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Putovní výstavu
o jedné z nejvýznam-
nějších českosloven-
ských osobností druhé
poloviny dvacátého
století Karlu Krylovi
uvedli ve vestibulu
kina Svět v Hodoníně.
Na dvaceti panelech
přiblížili zejména gra-
fickou formou Krylův
život. Každý z nich
nabízel autentické
fotografie doplněné
úryvky z jeho tvorby.
Hned u vstupu před-
stavil první panel Kry-
lovy kořeny a další
pak jeho tiskařskou
rodinu. Přes dětství
a vrchol jeho slávy se návštěvníci hodo-
nínského kina dostali až po Poslední dějství
a Epilog. Jednotlivé panely jsou pojme-
nované podle kapitol Čermákovy knihy

Půlkacíř. Výstava byla vytvořená pro fes-
tival Stoptime a podílel se na ní především
Vojtěch Klimt, Krylův znalec a propagátor.
V Hodoníně se expozice zdržela do neděle
18. května. „Jsou i další města, která na ni
čekají,“ vysvětlil ředitel domu kultury
Marcel Řimák s tím, že spojil výstavu
s předpremiérou dokumentárního filmu
Olga a následného přímého přenosu kon-
certu The Plastic People of the Universe.
„Zdálo se mi vhodné vzdání holdu jak oso-
bě Karla Kryla, tak i Olze Havlové. Jsou
to dvě osobnosti, které se nezapomenutelně
zapsaly do našich dějin. Vzpomínku si
určitě zaslouží,“ popsal Řimák. 

Dokument vykresluje osobní portrét
první dámy – Olgy Havlové. Režisér Miro-
slav Janek snímek pojal jako souhrn výpo-
vědí od nejbližších zesnulé manželky
Václava Havla, její neteře, přátel, prezi-
dentské ochranky i sousedky. Ty doplňují
zprávy Státní bezpečnosti a rozhovory se
samotnými Havlovými, nejčastěji na jejich
chalupě v Hrádečku. Do kin se film dostal
až 15. května. -bla-

V kině vzpomněli na Kryla i na
Olgu. Zahráli jim k tomu Plastici

Na panelech jsou k vidění fotografie z Krylova života od jeho
dětství až po devadesátá léta.

Postmoderní dokument ukazuje soukromou
sféru Havlových představovanou Olgou. 
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INFORMACE  Z  RADNICE
Několik důležitých informací z jednání rady a zastupitelstva města

Zastupitelstvo města na svém 35. zasedání
dne 6. května 2014 
– schválilo návrh odpovědi na petici občanů

proti pořádání nočních akcí v areálu vod-
ního „vojenského“ cvičiště v k. ú. Hodo-
nína v  upraveném znění předneseném
starostkou města Milanou Grauovou. 

– uložilo kontrolnímu a finančnímu výboru
provést kontrolu vyúčtování poskytnutých
dotací za roky 2012, 2011 a2010 o.s.Atle-
tický klub Hodonín, o. s. RSM Hodonín,
o.s.SHKM Hodonín, o.s.TJ Sokol Hodo-
nín a o. s. Házenkářský klub Hodonín. 

– zvolilo přísedící Okresního soudu v Hodo-
níně na volební období 2014–2018.

– schválilo podání žádosti o členství v Aso-
ciaci měst pro cyklisty.

– schválilo rozpočtové opatření č. 2.
Příjmy: 494 104 500 Kč
Výdaje: 595 817 300 Kč    
Rozpočtový schodek: –101 712 800 Kč

Financování – přebytek hospodaření
minulých let: 127 061 000 Kč
Financování – nové úvěry 47 867 000 Kč 
Financování – splátka
úvěrů: 36 100 000 Kč
Financování celkem
(přebytek) 138 828 000 Kč
Celkem (přebytek) 37 115 200 Kč
– schválilo dotaci Romskému středisku

Hodonín ve výši 80 tisíc korun na proná-
jem aslužby nebytových prostor v objektu
malých kasáren č. 28.

– schválilo dotaci Svazu důchodců ve výši
72 420 Kč na nájem prostor v budově nám.
B. Martinů 5a na rok 2014,

– schválilo navýšení počtu zaměstnanců
Městské policie Hodonín o dva zaměst-
nance. Důvodem je získání dotace na
mzdy Asistentů prevence kriminality
v rámci projektu prevence kriminality
financovaného z„Programu prevence kri-
minality 2014“ Ministerstva vnitra ČR.

Počet zaměstnanců se navyšuje po dobu
trvání projektu, maximálně do 31. 12.
2016.

