu
provozu a SevernÌ dr·ha musela
p¯ikroËit k†jejÌmu radik·lnÌmu
zvÏtöenÌ. V†roce1888 doölo ke
stavbÏ novÈ jednopatrovÈ Ë·sti
v˝pravnÌ budovy v†pozdnÏ klasicistnÌm slohu, s†prostory pro ve¯ejnost ñ prostorn˝ vestibul o
svÏtlÈ v˝öce 8,7 m, kter· spojila
starou v˝pravnÌ budovu s restauracÌ. N·sledovala p¯estavba p˘vodnÌ v˝pravnÌ budovy; byla odstranÏna p¯Ìstavba do ulice a vybudov·ny dvÏ ostrovnÌ n·stupiötÏ
s†podchodem. Vöe bylo ukonËeno k†roku 1902.
V†roce 1928 zaËal fungovat
provoz novÈ poöty v†sousedstvÌ
n·draûnÌch budov, a tak se uvolnily mÌstnosti ve v˝pravnÌ budovÏ do tÈ doby slouûÌcÌ pro pot¯eby poötovnÌho ˙¯adu k†rozöÌ¯enÌ
telegrafnÌ a dopravnÌ kancel·¯e.
SouËasnÏ byla z¯Ìzena samostat-

n· poötovnÌ kolej s†krytou rampou a novÈ n·stupiötÏ se dvÏma
kus˝mi kolejemi pro lednickÈ a
znojemskÈ osobnÌ vlaky.
V†dubnu 1945 p¯i osvobozovacÌch bojÌch bylo b¯eclavskÈ n·draûÌ tÏûce poökozeno a po provizornÌm opravenÌ ökod v†roce 1946-7
rozhodlo Ministerstvo dopravy o
p¯estavbÏ a rozöÌ¯enÌ v˝pravnÌ budovy dle pl·n˘ praûskÈho architekta Frantiöka Buri·nka, ale
k†tomu nedoölo. Ke gener·lnÌ
opravÏ doch·zÌ v†letech 1965-6,
kdy je novÏ vybudov·n v˝chod
z†prodlouûenÈho n·stupiötnÌho
podchodu, zmÏnu zaznamenal i
p¯Ìst¯eöek prvnÌho n·stupiötÏ
z†roku 1902. DefinitivnÌ konec
n·draûnÌ romantiky pak znamenala v˝stavba novÈho ûelezniËnÌho
koridoru a zejmÈna nahrazenÌ secesnÌch litinov˝ch sloup˘, z·bradlÌ a vaznÌk˘ f·dnÌmi ocelov˝mi
v˝robky v†roce 2008.

Foto: ArchÌv MMG B¯eclav
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MVS “dílna“ bylo zakončeno výstavou
LUKÁŠ HUBATKA

Pozvánky...
Zvou na hody i diskotéku
STAROVICE (Hub) ñ V p¯ÌrodnÌm amfite·tru ve StarovicÌch
se v†p·tek 19. srpna uskuteËnÌ p¯edhodov· diskotÈka s†DJ Vichrem. Od 20. do 21. srpna pak na stejnÈm mÌstÏ probÏhnou hody,
na kter˝ch k†tanci a poslechu zahraje dechov· hudba Vracovj·ci.

MIKULOV – V sobotu 13. srp−
na proběhlo na horním nádvoří
zámku v Mikulově slavnostní
ukončení Mikulovského výtvar−
ného sympozia “dílna“. Sou−
časně byla pro veřejnost zpří−
stupněna výstava děl od sed−
mi pozvaných autorů a čtyř
jejich hostů.
V programu vystoupila kromÏ
kapel T¯i lot¯i, U n·s se svÌtÌ a
MAS Band takÈ romsk· funkov·
skupina Gulo »ar a formace, kter· vznikla bÏhem uplynulÈho mÏsÌce p¯Ìmo v ¯ad·ch umÏlc˘ na
sympoziu. V†pr˘bÏhu veËera takÈ
odstartovala v˝stava v˝sledn˝ch
pracÌ. Ta bude na pokladnÏ z·mku Mikulov k†vidÏnÌ do konce turistickÈ sezÛny, tedy do 31. ¯Ìjna.
»·st dÌla vzniklÈho pod rukama
vöech vystavujÌcÌch se stala souË·stÌ sbÌrky souËasnÈho umÏnÌ,
kter· v MikulovÏ vznik· prost¯ednictvÌm sympoziÌ uû osmn·ct let.
Konceptem osmn·ctÈho roËnÌku MVS ìdÌlnaì bylo setk·nÌ staröÌ umÏleckÈ generace s tou nejmladöÌ. T¯i pozvanÌ auto¯i byli
proto vybr·ni z generace staröÌ 60
let: Inge Koskov·, Otis Laubert a
V·clav Stratil. DalöÌmi t¯emi pozvan˝mi autory proto byli dva
studenti Akademie v˝tvarn˝ch
umÏnÌ VladimÌr Houdek a Maty·ö Chochola a ned·vn· absolventka Fakulty v˝tvarn˝ch umÏnÌ v
BrnÏ KatarÌna Hl·dekov·, vöich-
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Objevte tajemství luhů pod Pálavou
MIKULOV (Hub) ñ Na ÑBob¯Ì stezkuì, aneb letnÌ exkurzi do
n·rodnÌ p¯ÌrodnÌ rezervace K¯ivÈ jezero, zve ve st¯edu 17. srpna
CEV P·lava. BÏhem v˝pravy zjistÌte, jak funguje luûnÌ les, co je
nivnÌ louka, z·plavovÈ ˙zemÌ nebo kdo se skr˝v· v†houötÌ. Odv·ûlivci si budou moci zalovit bezobratlÈ ûivoËichy Ëi zahr·t
vÏdomostnÌ hru. Trasa je nen·roËn·, asi 2 kilometry dlouh·. Doba
trv·nÌ exkurze se odhaduje na 2-3 hodinky. JejÌ zaË·tek je v 11.15
hodin. Cena ËinÌ 50 korun za osobu V†p¯ÌpadÏ z·jmu je nutnÈ
hl·sit se nejpozdÏji den dop¯edu.

Čmeldové budou bavit děti
MIKULOV (Hub) ñ Ñ»meldovÈì ñ tak se jmenuje poh·dka pro
dÏti, kterou ve Ëtvrtek 18. srpna v†r·mci MikulovskÈho divadelnÌho a hudebnÌho lÈta zahraje v†z·meckÈ zahradÏ divadelnÌ soubor Basta Fidli. P¯edstavenÌ zaËÌn· v 18 hodin, v p¯ÌpadÏ nep¯ÌznivÈho poËasÌ se akce p¯esouv· do s·lu mÏstskÈho kina.

Zvou na výstavu fotografií
Konceptem 18. roËnÌku MVS ÑdÌlnaì 2011 byl st¯et mlad˝ch umÏlc˘ s tÏmi staröÌmi. Foto: Daniel Kamen·r
ni ovöem mladöÌ 30 let. Sedmou
regulÈrnÌ ˙ËastnicÌ byla studentka brnÏnskÈ FaVU Vendula Kram·¯ov· v tradiËnÌ roli umÏlkynÏ
tvo¯ÌcÌ a z·roveÚ technickÈ asistentky.
HostÈ v˝stavy se pak etablovali z umÏlc˘, kte¯Ì byli z r˘zn˝ch
d˘vod˘ pozv·ni samotn˝mi umÏlci. Mladou malÌ¯ku Johanu Merta
pozval do Mikulova jejÌ pedagog
V·clav Stratil, aby sympozium
str·vili spoleËnou malÌ¯skou ko-

munikacÌ. KatarÌna Hl·dekov·
zase pozvala vrstevnici Annu Bal·ûovou ke spoluautorstvÌ na spoleËnÈm animovanÈm filmu a s nÌm
souvisejÌcÌm souboru fotografiÌ.
»as str·ven˝ v MikulovÏ vyuûil k
pr·ci na nov˝ch obrazech rovnÏû
garant sympozia Libor LÌpa. PoslednÌm neËekan˝m hostem se pak
stal malÌ¯ VladimÌr Skrepl. Ten
loni z osobnÌch d˘vod˘ musel odmÌtnout pozv·nÌ na sympozium, a
proto vyuûil p¯Ìleûitosti, ûe letos

do Mikulova odjeli dva jeho studenti, Chochola a Houdek. Kur·tor sympozia Ji¯Ì Pt·Ëek LÌp˘v a
Skrepl˘v z·jem o pr·ci v mikulovsk˝ch ateliÈrech p¯ivÌtal a oba
rovnÏû pozval na z·vÏreËnou v˝stavu.
SouË·stÌ letoönÌho MikulovskÈho v˝tvarnÈho sympozia je takÈ
doprovodn· v˝stava vybran˝ch
dÏl z†let 1994 - 2010 v Galerii Malostransk· beseda v†Praze, kter· je
ve¯ejnosti otev¯ena do 8. ¯Ìjna.

MIKULOV (Hub) ñ Galerie Konvent, kter· se nach·zÌ vedle
DietrichsteinskÈ hrobky v MikulovÏ, zve v r·mci hudebnÌho festivalu Eurotrialog na v˝stavu fotografiÌ p. äustera. V˝stava se
kon· od†p·tku 19. srpna do nedÏle 21.srpna.

Cimbálové soboty s vínem pokračují
MIKULOV (Hub) ñ DalöÌ cimb·lovou muziku bude hostit
v†sobotu 20. srpna tentokr·te Vinn˝ sklep U HrdliËk˘. V†r·mci
ÑCimb·lov˝ch sobot s†vÌnemì zde vystoupÌ mÌstnÌ cimb·lov·
muzika Klaret. Akce zaËÌn· ve 20 hodin, vstup je voln˝.

Pokochejte se obrazy
mikulovské výtvarnice

V Hustopečích zavládlo hodové veselí

HustopeËsk˝m hod˘m nov˝ termÌn pomohl.
HUSTOPEČE (Hub) ñ O vÌkendu zavl·dlo v†HustopeËÌch hodovÈ
veselÌ. V˘bec poprvÈ se uskuteËnilo v†mÏsÌci srpnu, navÌc na zcela
jinÈm mÌstÏ, neû tomu bylo d¯Ìve.
D˘vod, proË byly hody p¯esu-

Foto: Luk·ö Hubatka

nuty na mÏsÌc†srpen, byl prost˝.
Kolidovaly totiû s†BurË·kov˝mi
slavnostmi, kterÈ je svou popularitou zcela zastiÚovaly. Aby bylo
postupnÈmu upad·nÌ tradice hod˘
zamezeno, snaûila se hustopeËsk·

chasa domluvit se z·stupci mÏsta na jinÈm termÌnu. Tuto myölenku vedenÌ mÏsta jednoznaËnÏ
podpo¯ilo. A ûe se jednalo o
spr·vnÈ rozhodnutÌ, o tom svÏdËila p¯edevöÌm vysok· n·vötÏvnost.
DÏjiötÏm hustopeËsk˝ch hod˘
se novÏ stala Herbenova ulice,
kde byla v†p·tek v podveËer vztyËena m·ja (vzhledem k†jejÌ v˝öce Ëtrn·cti metr˘ spÌöe m·jka) a
kde ve 20 hodin odstartovala
P¯edhodov· diskotÈka. V sobotu
r·no pak starosta mÏsta hody
slavnostnÏ povolil, a tak mohlo
zaËÌt celodennÌ zvanÌ mÌstnÌch
obËan˘. VeËernÌ z·bavu potÈ
v†kulturnÌm s·le podpo¯ila aû do
pozdnÌch noËnÌch hodin dechov·
hudba Vacenovj·ci. V†nedÏli r·no
pak probÏhla tradiËnÌ hodov· möe
a odpoledne ¯azenÌ devÌti p·r˘
st·rek a st·rk˘ do pr˘vodu, kter˝
na Herbenovu ulici - do centra ho-

dovÈho dÏnÌ, dorazil kr·tce po
druhÈ hodinÏ odpolednÌ. Pod
m·jkou se ihned rozpoutala ta
prav· z·bava, kterou oko¯enily i
dÏti z†mate¯skÈ ökolky U rybiËek
a dÏtsk˝ folklÛrnÌ soubor Han˝sek. VeËer se pak o hodovÈ veselÌ
starala v†kulturnÌm s·le dechov·
hudba Sv·rovanka.
KromÏ zmÏny termÌnu a mÌsta
kon·nÌ, doölo i na p¯emÌstÏnÌ pouùov˝ch atrakcÌ, kterÈ letos zakotvily p¯Ìmo na DukelskÈm n·mÏstÌ. NejmenöÌ tak mÏli moûnost povozit se vl·Ëkem, ÑvzlÈtnoutì na
labuti, nebo t¯eba usednout za volant autÌËka na autodromu, to vöe
poblÌû dÏjiötÏ hod˘. TakÈ poËasÌ
hod˘m p¯·lo, coû si vöichni pochvalovali.
KaûdÈ hody majÌ svÈho patrona. Patron·t nad tÏmi hustopeËsk˝mi p¯evzal svat˝ Roch, kterÈmu je zasvÏcena kaple na K¯ÌûovÈm kopci.

Prázdniny v muzeu a muzejní dílničky
BŘECLAV (AK) – Pro posled−
ní letní prázdninový měsíc
Městské muzeum a galerie
Břeclav nabízí prohlídky svých
objektů i muzejní expozice jako
obohacení kulturního dění ve
městě pro pravidelné návštěv−
níky, ale i jako typ pro návštěv−
níky či hosty našeho regionu.
B¯eclavsk· synagoga vystavuje do 18. z·¯Ì velkoform·tovÈ fotografie VladimÌra éeleznÈho
s†n·zvem ÑM˘j Eretzì. Jedn· se
o vybranou kolekci 30 fotografiÌ
po¯Ìzen˝ch p¯i cest·ch autora do
Izraele, vÏnovanou nejposv·tnÏjöÌmu mÌstu ûidovskÈho n·boûenstvÌ, kter˝m je ZeÔ n·¯k˘. Velmi
emotivnÌ a autentickÈ z·bÏry n·vötÏvnÌky zav·dÌ do mÌst a situacÌ, kterÈ nejsou moûnÈ bÏûnÏ
objektivem zachytit. Ohlasy i celkovÏ na vernis·û a prvnÌch n·vötÏvnÌk˘ jiû daly impuls k p¯ed-

bÏûnÈ dohodÏ o p¯ÌpravÏ velkÈ
v˝stavy z autorova archivu; tentokr·te by prostor byl vÏnov·n
t¯em hlavnÌm n·boûensk˝m a etnick˝m podob·m JeruzalÈma ñ
ûidovskÈmu, k¯esùanskÈmu a
muslimskÈmu.

Z·meËek Pohansko nabÌzÌ novou st·lou expozici archeologick˝ch n·lez˘ ze stejnojmennÈho
velkomoravskÈho hradiska. P¯ed
dokonËenÌm je komplexnÌ rekonstrukce exteriÈru objektu, n·vötÏvnÌci koncem srpna zaregistrujÌ i

Star· ökola d·v· moûnost shlÈdnout p˘vodnÌ ökolnÌ vybavenÌ, pom˘cky a uËebnice.
Foto: Alena K·Úov·

novou (lÈpe ¯eËeno p˘vodnÌ) barvu fas·dy.
V†muzeu pod vod·rnou aû do
konce z·¯Ì pobÏûÌ velmi ˙spÏön·
interaktivnÌ v˝stava s†n·zvem ÑUË
se†synu moudr˝m b˝ti aneb pradÏdeËek po ökoleì, zav·dÏjÌcÌ n·vötÏvnÌky do Ëas˘ c.k. monarchie.
Star· ökola d·v· moûnost zhlÈdnout p˘vodnÌ ökolnÌ vybavenÌ,
pom˘cky a uËebnice, vyzkouöet si
ps·t na b¯idlicovÈ tabulky Ëi perem p¯edepsan˝ krasopis. Na konec pr·zdnin jsme p¯ipravili 1.
roËnÌk MuzejnÌ dÌlniËky, kdy
ve†dnech 23. aû 26. srpna od 9 do
11 hod m˘ûete Ñodloûitì svoje dÏti
do pÈËe muzejnÌch pracovnÌk˘.
DÏti si prohlÈdnou v˝stavu i
s†doprovodn˝m programem a budou si moci zhotovovat r˘znÈ suven˝ry ñ malovat si triËko, hrneËek, vytv·¯et obr·zky. PodrobnÏjöÌ
informace na webov˝ch str·nk·ch
muzea a tel. ËÌsle 731†428†253.

HlavnÌm n·mÏtem obraz˘ je Mikulov.
MIKULOV (Hub) ñ Ve st¯edu
17. srpna ozdobÌ zdi MÏstskÈ galerie Mikulov obrazy mÌstnÌ v˝tvarnice Marie RakuöanovÈ. HlavnÌm n·mÏtem jejÌch obraz˘ je samotn˝ Mikulov a Ëasto takÈ
kvÏtiny, jak ale sama umÏlkynÏ
¯Ìk·, maluje vöe, kromÏ portrÈt˘.
Typick· je pro jejÌ obrazy velk·
barevnost.
Marie Rakuöanov· poch·zÌ z jiûnÌch »ech od T¯ebonÏ. Do Mikulova se p¯istÏhovala s manûelem ze
äumavy v roce 1960, pracovala zde
v cestovnÌ kancel·¯i, pozdÏji jako

Foto: Marie Rakuöanov·

vedoucÌ benzÌnovÈ ËerpacÌ stanice.
Vûdy r·da psala a malovala. V roce
1971 vyhr·la konkurz KulturnÌho
st¯ediska v MikulovÏ na pozici v˝tvarnice, kde pracovala cel˝ch 20
let. V roce 1991 si otev¯ela firmu
PÌsmomalÌ¯stvÌ, zaËala malovat
obrazy a v roce 1999 je poprvÈ
uve¯ejnila na v˝stavÏ ve ätukovÈm
s·le v MikulovÏ. V roce 2003 pak
mÏla v˝stavu ve sv˝ch rodn˝ch
jiûnÌch »ech·ch a v roce 2004
v†Praze. NynÏjöÌ v˝stava, kterou
m˘ûete zhlÈdnout aû do 7. z·¯Ì, je
v†po¯adÌ jiû osm·.

Setkání sdružení umělců
Štkaní bylo završeno
MIKULOV (Hub) ñ Ve Ëtvrtek
18. srpna se TaneËnÌ s·l mikulovskÈ radnice a MÏstskÈ kino staly
dÏjiötÏm z·vÏreËnÈho setk·nÌ
umÏleckÈho sdruûenÌ ätkanÌ.
LetoönÌ, jiû Ëtvrt˝ roËnÌk tohoto art workshopu, se nesl pod
mottem ÑZvuk z pouötÏì a trval
celkem deset dnÌ. Vyvrcholil vernis·ûÌ v˝stavy obraz˘ a objekt˘,
promÌt·nÌm film˘, divadelnÌm
p¯edstavenÌm a koncertem brnÏnskÈ skupiny ÑMy Dead Catì.
StÏûejnÌm projektem volnÈho
sdruûenÌ umÏlc˘ ätkanÌ je otev¯enÈ letnÌ setk·nÌ, kterÈ poskytuje prostor pro tvorbu ve specifick˝ch podmÌnk·ch vytv·¯e-

n˝ch spoleËn˝m mÌstem, tÈmatem a p¯edevöÌm interakcÌ mezi
˙ËastnÌky samotn˝mi. ⁄ËastnÌci
jsou dle svÈho zamÏ¯enÌ Ëleny
r˘zn˝ch dÌlen, a to v˝tvarnÈ, filmovÈ, divadelnÌ, fotografickÈ,
mÛdnÌ, hudebnÌ a liter·rnÌ. Ve
spoleËnÈm prostoru sdÌlejÌ svÈ
n·pady a vz·jemnÏ se ovlivÚujÌ
bÏhem pr·ce na nÏkolika vÏtöÌch
projektech.
P¯edmÏtem Ëinnosti sdruûenÌ
ätkanÌ je podpora a koordinace
umÏleck˝ch aktivit ml·deûe, po¯·d·nÌ kulturnÌch a vzdÏl·vacÌch
akcÌ pro ml·deû a ve¯ejnost a
ochrana p¯ÌrodnÌho a kulturnÌho
dÏdictvÌ »R.
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Luštěte s námi sudoku
V·ûenÌ luötitelÈ, dnes p¯in·öÌme dalöÌ pokraËov·nÌ sÈrie sudoku r˘znÈ obtÌûnosti, kter· je vyznaËena pod jednotliv˝mi obr·zky.
Pro ty, kte¯Ì tyto ËÌselnÈ hlavolamy Ëasto neluötÌ, jen mal· n·povÏda: Do 81 polÌ se umÌsùujÌ ËÌsla 1ñ9 tak, aby se v ¯·dku, sloupci ani
v†malÈm ËtvereËku û·dnÈ ËÌslo neopakovalo. NejlÈpe je zaËÌt hledat
vhodnÈ umÌstÏnÌ v ¯·dcÌch, sloupcÌch a ËtvereËcÌch s nejvyööÌm poËtem napovÏzen˝ch ËÌslic. Obvykle se poda¯Ì najÌt mÌsto, na kterÈm
m˘ûe b˝t jedin· ËÌslice. Toto ËÌslo doplnÌme a pokraËujeme stejn˝m
zp˘sobem i v dalöÌch ˙tvarech aû do vyluötÏnÌ. Sudoku m· jen jedno
spr·vnÈ ¯eöenÌ, kterÈ najdete vûdy v n·sledujÌcÌm ËÌsle t˝denÌku Moravsk˝ jih.
Redakce

Soukromá inzerce ZDARMA,
komerční řádková inzerce je hrazena dle ceníku
Prodám...

(5+1), cena 730.000 korun. Tel.:

Práci hledá...

2013, vhodnÈ i jako dod·vka p¯i

ï Prod·m pianino, zn. FIBICH.

724 786 968

ï Studentka 1. roËnÌku Sä mana-

podnik·nÌ. Cena dohodou, info na

Tel. 608 509 868

ï Prodej RD 3,5+1 Star· B¯eclav,

gerskÈ obor ekonomika-podnik·-

tel: 777 226 368.

ï Prod·m pole, katastr Moravsk˝

¯adov˝ p¯ÌzemnÌ do tvaru L. D˘m

nÌ hled· pr·zdninovou brig·du.

éiûkov, d¯evÏnÈ reg·ly 6m a 2m

po rekonstrukci, ihned k bydlenÌ,

V˝born· uûivatelsk· znalost PC

ï 46 let, rozveden·, hled· hodnÈho

dÈlky a sklenice omnia 3KË/kus.

bez nutnosti dalöÌch investic, pod-

vËetnÏ psanÌ. Moûno i mimo

p¯Ìtele pro trval˝ vztah. Byt m·m,

Tel.: 607 740 095

sklepen.Moûnost podkrovnÌ p¯Ì-

obor. Tel.: 774 116 428

auto vÌt·no. Tel.: 737 942 472.

ï SINGER, ölapacÌ öicÌ stroj, plnÏ

stavby.Parkov·nÌ p¯ed domem.P¯i

ï St¯edoökolaËka (roËnÌk 1962)

ï 61/178 abstinent,neku¯·k bez z·-

funkËnÌ. Cena 1.500 korun. Tel.:

rychlÈm jedn·nÌ sleva! Cena do

hled· zamÏstn·nÌ jako sekret·¯-

vazk˘, ani narkoman ani gambler -

777 346 218

2 mil. Kontakt 723352598

ka, ˙ËetnictvÌ, veökerÈ kancel·¯-

hled· sluönou ûenu. M˘ûe b˝t i tÏ-

ï Prod·m rohov˝ gauË se dvÏma

ï Prod·m byt 3+1 na Slov·ckÈ

skÈ pr·ce, pr·ce s poËÌtaËem.

lesnÏ nebo smyslovÏ postiûen·. Te-

k¯esly. Zachoval˝-cena dohodou.

v†1. pat¯e, 77m2. Ne RK. Tel.:

N·stup moûn˝ ihned. NabÌzÌm

lefon nevlastnÌm. Zn.: VÏrnost

Tel.:733 662 113.

739 084 228

odpovÏdnost, spolehlivost a na-

ï Hled·m hodnou p¯Ìtelkyni od 18

ï Prod·m rodinn˝ d˘m 6+1

prostou loajalitu k zamÏstnanec-

- 30 let. MnÏ je 33. Z·jemkynÏ

ï NabÌzÌm pron·jem pro dva stu-

v†KosticÌch. D˘m je v dobrÈm

kÈ firmÏ. Tel.: 605 059 457

nechù pÌöÌ na ËÌslo 777 575 406.

denty 1+KK v RD. Tel.:776 163

stavu, cihlov˝, patrov˝, podskle-

Auto – moto...

735

pen˝. Je p¯ipojen na mÌstnÌ vodo-

ï Pronajmu gar·ûov˝ box s vyööÌ-

ï VystoupenÌ orient·lnÌch taneËnic

ï Prod·m byt v OV 3+1 Na Val-

vod. Vyt·pÏnÌ plynovÈ i na tuh·

mi vraty, lokalita Pod zahradami,

NabÌzÌme vystoupenÌ 1-3 orien-

tickÈ, p˘vodnÌ stav, cena 700.000

paliva. Je vhodn˝ k okamûitÈmu

vËetnÏ el. p¯Ìpojky 220/380 V.

t·lnÌch taneËnic TaneËnÌ ökoly

KË, Tel: 603 758 676

bydlenÌ, k†dispozici je po domlu-

Cena dohodou. Tel.: 608 885 619

Narin na firemnÌ veËÌrky, plesy,

ï Pronajmu i dlouhodobÏ cihl. byt

vÏ i vnit¯nÌ vybavenÌ. Cena

ï Prod·m malÈ velkÈ auto - Opel

svatby a jinÈ spoleËenskÈ akce.

2+1 v centru BV, po celkovÈ re-

1.900.000 korun. Tel. 608 071

AGILA ve velmi dobrÈm stavu.

Tel.: 606 181 839,www.narin.cz

konstrukci. Tel. 608 509 868

606

Rok v˝roby 2000, STK do ledna

Nemovitosti...

Lehké
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Seznámení...

Různé...