Rada města na své mimořádné schůzi
dne 24. dubna 2014
– schválila podání žádostí o poskytnutí

podpory z Operačního programu Životní
prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace
úspor energie a využití odpadního tepla
(u nepodnikatelské sféry), v rámci LX
výzvy vyhlášené Ministerstvem životního
prostředí ČR, na realizaci akcí:
1.1 Zateplení budovy MěÚ Horní Valy

č. 2, Hodonín,
1.2 Zateplení krytého bazénu TEZA

Hodonín,
1.3 Zateplení budovy MěÚ Národní třída

č. 25, Hodonín,
1.4 Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodo-

nín,
1.5 Stavební úpravy adostavby kulturního

domu Horní Valy, Hodonín,
1.6 Rekonstrukce MŠ Štefánikova

v Hodoníně.
– souhlasila s uzavřením smlouvy  o právu

Města Hodonína  provést  práce  na pozem-
cích  investora JmK - stavba  „II/432 Hodo-
nín – okružní křižovatka ul. Měšťanská,
Purkyňova, Brandlova“ mezi JmK, Žero-
tínovo nám. 449/3, Brno aMěstem Hodo-
nínem. 

– rozhodla doplnit Ceník služeb webu
www.dkhodonin.eu tak, že služby budou
hrazeny pouze u akcí pořádaných mimo
Dům kultury Hodonín, dálebudou služby
zdarma pro kulturní a sportovní akce
pořádané organizátory se sídlem na území
Hodonína.
Všechna usnesení rady azastupitelstva

najdete na www.hodonin.eu.
Barbora Lahová,

odbor kanceláře starosty a místostarostů

MĚSTO HODONÍN
PRODÁ NA MUTĚNCE

ZAHRÁDKU Č. 136
p. č. 2465/89 o vým. 490 m2

NEJVYŠŠÍ NABÍDCE
Výběrové řízení se uskuteční dne 28. 7. 2014.

Bližší informace o podmínkách: 
Mgr. Petra Blahová, tel.: 518 316 393

blahova.petra@muhodonin.cz
www.hodonin.eu

MĚSTO HODONÍN PRODÁ
pozemky v lokalitě Mrkotálky

Výběrové řízení se uskuteční dne 2. 7. 2014.
Min. cena: 600 Kč/m2 + náklady

Bližší informace: Silvie Staňková, tel.: 518 316 413
stankova.silvie@muhodonin.cz

www.hodonin.eu
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Město Hodonín bylo opět
vyhlášeno přátelské
rodinám

Během květnového
slavnostního vyhlášení soutěže Obec přá-
telská rodině 2013 převezme místostarosta
města Hodonína Vojtěch Salajka z rukou
ministryně práce a sociálních věcí Michae-
ly Marksové cenu z těch nejvyšších. Město
Hodonín se zapojilo do soutěže, jejímž
cílem je podpora rozvoje pro-rodinných
aktivit a propagace rodinné politiky na
místní úrovni. Zatímco vloni skončilo těs-
ně pod stupněm vítězů, letos vystoupalo
na stupínek nejvyšší v kategorii měst od
10 001 do 50 000 obyvatel.

Úspěch Hodonínu přinesla celá řada
aktivit a pro-rodinných opatření, které měs-
to pro rozvoj rodin připravuje. Tyto aktivity
z oblasti podpory provozování mateřských
škol, podpory pro-rodinných organizací,
jakou je např. ZOO Hodonín, městská
knihovna, centrum pro rodinu a sociální
péči, středisko volného času, pořádání spo-
lečenských a propagačních akcí rodinného
charakteru aj., byly podrobně popsány
v přihlášce. 

Úspěch v soutěži ukazuje, že se u nás
uskutečňuje spousta opatření zaměřených
na podporu rodin. Ať už jde o rozvoj orga-
nizací, které jsou přátelské rodinám,
o finanční podporu volnočasových aktivit
pro děti a mládež, nebo o organizaci pre-
ventivních a pro-rodinných aktivit. Velkou
část činností zajišťují neziskové a příspěv-
kové organizace města, úředníci a další
aktéři. Všechny tyto složky mají velkou
zásluhu na tom, že Hodonín uspěl v soutěži
Obec přátelská rodině.

pokračování na straně 3
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Podmínkou pro přihlášení do soutěže je
zpracovaná Koncepce rodinné politiky, kte-
rou má Město Hodonín již od roku 2012
schválenou zastupitelstvem města. Na kon-
cepci navazují akční plány pro-rodinných
aktivit na jednotlivé roky, které také podlé-
hají schválení zastupitelstvem. V rámci akč-
ního plánu na letošní rok naplníme v průběhu
roku aktivity jako Týden rodin, Den dětí,
Den seniorů a zdravotně postižených, pod-
poru sociálně slabých rodin, tvorbu infor-
mačních brožur adalší rozvoj Family Pointu
v Hodoníně.     