23026555/081

ï Prod·m 3 hektary ornÈ p˘dy
v†katastru B¯eclav - okolÌ mÏsta.
Tel.: 723 236 892

Ruèní mytí aut v uroparku

ï Prod·m byt v OV 3+1, B¯eclav
Na ValtickÈ, 70m2, po Ë·steËnÈ
rekonstrukci. Tel.:721 962 001
ï Prod·m byt Na ValtickÈ 4+1

Středně těžké

Sádrokartonářské
práce
půdní vestavby
Provádíme
výkopové práce
minibagrem.
Tel.: 608 832 266

VODA
TOPENÍ
PLYN
Těžké

Správné řešení

Provádíme montáž všech druhů
vytápění, vodovodů a kanalizace,
plynoinstalace, solární systémy
a tepelná čerpadla, centrální
vysavače, elektroinstalace

PROJEKCE – MONTÁŽ – REVIZE
Cenová nabídka zdarma!
Sleva na materiál 15 % !!!
Mobil: 777 966 302

Kde:

Areál èerpací stanice na Valtické
v Bøeclavi-Potorné
Od-do: Provoz od 1. dubna do 30. øíjna,
od 10.00 do 20.00 hodin,
od úterý do nedìle
Monost telefonického objednání
Tel.: 608 661 104

Montá sluneèních autofólií
Tankování LPG
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ZPRAVODAJSTVÍ

Překážkáři
vytvořili rekordy
BŘECLAV (Lk) - StudenÈ a vÏtrnÈ poËasÌ tÈmÏ¯ cel˝ den odradilo
mnoho atlet˘ od ˙Ëasti na dalöÌ pr·zdninovÈ st¯edÏ v B¯eclavi. Z v˝kon˘
jsou v pop¯edÌ dva okresnÌ rekordy
junior˘ na 200 m p¯ek·ûek. ät·hlov· zlepöila sv˘j loÚsk˝ v˝kon, Juöka
poko¯il 28 let star˝ rekord svÈho trenÈra ChlumeckÈho o osm desetin.
MUéI - 600 m: PaulÌk 1:23,69, 1000
m: »eöka 3:13,92, 200 m p¯ek·ûek a
d·lka: ValachoviË (Malacky) 29,92
a 486, disk a oötÏp: KlÌma (Universita Brno) 32,01 a 52,92.¥éENY disk: Ineu (IndonÈzie) 14,42. JUNIOÿI - 200 m p¯ek·ûek, d·lka a oötÏp:
Juöka 27,25, 687 a 43,33. JUNIORKY - 200 m a d·lka: ät·hlov· 30,41
a 522, disk a oötÏp: KomÌnkov· 20,83
a 28,56. DOROSTENCI - 1000 m:
Fojt·ch 3:24,16, v˝öka: Tiönovsk˝
185, d·lka a oötÏp: Vaöek 610 a 49,23,
disk: Maz·lek (vöichni JAC Brno)
33,82, Fojt·ch 29,93. DOROSTENKY - 600 m: ChvÌlov· 1:53,31, 200
m p¯ek·ûek: BaÚoviËov· 30,44, v˝öka a oötÏp: HruöËov· 145 a 38,47
(vöechny Malacky), d·lka: Svobodov· (JAC Brno) 521, disk: Bzirsk·
35,00. STARäÕ é¡KYNÃ - 1000 m:
Siebeltov· (Fr˝dek-MÌstek) 3:12,06,
200 m p¯ek·ûek a oötÏp: Chybov·
(Malacky) 34,69 a 20,60, v˝öka:
Tr·vnÌËkov· 160, d·lka: Pal·nov·
466 (obÏ JAC Brno).

Krátce ze sportu...
Doubková skončila druhá ve Vnorovech
VNOROVY (Lk) - V bÏûeckÈ mÏsteËko se promÏnily v sobotu Vnorovy na HodonÌnsku. Sjelo se sem velkÈ mnoûstvÌ bÏûc˘ na 15.
roËnÌk bÏhu Vnorovsk· desÌtka. V nÏkolika kategoriÌch startovalo
celkem 542 z·vodnÌk˘, nÏkolik desÌtek ze zahraniËÌ. Mezi nimi byli
i bÏûci naöeho regionu, muûi, jak n·zev napovÌd·,† bÏûeli 10 km,
ûeny pak poloviËnÌ traù. NejlÈpe se vedlo jedinÈ ûenÏ Kate¯inÏ DoubkovÈ z PernÈ. Mezi bÏûci nad 50 let dobÏhl na p·tÈm mÌstÏ Frantiöek KolÌnek z PernÈ za 38:16 minut, v kategorii do 40 let obsadil
32. mÌsto Marek Baj·k z Velk˝ch BÌlovic za 41:40 minut, mezi
Ëty¯ic·tnÌky bÏûel i Milan Ling z B¯eclavi a byl 18. za 44:25 minut,
v nejstaröÌ kategorii nad 60 let skonËil Frantiöek ForetnÌk z KrumvÌ¯e na 10. mÌstÏ za 53:39 minut. V kategorii ûen nad 35 let oslavila
nejvÏtöÌ ˙spÏch Kate¯ina Doubkov· z PernÈ, kter· skonËila na druhÈm mÌstÏ za 19:34 minut. NejmladöÌ bÏûec Tom·ö Baj·k z Velk˝ch BÌlovic bÏûel 300 m a skonËil na 25. mÌstÏ za 1:11,0 minut.

Budou bojovat o břeclavský „Taléřek“
BŘECLAV (JČ) ñ Turnaj o b¯eclavsk˝ ÑTalÈ¯ekì se kon· v sobotu 27. srpna od 8.30 na antukov˝ch kurtech ÑNad Splavemì.
P¯ihl·öky na tel. 605 783 797 do 26. srpna.

První výhra Truksové
v dresu Břeclavi
Ladislav Mal·r mÌ¯Ì do Lanûhota
LANéHOT (jihomoravskyfotbal.cz) ñ DalöÌ v˝razn· osobnost bude nastupovat v 1.A t¯ÌdÏ skupinÏ B.
Lanûhot posÌlil VladimÌr Mal·r. PÏtat¯icetilet˝ ˙toËnÌk m· za sebou 229 utk·nÌ v nejvyööÌ soutÏûi, kde
nast¯Ìlel 29 branek. BÏhem svÈ kariÈry nastupoval mmj. za Slov·cko, Spartu Praha, Slavii Praha, ZlÌn,
PlzeÚ. Rod·k z Hruöek p¯estoupil do svÈho mate¯skÈho klubu (Hruöky f˙zovaly s Lanûhotem v zimÏ
2010) z rakouskÈho ASV Hohenau. Mal·r oblÈkne poprvÈ lanûhotsk˝ dres aû ve ËtvrtÈm kole proti VacenovicÌm, aû vypröÌ t¯icetidennÌ lh˘ta p¯i n·vratu hr·Ëe ze zahraniËÌ.
Foto: V·clav ä·lek

Volejbal v Kobylí se tradičně vydařil
KOBYLÍ (MT) ñ TradiËnÏ prvnÌ sobota v srpnu pat¯Ì ve volejbale Memori·l˘m Petra Zem·nka a
ing.AntonÌna Kani. Letos jiû po
devÏtat¯ic·tÈ. Jeho pr˘bÏh byl na
jihu Moravy d˘stojn˝m p¯ipomenutÌm 90. letÈho organizovanÈho
volejbalu v »eskÈ republice a
85.letÈho volejbalu na B¯eclavsku.
Tradice tvo¯Ì lidÈ a jejich pr·ce.
PodÌleli se na ni i mlad˝ Petr Zem·nek a ing.AntonÌn KaÚa, po kter˝ch jsou turnaje pojmenov·ny. P¯i
slavnostnÌm zah·jenÌ turnaje Ëekalo ocenÏnÌ na ¯editele turnaje ing.
Frantiöka ÿaË·ka. Bylo mu p¯ed·no nejvyööÌ krajskÈ volejbalovÈ
ocenÏnÌ ÑMedaile Otakara KouckÈhoì. O jeho pr·ci pro KobylÌ hovo¯ila i starostka obce p¯i p¯ed·v·nÌ d·rk˘ k jeho öedes·tce.

Nejen zah·jenÌ, ale cel˝ turnaj
se vyda¯il. Jiû v soutÏûi muû˘ I.
t¯Ìdy doölo k lit˝m boj˘m a po
dlouhÈ dobÏ se mÏnil i vÌtÏz. äest
druûstev sehr·lo svÈ z·pasy ve
skupinÏ o moûnost boje v playoff. V semifin·le se utkal vÌtÏz
skupiny Myjava ÑBì se Ëtvrt˝m
Tatranem Poötorn·. O vÌtÏzi ze
Slovenska nebylo pochyb. V druhÈm semifin·le zvÌtÏzila Litovel
nad Myjavou ÑAì po tuhÈm boji.
V utk·nÌ o t¯etÌ mÌsto si Myjava
ÑAì poradila s loÚsk˝m vÌtÏzem
- Poötornou a zvÌtÏzila 2:0. Urputn˝ boj se vöak odehr·l v samotnÈm fin·le. LitovelötÌ se nechtÏli smÌ¯it s tÌm, ûe Myjavu
povaûovali vöichni za favorita.
ChtÏli bojovat ˙spÏönÏji neû ve
skupinÏ, kde s tÌmto soupe¯em

prohr·li 0:2. PrvnÌ set prohr·li aû
po boji 26:24. To jim dalo sÌlu pro
druh˝ set. V nÏm zvÌtÏzili 25:20.
HostÈ ze Slovenska si uvÏdomili, ûe LitovelskÈ nesmÌ v t¯etÌm
setu podcenit. Brzy öli do Ëty¯bodovÈho vedenÌ,kterÈ si po cel˝ set
udrûovali. ZvÌtÏzili 15:11 a tÌm i
fin·lovÈ utk·nÌ 2:1.
Druh· t¯Ìda muû˘ mÏla 8 ˙ËastnÌk˘. Po bojÌch ve skupin·ch se
mezi stejnÏ umÌstÏn˝mi druûstvy
bojovalo o vÌtÏzstvÌ a po¯adÌ. VÌtÏzem kategoie se stala KvÏtn· po
vÌtÏzstvÌ nad Ostrovem u Macochy 2:1. T¯etÌ skonËil Z·b¯eh, kdyû
porazil Skalici takÈ 2:1. V boji o
p·tÈ mÌsto zvÌtÏzila Nov· VËelnice nad Star˝mi »asy 2:0.Dom·cÌ
pak marnÏ,ale srdnatÏ bojovali o
7. p¯ÌËku. Prohr·li vöak 2:1.

Velmi hezkÈ boje vöak vidÏli div·ci ve veter·nsk˝ch kategoriÌch.
Kategorie nad 40let, nad 50 let a
poprvÈ v kategorii nad 60 let.
V†kategorii veter·n˘ nad 40 let nastoupilo 5 druûstev. V bojÌch kaûd˝ s kaûd˝m se vÌtÏzem stali veter·ni StarÈho MÏsta. Do kategorie nad 50 let se sjelo 7 druûstev.
Po z·pasech ve dvou skupin·ch se
bojovalo mezi stejnÏ umÌstÏn˝mi
druûstvy ve skupin·ch o vÌtÏzstvÌ
kategorie a dalöÌ po¯adÌ. TradiËnÌ
˙ËastnÌci ze éiliny v boji o 1. mÌsto porazili édÌrec 2:0. ZajÌmav·
byla soutÏû veter·n˘ nad 60 let.
Aû neËekan˝ poËet - 4 druûstva,
hr·l v jednÈ skupinÏ. Z öesti z·pas˘ vzeöel vcelku oËek·van˝ vÌtÏz
- Seölost Brno. 2.VK 60 éilina
3.Jaroöov p¯ed Luûicemi.

Třikrát v hlavní roli Michal Polášek
Břeclav U19
Karviná U19

2
2

BŘECLAV (JH) ñ Vstup do
druhÈ dorosteneckÈ ligy se mlad˝m fotbalist˘m MSK B¯eclav
U19 vyda¯il jen Ë·steËnÏ.
Se sv˝m prvnÌm soupe¯em,
kter˝m byl MFK OKD Karvin·,
se na vlastnÌ p˘dÏ rozeöli smÌrnÏ
po v˝sledku 2:2. Je otaznÌk, zda
to byla ztr·ta nebo zisk. Doma by
se mÏlo vyhr·vat, tentokr·t ale
bylo remÌzy dosaûeno aû po z·vÏreËnÈ snaze o vyrovn·nÌ v nastavenÈm Ëase v 91. minutÏ. Byl
to z·pas, ve kterÈm se t¯ikr·t zviditelnil z·loûnÌk Michal Pol·öek.
Nejprve ve 32.minutÏ nast¯elil
z†p¯ÌmÈho kopu b¯evno branky
KarvinÈ, pak v 84.minutÏ nep¯edloûenÏ nahr·val do st¯edu h¯iötÏ,
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ze zachycenÈ p¯ihr·vky öla Karvin· do p¯eËÌslenÌ a vst¯elila sv˘j
druh˝ gÛl. Svou chybu napravil
ve zmÌnÏnÈ 91.minutÏ, kdy poslal
z†rohovÈho kopu mÌË na Adama
Havlenu, kter˝ u zadnÌ tyËe p¯esnÏ hlaviËkoval. Bylo z¯ejmÈ, ûe
na mladÌky MSK dolehla atmosfÈra druholigovÈ premiÈry. Hr·lo se na hlavnÌm stadionu MSK
na LesnÌ ulici, s tribunou, rozhlasem i zv˝öen˝m poËtem div·k˘.
V†prvnÌm poloËasu se devaten·ctka MSK dost·vala jen po öestn·ctku soupe¯e, nebezpeËnÏjöÌ
situace si ale nevypracovala. Karvin· Ëekala na svou p¯Ìleûitost a
ta p¯iöla v 18.minutÏ hry. HostÈ
se dostali po levÈ stranÏ do rychlÈho brejku a nezadrûitelnÏ skÛrovali. Ve druhÈm poloËasu chtÏl
s†v˝vojem z·pasu trenÈr LudÏk
Zl·mal nÏco udÏlat a t¯ikr·t s·hl

k†moûnosti st¯Ìd·nÌ. DefenzivnÌho z·loûnÌka nahradil ofenzivnÏji ladÏn˝ Daniel NetopilÌk, coû
ale v˝raznÏjöÌ zmÏnu nep¯ineslo.
V†52. min. öel na h¯iötÏ do ˙toku
David Ferbar na mÌsto Luboöe
SladkÈho, v 60. min. si svou premiÈru v†MSK odbyl z·loûnÌk
Lubor Slunsk˝ (bratranec Jana
SlunskÈho), kter˝ zaujal mÌsto
Jakuba SasÌnka. I kdyû prvnÌ
p˘lka druhÈho poloËasu pat¯ila
KarvinÈ, postupnÏ se dom·cÌ
celek zlepöoval. Vedlo to aû k vyrovn·nÌ na 1:1. V†72.min poslal
Slunsk˝ zprava polocentr na Ferbara, kter˝ se öikovnÏ pootoËil a
p¯ÌzemnÌ st¯elou ze öestn·cti
metr˘ vyrovnal. ⁄spÏch hr·Ëe
MSK povzbudil, snaûili se nad·le ˙toËit a strhnout vÌtÏzstvÌ na
svou stranu. P¯iöla ale zmÌnÏn·
osudov· chyba Pol·öka a hostÈ

byli znovu ve vedenÌ. Z·vÏreËnÈ minuty byly ve znamenÌ nakop·v·nÌ mÌË˘ do öestn·ctky
KarvinÈ. Po jednom z†nich se
kopal rohov˝ kop, Havlena vyrovnal na 2:2 a n·slednÏ rozhodËÌ z·pas ukonËil. ÑI p¯i respektu
k†sÌle soupe¯e myslÌm, ûe byl
k†p¯ekon·nÌ. UrËitÏ na n·ö v˝kon
mÏla vliv psychick· z·tÏû, chybÏla n·m lehkost, fotbalovost.
MusÌme si na novÈ podmÌnky
zvykat, to je n·ö hlavnÌ problÈm
souËasnosti,ì zam˝ölÌ se nad d˘vody nezvyklÈho pr˘bÏhu prvnÌho druholigovÈho z·pasu trenÈr
Zl·mal.
Jiû ve st¯edu 17.srpna bude mÌt
devaten·ctka dalöÌ öanci prok·zat
svÈ kvality. Ve druhÈm kole soutÏûe bude hostem Rostexu Vyökov, se†kter˝m soupe¯ila v†minulÈ
sezÛnÏ v†dorosteneckÈ divizi.

TOPOLČANY (JH) ñ Novou tv·¯Ì v†dresu stolnÌch tenistek MSK
B¯eclav je od sezÛny 2011-12 Lucia
Truksov·, dcera ˙spÏönÈho slovenskÈho a d¯Ìve ËeskÈho reprezentanta
JaromÌra Truksy, rod·ka z PoötornÈ.
PrvnÌm startem Lucie pod hlaviËkou B¯eclavi byl mezin·rodnÌ satelitnÌ turnaj dorostenek v TopolËanech. Svou kategorii zde s†p¯evahou
vyhr·la, kdyû nejprve v†z·kladnÌ
skupinÏ porazila 3:0 Bugelovou
(Ruûomberok) a 3:1 Piterkovou (TopolËany), ve II.stupni po volnÈm
losu p¯eöla bez ztr·ty setu p¯es Cis·rikovou (»adca) a Kokavcovou
(Nitra) a ve fin·le porazila 3:1 Evu
Jurkovou (MiÚovce), hr·Ëku, kterou
jsme v†B¯eclavi vidÏli v†utk·nÌ superligy. Turnaje v†TopolËanech se

z˙Ëastnili i dva mladöÌ û·ci MSK
B¯eclav. Jan VaöÌËek vyhr·l bez
ztr·ty setu svou kvalifikaËnÌ skupinu p¯ed Slov·ky PetrÌkem, Koll·rem
a R.Cyprichem. Ve vy¯azovacÌm z·vÏru soutÏûe nemÏl moc pr·ce
s†Johnem (Ruûomberok) a HorÚ·kem (Valaliky), ve Ëtvrtfin·le v†pÏti
setech zdolal 3:2 nebezpeËnÈho äevece (Nitra) a v†semifin·le podlehl
0:3 LapËÌkovi (ZlÌn). Turnaj mladöÌch û·k˘, kterÈho se z˙Ëastnilo sedmdes·t hr·Ë˘ z†pÏti zemÌ, vyhr·l
Ukrajinec RiznyËenko. Druh˝ hr·Ë
MSK Jan Vacek prohr·l ve skupinÏ
v†bojÌch o druhÈ postupovÈ mÌsto
tÏsnÏ 2:3 s†Dikem (N·mestkovo) a
Ondruökem (Trnava) a stejnÏ jako
jeho p¯emoûitelÈ 0:3 s favorizovan˝m äp·nikem (Nitra).

Valenta se vrátil z Brna
do MSK Břeclav
BŘECLAV (JH) ñ Fotbalov˝
obr·nce Jaroslav Valenta, jedna
z†letnÌch posil devaten·ctky MSK
B¯eclav, zaËÌnal s kopanou mezi
p·t˝m a öest˝m rokem vÏku
v†ZajeËÌ, kam dojÌûdÏl z†rodn˝ch
Milovic (u Mikulova).
V ZajeËÌ absolvoval p¯Ìpravu v
z·kladnÏ, od kategorie mladöÌho
ûactva jiû dojÌûdÏl do Mikulova,
kde byla vyööÌ frekvence trÈnink˘
a trenÈ¯i vyööÌ ˙rovnÏ. Kdyû hr·l
Mikulov proti B¯eclavi, padl Jaroslav do oka trenÈru Banetkovi. N·sledovala nabÌdka od trenÈr˘ DoböÌËka a Hermana, kterou odmÌtl,
protoûe nemÏl o potenci·lnÌch spoluhr·ËÌch valnÈ mÌnÏnÌ. TrenÈ¯i
MSK to ale nevzdali, p¯ijeli jednat
osobnÏ, vzali mladÈho fotbalistu na
trÈnink do B¯eclavi a uk·zali mu i
moûnost studia ve sportovnÌ t¯ÌdÏ
Zä Slov·ck·. Zkusil to a poznal,
ûe je v†MSK lepöÌ hr·Ësk˝ kolektiv, neû kde jinde. V†B¯eclavi byl ale
pouze jeden rok, v†kategorii nejstaröÌch û·k˘. Jeho str˝c se znal
s†trenÈrem Zl·malem, kter˝ nynÌ
p˘sobÌ v†MSK a tehdy byl ve Zbrojovce Brno. Domluvili spolu zkouöku Jaroslava, kter˝ se chytil a cel˝
mladöÌ dorost odehr·l v†BrnÏ. Zkusil to zde v†prvnÌ a ve druhÈ dorosteneckÈ lize. Loni byl Ëasto zranÏ-

n˝, hr·val m·lo a ani se mu
v†hr·ËskÈm kolektivu nelÌbilo. Proto uvÌtal moûnost vr·tit se do B¯eclavi. Jako svÈ p¯ednosti vidÌ tvrdost,
nebojÌ se jÌt do souboj˘, coû je u stopera d˘leûitÈ, a umÌ i zaloûit akci
dobrou p¯ihr·vkou. ChtÏl by si zlepöit techniku pr·ce s†mÌËem a rezervy m· i v†rychlostnÌm projevu. Jeho
vzorem je John Terry z Chelsey. Ten
je pat¯iËnÏ tvrd˝, dok·ûe svÈ druûstvo povzbudit a kdyû v†sestavÏ chybÌ, je to vidÏt. OblÌben˝m klubem
Jaroslava je lond˝nsk˝ Arsenal, kter˝ v†souËasnosti nehraje nejlÈpe, ale
pr˝ ke zlepöenÌ urËitÏ dojde. Sedmn·ctilet˝ fotbalista vstupuje do
II.roËnÌku SOU v HustopeËÌch, uËÌ
se instalatÈrem. D·l jeötÏ nep¯em˝ölÌ. Fotbalem se chce nad·le bavit,
v†budoucnu to moûn· zkusÌ
v†Rakousku, na ligu by musel na
sobÏ hodnÏ zapracovat. TakÈ jeho
otec hr·val jako dorostenec fotbal,
pozdÏji i basketbal, o pÏt let mladöÌ
bratr Luk·ö kope za Mikulov. Cestov·nÌ zabere Jaroslavovi zhruba
jednu hodinu jednÌm smÏrem. Do
ZajeËÌ jezdÌ autobusem, do B¯eclavi pokraËuje vlakem. VolnÈho Ëasu
mu tak k†provozov·nÌ dalöÌch konÌËk˘ moc nezb˝v·. Kdyû se trochu
Ëasu najde, zajde si s kamar·dy na
tenis, posedÏt si.

SPORT

10 MORAVSK› JIH

Krátce ze sportu...
Ošmera si zlepšil desetiboj
PACOV (Lk) - TradiËnÌ, letos jiû 37. roËnÌk Pacovsk˝ch vÌceboj˘ p¯inesl pomÏrnÏ neËekanÈ zlepöenÌ desetiboje pro souËasnÏ
nejlepöÌho vÌceboja¯e B¯eclavska Marka Oömeru z Lokomotivy
B¯eclav. Seöla se zde na pr·zdninov˝ termÌn pomÏrnÏ sluön·
skupina vöech kategoriÌ vÌceboja¯˘. Pro Oömeru byla velmi d˘leûit· p¯Ìtomnost jeho velkÈho konkurenta Kluse z AK KromÏ¯Ìû. Oömera mÏl velmi vyrovnanÈ v˝kony ve vöech disciplÌn·ch,
nezklamala ho vyloûenÏ û·dn·, naopak p¯ekvapilo ho neËekanÈ
zlepöenÌ ve skoku vysokÈm, kde si p¯idal k osobnÌmu rekordu
t¯i centimetry a jako 25. v˝öka¯ okresu p¯ekonal 190 cm. Nakonec zvÌtÏzil, kdyû rozhodly p¯edevöÌm lepöÌ v˝kony ve vrhaËsk˝ch disciplÌn·ch, hlavnÏ v kouli a disku. Celkem tak zÌskal
6649 bod˘ a zlepöil si tak osobnÌ rekord o pÏt bod˘. JednotlivÈ
v˝kony: 100 m - 11,18, d·lka - 650, koule - 12,75, v˝öka - 190,
400 m - 52,08, 110 m p¯ek·ûek - 16,06, disk - 37,50, tyË - 375,
oötÏp - 50,41, 1500 m - 5:00,00. V historick˝ch tabulk·ch okresu je tak st·le za Form·nkem.

Nová atletická dráha ve Zlíně
ZLÍN (Lk) - V sobotu 20. srpna se otevÌr· slavnostnÏ dalöÌ umÏlohmotn· dr·ha, tentokr·t ve ZlÌnÏ. Z krajsk˝ch mÏst je ZlÌn
poslednÌ, protoûe se vyskytovaly potÌûe s v˝kupem pozemk˘.
ProË si vöÌm·me pr·vÏ otev¯enÌ zlÌnskÈho atletickÈho ov·lu?†
B¯eclavsk· a zlÌnsk· atletika jsou velmi ˙zce spjaty. Jiû v roce
1927 odeöel do ZlÌna zakladatel b¯eclavskÈ atletiky Jan BrouËek, kter˝ zde pak z·vodil, ale hlavnÏ vedl veökerÈ ûenskÈ sloûky, kterÈ pak dosahovaly v˝born˝ch v˝sledk˘. O rok pozdÏji ho
n·sledoval tehdy nejlepöÌ b¯eclavsk˝ atlet LudvÌk Kom·nek,
pozdÏjöÌ Ëeskoslovensk˝ rekordman, reprezentant a olympionik
v trojskoku, d·lce a 110 m p¯ek·ûek, ve Ëty¯ic·t˝ch letech to byl
dr. ätÏp·n Hrstka, pozdÏjöÌ Ëeskoslovensk˝ rekordman v desetiboji a na 400 m p¯ek·ûek. V pades·t˝ch letech pak BohumÌr
Zh·Úal, pozdÏjöÌ rekordman a ˙ËastnÌk mistrovstvÌ Evropy na
3000 m p¯ek·ûek. V sedmdes·t˝ch letech bÏûec Michal Ingeli,
kter˝ odtud p¯estoupil do Dukly Praha. PozdÏji to byli jeötÏ dalöÌ. Naopak ze ZlÌna z·vodil za B¯eclav ned·vno zem¯el˝ desetiboja¯ Miloslav Kapusta. P¯i slavnostnÌm zah·jenÌ bude vzpomenuto na nÏkterÈ b¯eclavskÈ atlety. Jan BrouËek bude mÌt jiû
28. roËnÌk Memori·lu v hodu oötÏpem, uskuteËnÌ se i 17. roËnÌk
Memori·lu LudvÌka Kom·nka ve skoku dalekÈm. ZlÌn se tak
stane dalöÌm mÌstem, ve kterÈm bude moûnÈ po¯·dat v˝znamnÈ
z·vody, kter˝ch se budou z˙ËastÚovat i b¯eclavötÌ atleti.

Šálek doběhl třetí
BRNO (Lk) - BrnÏnötÌ bÏûci uspo¯·dali jiû 12. z·vod seri·lu
Triexpertcup, kter˝ probÌh· v letnÌch mÏsÌcÌch kaûdou st¯edu.
Tentokr·t Ëekala na 179 bÏûc˘ traù 7000 m na PalackÈho vrchu.
Jedin˝m ˙ËastnÌkem z B¯eclavska byl Jind¯ich ä·lek z Lokomotivy B¯eclav, kter˝ v kategorii nad 40 let obsadil neËekanÈ
t¯etÌ mÌsto Ëasem 29:08 minut. V celkovÈm po¯adÌ svÈ kategorie
je na öestÈm mÌstÏ.