Za první místo v soutěži získal Hodonín
1,5 mil. korun jako dotaci na neinvestiční
akce pro-rodinného charakteru. 

Koordinátorka Obce přátelská rodině
Alena Pinkavová, odbor sociálních služeb

dokončení ze strany 2 Stavební fond Města Hodonína – nové účely
stavebních úprav a snížení úrokových sazeb
u vybraných účelů

V minulém vydání HL jsme informovali
občany o Stavebním fondu Města Hodo-
nína, který byl vytvořen za účelem rozší-
ření a zlepšení dosavadního a nového
bytového fondu. Zájemci mohou žádat
o půjčky a dotace k úhradě nákladů na
opravy a modernizace bytů a domů nachá-
zejících se v katastrálním území Města
Hodonína.

Zastupitelstvo Města Hodonína na svém
zasedání dne  6. 5. 2014 usnesením č. 2059
provedlo úpravy v „Zásadách vytvoření
a používání Stavebního fondu města“, a to:
a) snížení úrokových sazeb u účelů:

– oprava fasády u RD a BD včetně

zateplení z původní úrokové sazby
3 % na 2 %,

– instalace solárního zařízení určeného
k ohřevu topné a užitkové vody z 3 %
na 2 %,

– oprava nemovitostí neziskových
organizací z 2 % na 1,5 %,

– oprava domů a bytů po živelných
katastrofách z 2 % na 1,5 %,

– oprava kulturních památek ze 2 %
na 1,5 %,

– pořízení a instalace výtahové plošiny
pro zdravotně postižené z 2 % na 1,5 %.

b)  rozšíření poskytování půjček a dotací
o další 2 účely:

Termín pro podání žádostí o půjčky
a dotace ze Stavebního fondu Města Hodo-
nína v II. kole roku 2014 je 30. 6. 2014.
Žádosti mohou žadatelé podávat na Měst-
ském úřadě v Hodoníně, na odboru ekono-
miky a financí, Národní třída 25, dveře č.19.

Podmínky pro poskytování půjček, popř.
dotací, jsou stanoveny ve zmiňovaných

zásadách. Naleznete je na internetových
stránkách www.hodonin.eu –  městský
úřad – odbory úřadu – odbor ekonomiky
a financí – dokumenty – Zásady pro posky-
tování půjček a dotací ze Stavebního fondu
města.

Marián Maňák,
vedoucí odboru ekonomiky a financí

účel Doba Úroková Max. výše Max. výše 
splatnosti sazba půjčky dotace

v3) oprava střechy 4 roky 3% 100 tis. na dům 25 tis. na dům
– nebytové prostory
v4) výměna oken 4 roky 3% 40 tis. na dům 10 tis. na dům
(včetně výkladů)
a vstupních dveří
– nebytové prostory

Ekologický audit mateřských škol v Hodoníně
V jarních měsících komise MěÚ a kraj-

ské hygienické stanice provedla ekologický
audit ve všech mateřských školách na
základě vytvořených kritérií.  Cílem auditu
bylo zjistit stav přístupu mateřských  škol
k životnímu prostředí ak ekologické výcho-
vě. Byl prověřován systém separace odpa-
dů, zeleň v okolí, vedení ekologické
výchovy, stravování a energetické úspory.

Zejména paní ředitelky k prováděnému
posuzování přistoupily velmi aktivně
a vstřícně a komise s potěšením konstato-
vala, že všechny mateřské školy naplňují
zásady trvale udržitelného rozvoje a byl
jim udělen „Certifikát ekologické výcho-
vy“.  

Dita Šprinclová,
odbor investic a údržby

Pytlový svoz separovaného odpadu
červen 2014

PLASTY a NÁPOJOVÝ KARTON
středa 25. 6. 2014

PAPÍR – čtvrtek 26. 6. 2014

POZOR, ZMĚNA!
Plasty a nápojový karton ukládejte

společně do žlutého pytle.
Plasty a nápojové kartony prosím

sešlapávejte.
Ukládání odpadů mimo kontejnery

je  ZAKÁZÁNO
Stavění popelnic na vozovku je

ZAKÁZÁNO

Všechen ostatní a nebezpečný odpad,
včetně vysloužilých elektrospotřebičů,
mají občané Hodonína možnost bez-
platně uložit na sběrný dvůr na ul. Měš-
ťanská. Pro organizace města a školská
zařízení probíhá pytlový svoz vždy
první čtvrtek v měsíci.
Svoz separovaného odpadu probíhá s při-
spěním finančních prostředků EKO-
KOM, a. s. V rámci udržování pořádku
a čistoty žádáme o dodržení termínu.