Bzenec rozhodl duel
s Podivínem do přestávky
REGION (jihomoravskyfot−
bal.cz) ñ PremiÈrov· vÌtÏzstvÌ
v†letoönÌm roËnÌku krajskÈho p¯eboru si p¯ipsaly Boskovice, Novosedly, RousÌnov a Bzenec. Bzenec deklasoval nov·Ëka z PodivÌna 5:0 a p¯ipsal si doposud
nejvyööÌ v˝hru v p¯eboru.
ÑV prvnÌch dvaceti minut·ch
n·s podrûel brank·¯ PelÌöek, kter˝ chytil dvÏ öance host˘. My jsme
naopak hned prvnÌ vyuûili a do
p¯est·vky p¯idali dalöÌ dva gÛly.
Po ËtvrtÈ brance soupe¯ rezignoval a p¯iölo mi, ûe odeöel i fyzicky. Na rozdÌl od utk·nÌ v Blansku
jsme zaËali promÏÚovat öance,ì
¯Ìkal trenÈr Slovanu Libor äkodÌk. Dvakr·t se v utk·nÌ brankovÏ prosadil Petr Kasala a se t¯emi gÛly se dot·hl na†Ëelo tabulky
st¯elc˘. DvÏ branky†dal takÈ Karel Ingr a p·tou branku p¯idal z
penalty Viktor Linhart.†
R·jec prohr·l podruhÈ†0:1.
V˝hru Novosedel za¯Ìdil v 33.
minutÏ Miroslav ätyks. ÑDnes to
byl spÌöe boj. P¯eûili jsme öance
R·jce a†vyd¯eli t¯i body,ì glosoval trenÈr†Bohdan Ryöav˝.††
»ty¯i body majÌ na kontÏ takÈ
Boskovice, kterÈ porazily Ku¯im
2:1. Dom·cÌ poslal do vedenÌ ve
13. minutÏ Jakub Hor·k a Ëtvrt
hodiny p¯ed koncem zv˝öil V·clavek. Host˘m se poda¯ilo snÌûit

v poslednÌ minutÏ BÌl˝m.
RousÌnov porazil Rajhrad 2:0.
V obou brank·ch mÏl prsty kapit·n BuröÌk. PrvnÌ s·m vst¯elil a
druhou p¯ipravil z p¯ÌmÈho kopu
MatÏji Sedl·Ëkovi. Ten p¯iöel do
Framozu v t˝dnu na hostov·nÌ
z†Dosty Bystrc a po pÏti minut·ch
na h¯iöti se hned zapsal mezi
st¯elce.
2. kolo KP: Slovan Bzenec Slavoj PodivÌn 5:0 (3:0); branky: 34. a 65. Kasala, 40. a 55.
Ingr, 42. (PK) Linhart; div·k˘:
300; Bzenec: PelÌöek - Dulovecz
M. (46. äebesta), Linhart, Hrotek,
Dulovecz T. - VÌtÏk, äkodÌk, Dobeö, Hoöa - Kasala (73. Hapla),
Ingr (63. äifel); PodivÌn: LÈtal T.
(44. Sola¯Ìk)†- Kadrnka, »apka
K., ÿez·Ë, Br˘Ëek (58. Tkadlec)††- MarteËÌk, »apka A. (73.
S·dlo), äuderla, Dohnal†- ävestka K., OËen·öek
Sokol Novosedly - MKZ R·jec-Jest¯ebÌ 1:0 (1:0); branka:
33. ätyks; »K: 88. Palkanynets
(R·jec); div·k˘: 120; Novosedly: äelc - Jan˘fka, NÏmeËek, K¯iv·nek, äebesta - Ligas, Klob·sa
(70. MatuöÌk), Knee, Mucala (90.
Smolka), ätyks, S˝kora V. (80.
Kov·¯); R·jec: NÏmeËek - Keller, Palkanynets, Hol˝, MacÌk,
Mach·Ëek, Kov·¯, Opletal, Sedl·k, Geschwantner, Ostr˝

⁄TER› 16. SRPNA 2011

Rozlosování fotbalových soutěží
F3J - SpSM-û·ci U12 JIH seznam.cz
2. kolo 14.08.2011
F3J0201 Znojmo
VelkÈ Mezi¯ÌËÌ 13.08. 11:30
F3J0202 Vyökov
HodonÌn 13.08. 14:30
F3J0203 KromÏ¯Ìû
B¯eclav 13.08. 14:00
F3J0204 TESC. ZlÌn
LÌöeÚ 14.08. 11:30
F3J0205 Havl. Brod
Slov·cko 14.08. 16:00
F3J0206 FC Brno
P¯erov 14.08. 12:30
F3J0207 ProstÏjov
Sparta Brno 13.08. 09:30
F3J0208 Jihlava
T¯ebÌË 14.08. 16:15
1. kolo 17.08.2011
F3J0101 Jihlava
Znojmo 17.08. 16:30
F3J0102 T¯ebÌË
ProstÏjov 17.08. 15:00
F3J0103 Sparta Brno
FC Brno 17.08. 11:30
F3J0104 P¯erov
Havl. Brod 17.08. 16:00
F3J0105 Slov·cko
TESC. ZlÌn 17.08. 11:30
F3J0106 LÌöeÚ
KromÏ¯Ìû 17.08. 10:00
F3J0107 B¯eclav
Vyökov 17.08. 14:30
F3J0108 HodonÌn
VelkÈ Mezi¯ÌËÌ 17.08. 15:00
3. kolo 21.08.2011
F3J0301 T¯ebÌË
Znojmo 20.08. 11:30
F3J0302 Sparta Brno
Jihlava 20.08. 11:30
F3J0303 P¯erov
ProstÏjov 21.08. 15:00
F3J0304 Slov·cko
FC Brno 19.08. 17:30
F3J0305 LÌöeÚ
Havl. Brod 21.08. 10:00
F3J0306 B¯eclav
TESC. ZlÌn 21.08. 11:30
F3J0307 HodonÌn
KromÏ¯Ìû 21.08. 15:00
F3J0308 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
Vyökov 21.08. 15:00
4. kolo 28.08.2011
F3J0401 Znojmo
Vyökov 28.08. 11:30
F3J0402 KromÏ¯Ìû
VelkÈ Mezi¯ÌËÌ 27.08. 14:00
F3J0403 TESC. ZlÌn
HodonÌn 28.08. 11:30
F3J0404 Havl. Brod
B¯eclav 28.08. 15:00
F3J0405 FC Brno
LÌöeÚ 28.08. 12:30
F3J0406 ProstÏjov
Slov·cko 27.08. 09:30
F3J0407 Jihlava
P¯erov 28.08. 12:30
F3J0408 T¯ebÌË
Sparta Brno 27.08. 11:30
5. kolo 04.09.2011
F3J0501 Sparta Brno
Znojmo 03.09. 11:30
F3J0502 P¯erov
T¯ebÌË 04.09. 15:00
F3J0503 Slov·cko
Jihlava 02.09. 17:30
F3J0504 LÌöeÚ
ProstÏjov 04.09. 10:00
F3J0505 B¯eclav
FC Brno 04.09. 11:30
F3J0506 HodonÌn
Havl. Brod 04.09. 15:00
F3J0507 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ TESC. ZlÌn 04.09. 15:00
F3J0508 Vyökov
KromÏ¯Ìû 03.09. 14:30
6. kolo 11.09.2011
F3J0601 Znojmo
KromÏ¯Ìû 10.09. 11:30
F3J0602 TESC. ZlÌn
Vyökov 11.09. 11:30
F3J0603 Havl. Brod VelkÈ Mezi¯ÌËÌ 10.09. 15:00
F3J0604 FC Brno
HodonÌn 11.09. 12:30
F3J0605 ProstÏjov
B¯eclav 10.09. 09:30
F3J0606 Jihlava
LÌöeÚ 11.09. 12:30
F3J0607 T¯ebÌË
Slov·cko 10.09. 11:30
F3J0608 Sparta Brno
P¯erov 10.09. 11:30
7. kolo 18.09.2011
F3J0701 P¯erov
Znojmo 18.09. 15:00
F3J0702 Slov·cko
Sparta Brno 16.09. 17:30
F3J0703 LÌöeÚ
T¯ebÌË 18.09. 10:00
F3J0704 B¯eclav
Jihlava 18.09. 11:30
F3J0705 HodonÌn
ProstÏjov 18.09. 15:00
F3J0706 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
FC Brno 18.09. 15:00
F3J0707 Vyökov
Havl. Brod 17.09. 14:30
F3J0708 KromÏ¯Ìû
TESC. ZlÌn 17.09. 14:00
8. kolo 25.09.2011
F3J0801 Znojmo
TESC. ZlÌn 25.09. 11:30
F3J0802 Havl. Brod
KromÏ¯Ìû 25.09. 15:00
F3J0803 FC Brno
Vyökov 25.09. 12:30
F3J0804 ProstÏjov
VelkÈ Mezi¯ÌËÌ 24.09. 09:30
F3J0805 Jihlava
HodonÌn 25.09. 16:00
F3J0806 T¯ebÌË
B¯eclav 24.09. 11:30
F3J0807 Sparta Brno
LÌöeÚ 24.09. 11:30
F3J0808 P¯erov
Slov·cko 25.09. 15:00
15. kolo 28.09.2011
F3J1501 HodonÌn
Znojmo 28.09. 15:00
F3J1502 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
B¯eclav 28.09. 14:30
F3J1503 Vyökov
LÌöeÚ 28.09. 14:30
F3J1504 KromÏ¯Ìû
Slov·cko 28.09. 15:00
F3J1505 TESC. ZlÌn
P¯erov 27.09. 16:00
F3J1506 Havl. Brod
Sparta Brno 28.09. 15:00
F3J1507 FC Brno
T¯ebÌË 28.09. 12:30
F3J1508 ProstÏjov
Jihlava 28.09. 13:30
9. kolo 02.10.2011
F3J0901 Slov·cko
Znojmo 30.09. 17:30
F3J0902 LÌöeÚ
P¯erov 02.10. 10:00
F3J0903 B¯eclav
Sparta Brno 02.10. 11:30
F3J0904 HodonÌn
T¯ebÌË 02.10. 15:00
F3J0905 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
Jihlava 02.10. 15:00
F3J0906 Vyökov
ProstÏjov 01.10. 14:30
F3J0907 KromÏ¯Ìû
FC Brno 01.10. 14:00
F3J0908 TESC. ZlÌn
Havl. Brod 02.10. 12:30
10. kolo 09.10.2011
F3J1001 Znojmo
Havl. Brod 08.10. 11:30
F3J1002 FC Brno
TESC. ZlÌn 09.10. 12:30
F3J1003 ProstÏjov
KromÏ¯Ìû 08.10. 09:30
F3J1004 Jihlava
Vyökov 09.10. 15:30

SO
SO
SO
NE
NE
NE
SO
NE
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SO
SO
NE
P¡
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
SO
NE
P¡
NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
P¡
NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
SO
NE
ST
ST
ST
ST
⁄T
ST
ST
ST
P¡
NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE

Vröava
Mokr· Hor·kov
E. Beneöe
Jir·skova
Jir·skova
J. stromo¯adÌ

äir˘ch - UT
PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·
U »erv. domk˘
J.stromo¯adÌ

äir˘ch - UT
PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·
U »erv. domk˘

Vröava
UT
Mokr· Hor·kov
E. Beneöe
Jir·skova
J. stromo¯adÌ

äir˘ch - UT
PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·
U »erv. domk˘

Vröava
Mokr· Hor·kov
E. Beneöe
Jir·skova
J. stromo¯adÌ

äir˘ch - UT
PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·
U »erv. domk˘

Mokr· Hor·kov
E. Beneöe
Jir·skova
J. stromo¯adÌ

U »erv. domk˘
Obr·nc˘ MÌru

Vröava
UT
Mokr· Hor·kov
E. Beneöe
äir˘ch - UT
PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·
U »erv. domk˘

Vröava

Mokr· Hor·kov
E. Beneöe
Jir·skova

F3J1005 T¯ebÌË
VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
F3J1006 Sparta Brno
HodonÌn
F3J1007 P¯erov
B¯eclav
F3J1008 Slov·cko
LÌöeÚ
11. kolo 16.10.2011
F3J1101 LÌöeÚ
Znojmo
F3J1102 B¯eclav
Slov·cko
F3J1103 HodonÌn
P¯erov
F3J1104 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ Sparta Brno
F3J1105 Vyökov
T¯ebÌË
F3J1106 KromÏ¯Ìû
Jihlava
F3J1107 TESC. ZlÌn
ProstÏjov
F3J1108 Havl. Brod
FC Brno
12. kolo 23.10.2011
F3J1201 Znojmo
FC Brno
F3J1202 ProstÏjov
Havl. Brod
F3J1203 Jihlava
TESC. ZlÌn
F3J1204 T¯ebÌË
KromÏ¯Ìû
F3J1205 Sparta Brno
Vyökov
F3J1206 P¯erov
VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
F3J1207 Slov·cko
HodonÌn
F3J1208 LÌöeÚ
B¯eclav
13. kolo 30.10.2011
F3J1301 B¯eclav
Znojmo
F3J1302 HodonÌn
LÌöeÚ
F3J1303 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
Slov·cko
F3J1304 Vyökov
P¯erov
F3J1305 KromÏ¯Ìû
Sparta Brno
F3J1306 TESC. ZlÌn
T¯ebÌË
F3J1307 Havl. Brod
Jihlava
F3J1308 FC Brno
ProstÏjov
14. kolo 06.11.2011
F3J1401 Znojmo
ProstÏjov
F3J1402 Jihlava
FC Brno
F3J1403 T¯ebÌË
Havl. Brod
F3J1404 Sparta Brno
TESC. ZlÌn
F3J1405 P¯erov
KromÏ¯Ìû
F3J1406 Slov·cko
Vyökov
F3J1407 LÌöeÚ
VelkÈ Mezi¯ÌËÌ
F3J1408 B¯eclav
HodonÌn
J2B - MSDé - skupina ÑBì
1. kolo 28.08.2011
J2B0101 Hovorany
PodivÌn
J2B0102 B¯eznice
B¯ez˘vky
J2B0103 Napajedla
MutÏnice
J2B0104 Nezdenice
Holeöov
J2B0105 Vlkoö
V. Pavlovice
2. kolo 04.09.2011
J2B0201 PodivÌn
V. Pavlovice
J2B0202 Holeöov
Vlkoö
J2B0203 MutÏnice
Nezdenice
J2B0204 B¯ez˘vky
Napajedla
J2B0205 Hovorany
B¯eznice
3. kolo 11.09.2011
J2B0301 B¯eznice
PodivÌn
J2B0302 Napajedla
Hovorany
J2B0303 Nezdenice
B¯ez˘vky
J2B0304 Vlkoö
MutÏnice
J2B0305 V. Pavlovice
Holeöov
4. kolo 18.09.2011
J2B0401 PodivÌn
Holeöov
J2B0402 MutÏnice
V. Pavlovice
J2B0403 B¯ez˘vky
Vlkoö
J2B0404 Hovorany
Nezdenice
J2B0405 B¯eznice
Napajedla
5. kolo 25.09.2011
J2B0501 Napajedla
PodivÌn
J2B0502 Nezdenice
B¯eznice
J2B0503 Vlkoö
Hovorany
J2B0504 V. Pavlovice
B¯ez˘vky
J2B0505 Holeöov
MutÏnice
6. kolo 02.10.2011
J2B0601 PodivÌn
MutÏnice
J2B0602 B¯ez˘vky
Holeöov
J2B0603 Hovorany
V. Pavlovice
J2B0604 B¯eznice
Vlkoö
J2B0605 Napajedla
Nezdenice
7. kolo 09.10.2011
J2B0701 Nezdenice
PodivÌn
J2B0702 Vlkoö
Napajedla
J2B0703 V. Pavlovice
B¯eznice
J2B0704 Holeöov
Hovorany
J2B0705 MutÏnice
B¯ez˘vky
8. kolo 16.10.2011
J2B0801 PodivÌn
B¯ez˘vky
J2B0802 Hovorany
MutÏnice
J2B0803 B¯eznice
Holeöov
J2B0804 Napajedla
V. Pavlovice
J2B0805 Nezdenice
Vlkoö
9. kolo 23.10.2011
J2B0901 Vlkoö
PodivÌn
J2B0902 V. Pavlovice
Nezdenice
J2B0903 Holeöov
Napajedla
J2B0904 MutÏnice
B¯eznice
J2B0905 B¯ez˘vky
Hovorany

08.10. 11:30
08.10. 11:30
09.10. 15:00
07.10. 17:30

SO
SO
NE
P¡

Curieov˝ch1112

16.10. 10:00
16.10. 11:30
16.10. 15:00
16.10. 15:00
15.10. 14:30
15.10. 14:00
16.10. 11:30
16.10. 15:00

NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
NE

PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·
U »erv. domk˘

22.10. 11:30
22.10. 09:30
23.10. 15:00
22.10. 11:30
22.10. 11:30
23.10. 15:00
21.10. 17:30
23.10. 10:00

SO
SO
NE
SO
SO
NE
P¡
NE

30.10. 11:30
30.10. 14:30
30.10. 11:45
29.10. 14:30
29.10. 14:00
30.10. 12:30
30.10. 15:00
30.10. 12:30

NE
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE

05.11. 11:30
06.11. 14:30
05.11. 11:30
05.11. 11:30
06.11. 11:30
04.11. 17:30
06.11. 12:30
06.11. 11:30

SO
NE
SO
SO
NE
P¡
NE
NE

28.08. 12:30
27.08. 13:30
28.08. 16:30
28.08. 16:30
28.08. 10:00

NE
SO
NE
NE
NE

03.09. 14:00
03.09. 15:00
04.09. 12:30
03.09. 16:30
04.09. 14:15

SO
SO
NE
SO
NE

10.09. 16:00
11.09. 16:00
11.09. 16:00
11.09. 10:00
11.09. 16:00

SO
NE
NE
NE
NE

17.09. 13:30
18.09. 13:30
17.09. 16:00
18.09. 13:45
17.09. 16:00

SO
NE
SO
NE
SO

25.09. 16:00
25.09. 16:00
25.09. 10:00
24.09. 16:00
24.09. 15:00

NE
NE
NE
SO
SO

01.10. 15:30
01.10. 15:30
02.10. 13:15
01.10. 15:30
02.10. 15:30

SO
SO
NE
SO
NE

09.10. 15:00
09.10. 10:00
09.10. 15:00
08.10. 15:00
09.10. 15:30

NE
NE
NE
SO
NE

15.10. 15:00
16.10. 12:45
15.10. 14:30
16.10. 15:00
16.10. 15:00

SO
NE
SO
NE
NE

23.10. 10:00
23.10. 14:30
22.10. 14:30
23.10. 12:30
22.10. 14:30

NE
NE
SO
NE
SO

äir˘ch - UT

Vröava
UT

E. Beneöe
Jir·skova
Curieov˝ch1112

äir˘ch - UT
PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·
U »erv. domk˘
Obr·nc˘ MÌru

Vröava
UT
Mokr· Hor·kov
MÏstsk˝ Park
Jir·skova
Curieov˝ch-UT

äir˘ch - UT
PodolÌ u Brna
Vesla¯sk·

Vöetuly
Pod B˘dama

Pod B˘dama

Vöetuly

Vöetuly
Pod B˘dama

Vöetuly
Pod B˘dama

SPORT
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MORAVSK› JIH 11

Výsledky a tabulky MIH

Výsledky fotbalových soutěží
Vyšší soutěže
A1A - Moravskoslezsk· fotbalov· liga - MSFL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

HFK Olomouc
LÌöeÚ
HulÌn
Sigma Olomouc B
UniËov
HluËÌn
B¯eclav
Slov·cko B
Fr˝dek-MÌstek
Jihlava B
BanÌk Ostrava B
TESC. ZlÌn B
FC Brno B
Z·b¯eh
KromÏ¯Ìû
Rosice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

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

3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

(3)
(0)
(3)
(3)
(0)
(3)
(0)
(-2)
(1)
(-3)
(0)
(0)
(0)
(-3)
(-3)
(-3)

MFSL nezve¯ejnil do uz·vÏrky
listu aktu·lnÌ v˝sledky tÈto soutÏûe

Krajské soutěže
A1A - Krajsk˝ p¯ebor dospÏl˝ch
Kyjov ñ Vracov0:1 (0:1)3 2 0 ;
Branky: Loprais; Boskovice ñ
Ku¯im 2:1 (1:0);160; branky:
Hor·k, V·clavek - BÌl˝; RousÌnov ñ Rajhrad 2:0 (1:0); 130;
branky: BuröÌk, Sedl·Ëek; Bzenec ñ PodivÌn 5:0 (3:0); 250;
branky: Ingr 2, Kasala 2, Linhart; Novosedly ñ R·jec-Jest¯ebÌ 1:0 (1:0); 120; Branky: ätyks;
R·jeËko ñ Zb˝öov4:1 (1:0); 150;
branky: Kupsk˝, Sehnal, Star˝,
Tajnai ñ Presl; IE Znojmo ñ
Blansko 0:0 (0:0); 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vracov
Blansko
Boskovice
Novosedly
IE Znojmo
Bzenec
R·jeËko
Mor.Krumlov
Ku¯im
RousÌnov
Rajhrad
PodivÌn
IvanËice
R·jec-Jest¯ebÌ
Kyjov
Zb˝öov

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2
2

5: 1
3: 2
3: 2
2: 1
1: 0
7: 3
4: 2
2: 0
4: 4
3: 4
1: 2
3: 7
2: 3
0: 2
0: 3
3: 7

6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

(3)
(1)
(1)
(-2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(-3)
(-3)
(-3)

A2A - I.A t¯Ìda dospÏl˝ch - skupina A
Mikulov ñ »ebÌn0:3 (0:1); Branky: Blah·k, Brodeck˝, DulÌnek;
Jeviöovice ñ Sn Brno 1:1 (1:1);
branky: Vesel˝ ñ VaöÌËek; Slavkov ñ Vojkovice 1:2 (1:1); Branky: vlastnÌ - Fajgl, »erm·k; Hruöovany ñ LÌöeÚ B 1:2 (1:2); branky: Adamov - Matouöek, Sklen·¯;
Bo¯itov ñ äaratice 0:0 (0:0); Doböice ñ Bosonohy 7:0 (4:0); branky: Vesel˝ 3, äabaka 2, StehlÌk
Aleö, Z·ruba; Miroslav ñ älapanice 2:1 (0:0); branky: Caloupka,
äùastn˝ - Kahoun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Doböice
»ebÌn
Vojkovice
LÌöeÚ B
Miroslav
Sn Brno
Jeviöovice
äaratice
Bo¯itov
Slavkov
älapanice
Hruöovany
Mikulov
Bosonohy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

7: 0
3: 0
2: 1
2: 1
2: 1
1: 1
1: 1
0: 0
0: 0
1: 2
1: 2
1: 2
0: 3
0: 7

3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0

(0)
(3)
(3)
(3)
(0)
(1)
(-2)
(1)
(-2)
(-3)
(0)
(-3)
(-3)
(0)

A2B - I.A t¯Ìda dospÏl˝ch - skupina B
Rakvice ñ Lanûhot 1:3 (0:1);
branky: Ruber - Laurinec, Such·nek, Tomek; RatÌökovice ñ Tvrdonice 1:1 (1:1); branky: Kot·sek
ñ FabiËoviË; Velk· n.V. ñ Lednice 2:0; Branky: Koh˘t Petr, Macko; Vel.Pavlovice ñ B¯eclav B 0:3
(0:1); branky: JanulÌk, LevËÌk,
Pospiö; MutÏnice ñ BuËovice 1:0

(0:0); branky: Koötu¯Ìk; Vacenovice ñ Rohatec 1:0 (0:0); Branky: Sladk˝; Bo¯etice ñ Draûovice 4:1 (2:1); branky: äustr 2,
Dunka, Novotn˝ - Karger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bo¯etice
B¯eclav B
Lanûhot
Velk· n.V.
MutÏnice
Vacenovice
Tvrdonice
RatÌökovice
Rohatec
BuËovice
Rakvice
Lednice
Draûovice
Vel.Pavlovice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

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

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

(0)
(3)
(3)
(0)
(0)
(0)
(1)
(-2)
(0)
(0)
(-3)
(0)
(0)
(-3)

A3B - I.B t¯Ìda dospÏl˝ch - skupina B
Zast·vka ñ ⁄nanov5:1 (1:1);
branky: KadlËÌk 3, Fousek, Rousek ñ »apoun; Mod¯iceSobÏöice2:3 (1:1); branky: Hemerka,
vlastnÌ - Form·nek, Knotek, KoËa¯; Tasovice BJaroslavice3:0
(2:0); branky: DÌtÏ Luk·ö, DÌtÏ
Petr, »op; H.KouniceMS Brno
3:1 (0:0); branky: KucharËÌk 2,
FojtÌk ñ Ferko; Rosice BéebÏtÌn
4:2 (2:1); branky: KrejËÌ, Malata, SouËek, vlastnÌ - Havelka,
Reitoral; Pr·ËeTu¯any2:2 (0:1);
branky: Chovanec, Klouda - He¯mansk˝, Smetana; äatovCvrËovice1:4 (0:2); branky: äuhajda Novotn˝ 2, Svoboda 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zast·vka
CvrËovice
Tasovice B
Rosice B
H.Kounice
SobÏöice
Tu¯any
Pr·Ëe
Mod¯ice
éebÏtÌn
MS Brno
äatov
Jaroslavice
⁄nanov

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

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

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(3)
(1)
(-2)
(-3)
(0)
(0)
(-3)
(0)
(0)

A3C - I.B t¯Ìda dospÏl˝ch - skupina C
K¯enovice ñ KnÏûdub3:1 (1:0);
branky: Dvo¯·k, Ledvina, Uher ñ
BÌla; DubÚany ñ Hroz.Lhota4:0
(2:0); branky: JanÌk, Kos, Pochyl˝, ätos; Slatina ñ Blatnice2:2
(2:2); branky: Gajda, Koö - JanÌk,
ätÏp·nek; Kostice ñ Milotice2:4
(2:2); branky: Sirotka 2 - Kundrata 2, Kasan, vlastnÌ; éaroöice ñ
Svatobo¯ice-Mist¯Ìn4:5 (2:2);
branky: P¯ikryl 2, Pol·Ëek, SnÏhota - KynÏra 2, Brad·Ë, Koch,
Synek; »K: éaroösk˝ ñ 0; VeselÌ
ñ HustopeËe7:1 (4:1); branky:
Pol·ch 2, PyclÌk 2, Prajza Martin, Sl·deËek, TomeËek -; St. Poddvorov ñ ⁄jezd 2:0 (1:0); branky: Homola, Vr·nek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VeselÌ
1
DubÚany
1
Milotice
1
K¯enovice
1
St. Poddvorov
1
Svatobo¯ice-Mist¯Ìn1
Slatina
1
Blatnice
1
éaroöice
1
Kostice
1
KnÏûdub
1
⁄jezd
1
Hroz.Lhota
1
HustopeËe
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

7: 1
4: 0
4: 2
3: 1
2: 0
5: 4
2: 2
2: 2
4: 5
2: 4
1: 3
0: 2
0: 4
1: 7

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(3)
(0)
(0)
(3)
(-2)
(1)
(-3)
(-3)
(0)
(0)
(0)
(0)

C2B - I. t¯Ìda dorostu - skupina B
P¯ÌmÏtice IE Znojmo 1:4 (0:3);
branky: DorÚ·k - Hruöka 4; Chrlice Doböice 3:5 ; Branky: Haraöta 3 - JÌlek 2, K¯emensk˝ 2, Podrabsk˝; Oslavany »AFC éidenice 0:0 (0:0); ⁄nanov Zb˝öov 0:3
(0:1); branky: Bazal, Kloc, Mattes; H.Kounice Poho¯elice 0:3
(0:1); branky: Gerlinger, Langer,
Rousek; Miroslav Sparta Brno B

1:0 (0:0) branky: Urb·nek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IE Znojmo
Poho¯elice
Zb˝öov
Doböice
Miroslav
»AFC éidenice
Oslavany
Sparta Brno B
Chrlice
P¯ÌmÏtice
H.Kounice
⁄nanov

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

4: 1
3: 0
3: 0
5: 3
1: 0
0: 0
0: 0
0: 1
3: 5
1: 4
0: 3
0: 3

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

(3)
(3)
(3)
(3)
(0)
(1)
(-2)
(0)
(-3)
(-3)
(-3)
(-3)

C2C - I. t¯Ìda dorostu - skupina C
Mikulov ñ K¯epice 1:6 (0:1);
branky: äuba - NeËas 2, CmelÌk,
Rabovsk˝, Sedl·Ëek, »apka;
Vel.Pavlovice ñ Milotice 1:2
(0:1); branky: Galbav˝ - Hartman, Vaöulka; DubÚany ñ éd·nice 3:1 (1:1); branky: Filipensk˝,
Michna, Zachara ñ HorÚ·k; RatÌökovice ñ HustopeËe 1:0 (1:0);
branky: Hrb·Ëek; PodivÌn ñ Rohatec 2:2 (2:0); branky: Hicl,
StojkovÌË - Kola¯Ìk, Vinkl·rek;
Velk· n.V. ñ Hovorany 4:1 (1:1);
branky: Novotn˝ 2, Koh˘t, Mota
Lemos - Koutn˝
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

K¯epice
Velk· n.V.
DubÚany
Milotice
RatÌökovice
Rohatec
PodivÌn
Vel.Pavlovice
HustopeËe
éd·nice
Hovorany
Mikulov

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

6: 1
4: 1
3: 1
2: 1
1: 0
2: 2
2: 2
1: 2
0: 1
1: 3
1: 4
1: 6

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

(3)
(0)
(0)
(3)
(0)
(1)
(-2)
(-3)
(0)
(0)
(0)
(-3)

Druûstvu Vel.BÌlovice bude odebr·no bod˘: 3

Okresní soutěže
OP muûi
NikolËice - K¯epice 4:0, Sedlec KrumvÌ¯ 3:2, Mor. N. Ves - Ch.
N. Ves 6:2, B¯ezÌ - P¯ibice 5:0,
ZajeËÌ - Hlohovec 0:4, Poho¯elice - V. BÌlovice 2:0, Novosedly
B - V. Pavlovice B 5:0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Novosedly B
B¯ezÌ
Mor. N. Ves
Hlohovec
NikolËice
Poho¯elice
Sedlec
KrumvÌ¯
V. BÌlovice
Ch. N. Ves
K¯epice
ZajeËÌ
V. Pavlovice B
P¯ibice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

5: 0
5: 0
6: 2
4: 0
4: 0
2: 0
3: 2
2: 3
0: 2
2: 6
0: 4
0: 4
0: 5
0: 5

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

III. t¯Ìda, sk. A
Fk Valtice - Kostice B 1:0, Lednice B - M.éiûkov 2:1, Tvrdonice B - Sok. Pavlov 8:0, PodivÌn
B - T˝nec 0:2, Bavory - HustopeËe B 1:2, Sok. P¯Ìtluky - Drnholec 5:1, Lanûhot B - Pern· 3:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tvrdonice B
Sok. P¯Ìtluky
Lanûhot B
T˝nec
HustopeËe B
Lednice B
Fk Valtice
M.éiûkov
Bavory
Kostice B
Pern·
PodivÌn B
Drnholec
Sok. Pavlov

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

8: 0
5: 1
3: 1
2: 0
2: 1
2: 1
1: 0
1: 2
1: 2
0: 1
1: 3
0: 2
1: 5
0: 8

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

III. t¯Ìda, sk. B
V.NÏmËice - Popice 2:4, Klobouky - Nosislav 6:0, Vrbice - Brumovice 2:5, KobylÌ - StrachotÌn
5:4, Bo¯etice B - StaroviËky 3:4,
IvaÚ - äitbo¯ice 1:3, Pouzd¯any UherËice 1:1
1 Klobouky
2 Brumovice

1 1 0 0 6: 0
1 1 0 0 5: 2

3
3

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

Popice
äitbo¯ice
KobylÌ
StaroviËky
Pouzd¯any
UherËice
StrachotÌn
Bo¯etice B
V.NÏmËice
IvaÚ
Vrbice
Nosislav

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Zápas o 5. místo:
4: 2
3: 1
5: 4
4: 3
1: 1
1: 1
4: 5
3: 4
2: 4
1: 3
2: 5
0: 6

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

»esk· republika - USA 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).
Branky: 45. HudeËek - 4. Schilkey, 47. GalËeÚuk, 59. O¥Regan.

Zápas o 7. místo:
Slovensko - äv˝carsko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2).
Branky: 2., 27. a 50. Zangger, 5. Studer, 25. Bertschy, 59. Dotti.

Semifinále:

IV. t¯Ìda, sk. A
MSK B¯eclav C - M.éiûkov B
2:2, Tatr. Poötorn· - Ch. N. Ves B
0:9, V. BÌlovice B - Milovice 1:2,
Bulhary - Hlohovec B 4:1, ZajeËÌ B - H. VÏstonice B 7:2, Hruöky - Sok. Ladn· 1:3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ch. N. Ves B
ZajeËÌ B
Bulhary
Sok. Ladn·
Milovice
M.éiûkov B
MSK B¯eclav C
V. BÌlovice B
Hruöky
Hlohovec B
H. VÏstonice B
Tatr. Poötorn·

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

9: 0
7: 2
4: 1
3: 1
2: 1
2: 2
2: 2
1: 2
1: 3
1: 4
2: 7
0: 9

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

IV. t¯Ìda, sk. B
V. Dv˘r - Mikulov B 1:5, Vranovice - Poho¯elice B 0:2, Pasohl·vky - P¯ibice B 1:1, B¯ezÌ B Klentnice 1:3, volno - H. VÏstonice A -1:-1, Dunajovice - CvrËovice B 5:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dunajovice
Mikulov B
Klentnice
Poho¯elice B
P¯ibice B
Pasohl·vky
H. VÏstonice A
B¯ezÌ B
Vranovice
CvrËovice B
V. Dv˘r

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

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

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

IV. t¯Ìda, sk. C
NikolËice B - volno -1:-1, KurdÏjov - Boleradice 1:4, NÏmËiËky/Pavlovice C - Starovice 3:0, TJ
Div·ky - äakvice 1:1, H. Bojanovice - V. HostÏr·dky 0:4,
V.NÏmËice B - UherËice B 2:0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

V. HostÏr·dky
1
Boleradice
1
NÏmËiËky/Pavlovice C
V.NÏmËice B
1
äakvice
1
TJ Div·ky
1
NikolËice B
0
UherËice B
1
KurdÏjov
1
Starovice
1
H. Bojanovice
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

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

3
3
0
3
1
1
0
0
0
0
0

3

OP dorost
Rakvice - Lanûhot 0:2, Klobouky - Ch. N. Ves 3:5, Mor. N. Ves StrachotÌn 3:0, KobylÌ - Hlohovec 2:5, ZajeËÌ - K¯epice B 1:2,
Dunajovice - Kostice/T˝nec/Tvrdonice A 3:2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hlohovec
1
Mor. N. Ves
1
Ch. N. Ves
1
Lanûhot
1
Dunajovice
1
K¯epice B
1
Kostice/T˝nec/Tvrdonice A 1
ZajeËÌ
1
Klobouky
1
Rakvice
1
KobylÌ
1
StrachotÌn
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

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

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

2: 1
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
1: 2

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rusko - Kanada 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).
Branky: 23. a 27. Hudon, 19. Wilson, 38. Dumba, 42. Pouliot.
ävÈdsko - Finsko 4:3 po prodl. (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0).
Branky: 23. Lindholm, 37. Burakowsky, 54. Strˆmwall, 65. Forsberg - 8. a 51. Ikonen, 46. Kulmala.

Výsledky v základních skupinách:
Skupina A (B¯eclav):
ävÈdsko - Kanada 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
Branky: 3. Burakowsky, 8. Forsberg, 27. Collberg, 33., Kalin, 60.
Pettersson - 46. Hudon.
»esk· republika - äv˝carsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Branky: 20. a 52. Volek, 40. MachaË - 54. Praplan.
ävÈdsko - äv˝carsko 4:3 (1:1, 2:1, 1:2).
Branky: 36. a 52. Kalin, 2. Collberg, 40. Lindholm - 6. M¸ller, 33.
Schmutz, 57. Sieber.
»esk· republika - Kanada 1:6 (0:0, 1:4, 0:2).
Branky: 23. Sedl·Ëek - 22. Rielly, 28. Hudon, 29. Monahan, 31.
Maidens, 46. Dumba, 57. Athanasiou.
äv˝carsko - Kanada 0:6 (0:4, 0:1, 0:1).
Branky: 15. a 49. Athanasiou, 2. Pouliot, 2. Rychel, 12. Laughton,
35. Shinkaruk.
»esk· republika - ävÈdsko 3:5 (3:2, 0:1, 0:2).
Branky: 8. Soumelidis, 16. Franek, 17. Zehnal - 2. a 59. Karlsson,
26. a 44. Forsberg, 17. Stromwall.
KoneËn· tabulka skupiny A:
1. ävÈdsko
3
3
2. Kanada
3
2
3. »esk· republika 3
1
4. äv˝carsko
3
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
2
3

14:
13:
7:
4:

7
6
12
13

9
6
3
0

Skupina B (Pieöùany):
Finsko - USA 6:3 (3:3, 1:0, 2:0).
Branky: 1. a 50. Ter‰v‰inen, 16. Ristolainen, 19. Lindell, 40. Barkov, 60. Kulmala - 1. Masters, 9. Schilkey, 12. Johnson.
Slovensko - Rusko 2:5 (2:1, 0:2, 0:2).
Branky: 3. Kucirko, 18. Parobok - 22. a 49. Kamajev, 11. Chlopotov, 36. Chacej, 46. Kudreman.
USA - Rusko 5:4 po prodlouûenÌ (1:1, 1:0, 2:3 ñ 1:0).
Branky: 43. a 65. Hinostroza, 12. Masters, 40. O¥Regan, 56. Nieves
- 9. Timirev, 48. Chlopotov, 50. Galin, 59. äingarjejev.
Slovensko - Finsko 2:10 (1:3, 0:4, 1:3).
Branky: 19. ätrauch, 49. Blaöko - 4. a 11. Lehkonen, 29. a 57. Ikonen, 40. a 48. Barkov, 1. Ter‰v‰inen, 35. Pokka, 40. Ter‰v‰inen, 51.
Markkula.
Rusko - Finsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
Branky: 18. Filippov, 32. Garjejev, 32. Jermakov - 12. Pokka.
Slovensko - USA 5:6 po sam. n·j. (3:2, 1:1, 1:2 - 0:0).
Branky: 19. a 36. äohajda, 1. Kolena, 5. Parobok, 54. Lunter - 38. a
57. Masters, 58. a rozhodujÌcÌ n·jezd GalËeÚuk, 13. Silk, 15. Nanne.
KoneËn· tabulka skupiny B:
1. Rusko
3
2
2. Finsko
3
2
3. USA
3
0
4. Slovensko
3
0

0
0
2
0

0
0
0
0

1
0
0
1

0
1
1
2

12:
17:
14:
9:

8
8
15
21

7
6
4
1

»eskou republiku reprezentovali:
Brank·¯i: Marek Langhammer (Pardubice), Patrik PolÌvka (PlzeÚ).
Obr·nci: Petr äidlÌk (Jihlava), Karel Pl·öil (». BudÏjovice), Michal
Plutnar (Liberec), Jan Koöù·lek (Sparta Praha), Jakub Houfek (PlzeÚ), Ronald Knot (Slavia Praha), Adam Hawlik (VÌtkovice).
⁄toËnÌci: Eustathio Soumelidis (Lukko Rauma, Finsko), Richard
Zehnal (Sioux City, USHL), Martin MatÏjËek, Dominik Simon, Dominik Volek (vöichni Sparta Praha), Richard Nejezchleb (Slavia Praha), Jan Schleiss (PlzeÚ), Patrik MachaË (Kladno), Jan HudeËek, Ond¯ej Slov·Ëek (oba VÌtkovice), Tom·ö Franek (T¯inec), Pavel Sedl·Ëek (ZlÌn), MatÏj Zadraûil (K. Vary).
TrenÈ¯i: Ji¯Ì Veber a Jakub Petr
RealizaËnÌ t˝m: Team manaûer: Jakub Petr; TrenÈr brank·¯˘: Marek Novotn˝; LÈka¯: MUDr. Ji¯Ì Dvo¯·k; Kustodi: Jaroslav Brabec,
Jaroslav KoutnÌk

III. t¯Ìda dorost
Vrbice - Nosislav 2:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vrbice
1
Kostice/T˝nec/Tvrdonice B 0
Lednice
0
Drnholec
0
äakvice
0
Boleradice
0
Vranovice/IvaÚ 0
B¯ezÌ
0
Fk Valtice
0
Nosislav
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Ne˙spÏön˝ pokus Athanasioua prost¯elit övÈdskÈho brank·¯e. Foto: V. ä·lek
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Krátce ze sportu...
Běh naděje 2011 bude i letos v Břeclavi
BŘECLAV (TZ) ñ Sport pro vöechny, o. s. jakoûto po¯adatel BÏhu
nadÏje 2011 zaû·dal o licenci bÏhu i na tento rok a bylo mu vyhovÏno. Ve st¯edu 7. z·¯Ì tak bude park †a pÏöÌ zÛna p¯ed Gymn·ziem
B¯eclav pat¯it sportovnÏ charitativnÌ akci, kter· se kon· na podporu
v˝zkumu rakoviny. Jiû od pravÈho poledne se p¯edstavÌ hudebnÌ
kapely, taneËnÌ skupiny a takÈ maûoretky, lidÈ budou moci vyuûÌt
sluûeb kade¯nickÈho studia, poradenstvÌ v oblasti sportovnÌch aktivit Ëi absolvovat diagnostiku In Body, ze kterÈ se dovÏdÌ sloûenÌ
svÈho tÏla. †BÏhem samotnÈho programu probÏhne takÈ slavnostnÌ
ocenÏnÌ nejlepöÌch sportovc˘ z·kladnÌch ökol okresu B¯eclav. BÏhu
by se mÏl z˙Ëastnit i poËetn˝ z·stup tÏlesnÏ postiûen˝ch obËan˘.

Paulík třetí na extraligovém mítinku
PARDUBICE (Lk) - NejlepöÌ souËasn˝ b¯eclavsk˝ bÏûec Roman
PaulÌk z Lokomotivy startoval na pardubickÈm mÌtinku, kter˝ byl
souËasnÏ dalöÌm extraligov˝m mÌtinkem, jehoû v˝sledky se zapoËÌt·vajÌ druûstv˘m do extraligovÈho hodnocenÌ. BÏûel v nejlepöÌm
v˝konnostnÌm rozbÏhu a mezi nejlepöÌm bÏûci dos·hl v˝bornÈho
umÌstÏnÌ, kdyû dobÏhl na t¯etÌm mÌstÏ v Ëase 1:55,48. Ve stejnÈm
z·vodÏ startoval i b¯eclavsk˝ odchovanec Roman Novotn˝ za mistrovsk˝ celek AK KromÏ¯Ìû. Vyhr·l skok dalek˝ skokem 767 cm s
vÏtrem do zad + 2,0, coû je maxim·lnÌ povolen· hodnota. NavÌc
obsadil v trojskoku druhÈ mÌsto v˝konem 15,41. Ve stejnÈ disciplÌnÏ se objevilo jmÈno juniora Martina Kocha s v˝konem 14,37. PatrnÏ ölo o omyl, protoûe toto jmÈno je v B¯eclavi nezn·mÈ.

Hrozínek vyhrál oštěp v Hodoníně
HODONÍN (Lk) - Juniorsk˝ oötÏpa¯ Adam HrozÌnek z Lokomotivy B¯eclav se z˙Ëastnil pravideln˝ch atletick˝ch ËtvrteËnÌch
z·vod˘ na novÏ rekonstruovanÈ atletickÈ dr·ze v HodonÌnÏ. ZvÌtÏzil p¯esvÏdËivÏ v hodu oötÏpem junior˘ v˝konem 52,48 m.

Doubková vyhrála Nemojskou pětku
NEMOJANY (Lk) - NÏkolik bÏûc˘ z regionu se z˙Ëastnilo 4.
roËnÌku bÏhu Nemojsk· pÏtka. V kategorii nad 50 let dobÏhl na
t¯etÌm mÌstÏ Ladislav äpacÌr z Lokomotivy B¯eclav v Ëase 20:10
minut, ve stejnÈ kategorii bÏûel jeötÏ Jaroslav MÏ¯Ìnsk˝ z PernÈ
a byl öest˝ za 21:04 minut. NejlÈpe si vedla v kategorii nad 35
let Kate¯ina Doubkov· z PernÈ, kter· ve svÈm z·vodÏ vyhr·la
Ëasem 20:31 minut. Z·vodu se z˙Ëastnilo celkem 84 bÏûc˘.

MSK nestačilo na
rezervu Zbrojovky
Brno
Břeclav

1
0

BRNO (jihomoravskyfot−
bal.cz) ñ Ve 2. kole MoravskoslezskÈ ligy zvÌtÏzila Zbrojovka
Brno B nad B¯eclavÌ 1:0. Branku
vst¯elil v 19. minutÏ äam·nek.
V prvnÌm poloËase mÏla vÌce ze
hry B¯eclav. Dom·cÌ celek p¯ehr·vala p¯edevöÌm ve st¯edu h¯iötÏ,
kde kralovala dvojice Simandl M·lek. PrvnÌ öanci p¯ipravil ve 13.
minutÏ Simandl pasem do v·pna
na Navr·tila, kter˝ se dobr˝m n·bÏhem zbavil obr·nce, ale hlavou
mÌË do branky nepropasÌroval a
z†malÈho v·pna trefil HladkÈho.
Na druhÈ stranÏ se po rychlÈ akci
dostal k hlaviËce z osmi metr˘ äam·nek, zatÌm se zast¯eloval. V 19.
minutÏ zahr·val standardnÌ situaci z pravÈ strany Lutonsk˝, dom·cÌ vyhr·li hlaviËku na zadnÌ tyËi a
tÏsnÏ p¯ed brankovou Ëarou jeötÏ
trkl do mÌËe äam·nek a bylo to
1:0. Po p˘lhodinÏ hry se dostal do
svÈ druhÈ öance po dalöÌ SimandlovÏ par·dnÌ p¯ihr·vce Navr·til, na
HladkÈho opÏt nevyzr·l.
V 32. minutÏ Hladk˝ vyt·hl i
skrytou st¯elu VlËka z pÏtadvaceti

metr˘. A z n·slednÈho rohu jenom
tÏsnÏ minul hornÌ roh hlaviËkujÌcÌ
LysonÏk. TÏsnÏ p¯ed poloËasem
chytil†dom·cÌ brank·¯ i Simandl˘v
trestn˝ kop z†levÈho rohu†v·pna.
Z†n·slednÈho proti˙toku pak nevyzr·l na Prokopa äam·nek a dor·ûka V·vry skonËila na boËnÌ sÌti. PrvnÌ
p˘li vyhr·la B¯eclav na öance 5:3,
ale stav byl 1:0 pro Zbrojovku.
V druhÈ p˘li se obraz hry zmÏnil.†Zbrojovka†se v poli host˘m
vyrovnala a†k ohroûenÌ svÈ branky uû je p¯Ìliö nepouötÏla. Naopak
do öedes·tÈ minuty mÏla t¯i gÛlem
zav·nÏjÌcÌ proti˙toky. B¯eclav zahrozila uû jen dvakr·t. V 58. minutÏ po SimandlovÏ standardce†se
tlaËil k hlaviËce LysonÏk, kdyû
tÏsnÏ†na mÌË nedos·hl a v 66. minutÏ si dom·cÌ m·lem†srazili do
vlastnÌ sÌtÏ KoöuliË˘v centr. V z·vÏru uû si dom·cÌ prvnÌ†vÌtÏzstvÌ
pohlÌdali a nevadil jim ani nepromÏnÏn˝ brejk äam·nka.†††
2. kolo MSFL; FC Zbrojovka
Brno B - MSK B¯eclav 1:0 (1:0);
Branka: 19. äam·nek; éK: 88.
Cup·k. Div·k˘: 150; Zbrojovka:
Hladk˝ - JanoöËin, Pernica, Pol·k,
MalÌk (80. Foukal) - P¯erovsk˝
(58. Michna), Sus, Bor·k, StehlÌk
(40. V·vra), Lutonsk˝ ñ äam·nek

⁄TER› 16. SRPNA 2011

Memoriál vyhráli opět Kanaďané
Švédsko
Kanada
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BŘECLAV (HCB) ñ KanadötÌ
hokejistÈ do 18 let si po roce zopakovali radost ze zisku zlata na
Memori·lu Ivana Hlinky. V sobotu odpoledne zvedli v B¯eclavi na
zimnÌm stadionu znovu nad hlavu zlat˝ poh·r potom, co na ledÏ
porazili do tÈ doby suverÈnnÌ
ävÈdy 4:1. Svou radost dali hr·Ëi
s javorov˝m listem na prsou po
z·pase po¯·dnÏ najevo. Bronz si
z letoönÌho turnaje odnesli hokejistÈ Ruska, kte¯Ì porazili Finy 2:1
po samostatn˝ch n·jezdech.
ävÈdsko - Kanada 1:4 (0:1,
1:1, 0:2); Branky a nahr·vky:
34. Andersson (Arnesson) - 12.
Monahan (Matheson), 37. Laughton (Monahan), 41. Gaunce
(Maidens), 53. Hudon (Gaunce);
vylouËenÌ: 7:4; VyuûitÌ: 1:1; rozhodËÌ: Peöina, äindler, Hlavat˝,
Toöenovjan.
Rusko - Finsko 2:1 (0:0, 1:1,

Stejn˝ obr·zek na vÌtÏze jako v loÚskÈm roce nabÌdlo fin·le Memori·lu Ivana Hlinky. Foto: V·clav ä·lek
0:0 - 0:0, 1:0); branky a nahr·vky: 27. Kamajev (Ermakov), 65.
Kamaev - 36. Ikonen J. (Ter‰v‰i-

nen); rozhodËÌ: Baluöka, Konc Nov·k, TvrdoÚ.
KoneËnÈ po¯adÌ MIH 2011:

1. Kanada; 2. ävÈdsko; 3. Rusko; 4. Finsko; 5. USA; 6. »R; 7.
äv˝carsko; 8. Slovensko.

Odveta se nepovedla, Češi skončili šestí
Česko
USA

1
3

BŘECLAV (HCB) ñ Odveta za
p¯ÌpravnÈ utk·nÌ p¯ed Memori·lem Ivana Hlinky ËeskÈ hokejovÈ osmn·ctce nevyöla. V B¯eclavi v utk·nÌ o 5. mÌsto podlehla
Spojen˝m st·t˘m 1:3. »estn˝
˙spÏch ËeskÈho v˝bÏru zaznamenal ve t¯etÌ t¯etinÏ HudeËek. Ve
druhÈm utk·nÌ porazili ävÈdovÈ
Finsko aû v prodlouûenÌ a v sobotu od 17 hodin si zahr·li
v†B¯eclavi o zlato s Kanadou.
Div·ci se na b¯eclavskÈm zimnÌm stadionu ani nestaËili usadit
a Ëesk˝ t˝m uû prohr·val. Hned
ve 4. minutÏ totiû Schilkey vyuûil poËetnÌ v˝hodu. »ech˘m prvnÌ Ë·st v˘bec nevyöla. Jen dÌky
Langhamerovi v brance odch·zeli do kabin jen s jednobrankov˝m
mankem. Sami p¯itom americkÈho brank·¯e nÏjakou p¯Ìmou st¯elou neohrozili. ÑZa v˝kon kluk˘
v prvnÌ t¯etinÏ jsem se stydÏl. Za
takov˝ v˝kon si nezaslouûÌ nosit

dres s Ëesk˝m znakem na hrudi.
V kabinÏ musela b˝t menöÌ bou¯ka,ì naznaËil velkou nespokojenost s hrou v ˙vodnÌm dÏjstvÌ trenÈr ËeskÈho v˝bÏru Ji¯Ì VÈbr. Hra
se ve druhÈ Ë·sti zp¯esnila a zlepöila, ale öance, kterÈ si Ëesk˝ t˝m
vytvo¯il, z˘staly nevyuûitÈ. TrenÈr promÌchal sloûenÌ ˙tok˘, ale
ani to branku nep¯ineslo. »esk˝
t˝m totiû nevyuûil ani ty nejvy-

loûenÏjöÌ p¯Ìleûitosti. V tutovk·ch
selhali Simon i MatÏjËek. Na
˙vod t¯etÌ Ë·sti se tisÌcovka div·k˘ doËkala. Nejezchleb uh·nÏl s
HudeËkem dva na jednoho a druh˝ jmenovan˝ prost¯elil Gillese
poprvÈ a bohuûel i naposledy. Radost z vyrovn·nÌ vöak trvala jen
dvÏ minuty, protoûe Ëesk˝ t˝m
doplatil na ËastÈ vyluËov·nÌ.
AmeriËan˘m staËilo p·r sekund

Jedin˝ ˙spÏch dom·cÌch zaznamenal Jan HudeËek. Foto: V·clav ä·lek

p¯esilovÈ hry k tomu, aby jejÌ nejlepöÌ hr·Ë Galchenyuk vr·til USA
vedenÌ. »esk˝ t˝m to sice zkouöel ze vöech pozic, ale americkÈho brank·¯e nep¯elstil. Nepomohlo ani odvol·nÌ brank·¯e t¯i minuty p¯ed koncem. SpojenÈ st·ty
Ëty¯ikr·t netrefily pr·zdnou klec,
napop·tÈ uû ale uspÏly a mohly
tak oslavit zisk p·tÈho mÌsta. Na
»echy zbylo 6. mÌsto. ÑZase n·m
chybÏlo troöku ötÏstÌ. Hra uû byla
lepöÌ, ale bylo to m·lo. Chyby tam
samoz¯ejmÏ byly, ale ty udÏlali o
oni. älo n·m hlavnÏ o to, abychom vidÏli, jak dlouho s takov˝m
soupe¯em dok·ûeme hr·t naöi
hru. S jednÌm gÛlem takovÈho
soupe¯e nem˘ûeme porazit, to je
jasnÈ,ì dodal VÈbr.
»R ñ USA 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
- o 5. mÌsto; branky a nahr·vky: 45. HudeËek (Nejezchleb) 4. Schilkey (Nieves, Wade), 47.
Galchenyuk (Masters), 59. Oë
Regan (Nieves); vylouËenÌ: 6:6;
vyuûitÌ: 2:0; div·k˘: 924. RozhodËÌ: Je¯·bek, A, Min·¯ M. BarvÌ¯ S., Bryöka J.

Brankář Žurek končí aktivní kariéru
BŘECLAV (HCB) ñ Dlouholet˝ brank·¯ HC B¯eclav Petr éurek,
rod·k z Opavy, se rozhodl ve sv˝ch
pÏtat¯iceti letech ukonËit svou aktivnÌ kariÈru v†modroûlutÈm dresu.
éurek se poprvÈ v b¯eclavskÈm
dresu objevil v roce 2000, kdy byl
brank·¯skou jedniËkou tehdejöÌho
Colliga. V prvnÌ sezonÏ byl nejlepöÌm brank·¯em celÈ 2. ligy v†poËtu
vychytan˝ch nul (8) a druh˝ nejlepöÌ
co do pr˘mÏru obdrûen˝ch branek
(2,18). TakÈ ve druhÈ sezonÏ odchytal za Colligo vÏtöinu utk·nÌ a stal
se mil·Ëkem publika. Za svÈ v˝kony si vyslouûil i st¯ÌdavÈ starty v prvoligovÈm Ytongu Brno.

Po krachu hokeje v B¯eclavi n·slednÏ chytal rok v Blansku, t¯i
soutÏûnÌ roËnÌky byl oporou brnÏnskÈ Techniky, aû se v roce 2007
vr·til do B¯eclavi, kterou pomohl
dovÈst z krajskÈho p¯eboru aû do
2. ligy. V modroûlutÈm b¯eclavskÈm dresu se Ñéuffaì postavil do
branky ve vÌce neû 180 z·pasech.
VedenÌ klubu, realizaËnÌmu t˝mu
a fanouök˘m nezb˝v·, neû mu podÏkovat za roky poctivÏ odvedenÈ pr·ce v brance B¯eclavi.
B¯eclavsk˝ A-t˝m bude d·le
spolÈhat na mladou brank·¯skou
dvojici Jaroslav Chv·tal (23) ñ Filip H¸bner (19).

Petr éurek na b¯eclavskÈm ledu.

Foto: V·clav ä·lek
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