Oznámení občanům!
Svoz bio odpadu v měsíci červnu bude
v sudý týden – pondělí  9. 6., 23. 6. 2014
Svoz bio odpadu v měsíci červenci bude
v sudý týden – pondělí 7. 7., 21. 7. 2014
(Do bio odpadu nepatří psí exkrementy
a igelitové sáčky.)
Město Hodonín  oznamuje, že zakoupilo
fotopasti na monitorování míst, která jsou
zneužívána k odkládání věcí a vytváření
černých skládek!
Na Sběrném dvoře v Hodoníně je nově
umístěn kontejner na sběr textilu.
Dita Šprinclová, odbor investic a údržby

Výpůjčka bio popelnic!
Platí pro majitele rodinných domů.

Smlouva na výpůjčku bio popelnic je  na dobu pěti let,
potom přechází do vlastnictví občana. 

Smlouva o výpůjčce se  uzavírá na Městském úřadě, Národní třída 25, Hodonín
každou středu od 10.00–16.30 hodin na odboru investic a údržby

nebo po telefonické domluvě.
Dita Šprinclová, odbor investic a údržby

tel.: 518 316 311, mobil: 606 739 702
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Zdeňka Kuřitková: Oblečení k vám musí promlouvat
Hodonínská oděvní výtvarnice tvoří

zejména pro ženy v ležérně elegantním
stylu. Podle ní není třeba jezdit nakupovat
oblečení do velkých měst. Naopak zákaz-
nice z Brna či Prahy přijíždějí sem do Ho-
donína, aby sehnaly originální modely
v jejím ateliéru a obchodě na Národní
třídě. Ten upoutává veselými barvami, sta-
rožitným nábytkem a exotickou vůní.

O jaké modely je v poslední době nej-
větší zájem?

Nyní jsou maturity, takže si sem děvčata
přicházejí pro maturitní šaty a potom je
sezona svateb, takže šaty pro svatební
hosty. Třeba svatební maminky si sem
chodívají pro slavnostní šaty.

Přejí si spíše delší šaty nebo krátké?

Různé, o dlouhé už příliš zájem není,
spíše po kolena – lady délka. Ikdyž v trendu
jsou opět dlouhé sukně, tak já vždycky
říkám, aby každý zůstal svůj a nesnažil se
vtěsnat do jakýchkoliv trendů. Hlavní je
totiž ten pocit, potom se budete líbit svému
okolí, protože ten z vás bude vyzařovat.
Samozřejmě je také nutné umět vkusně vy-
brat. Nemůže to být jen stylem, co si ze
skříně halabala vezmu. Dnešní móda je
o umění zkombinovat různé typy elegancí,
sportovní, společenský apod. Proto vím, že
když k nám chodí svatební maminky
a hosté, tak si přejí, aby model nebyl jenom
na jednu příležitost, ale dal se kombinovat.
V dnešní době si většinou člověk nemůže
pořídit dražší věc na jedno nošení. Takže
u nás jsou v oblibě trojkostýmky – sukně,
top a nějaký přehoz přes ramena, nemusí to
být nutně vždy sako. Nebo sukni nahrazu-
jeme kalhotami apod. Děláme oblečení tak,

aby bylo variabilní, např. společenská ha-
lenka se dala obléct také k riflím. Móda je
teď velmi benevolentní. 

Co myslíte, že hodonínské ženy v odí-
vání chtějí? Co preferují?

Něco jiného je, co chtějí, a něco jiného,
co by potřebovaly. Pořád totiž převládá
tzv. šedivá tendence a hlavně se moc ne-
ukazovat. To není dobře, protože potom
ženy, které na to mají a chtějí se ukázat, si
připadají příliš nápadné. 

Šijete také na míru?
Ano, nejraději, a co také doporučuji, dě-

láme šití na míru podle našich modelů,
které si zákaznice může nechat ušít na své
míry. Každý výrobek je svým způsobem
originál, protože vždy způsob ušití probí-

ráme spolu se zákaznicí a každou vy-
slechnu. Není to klasická zakázka, kdy si
přinesete látku, obrázek modelu a my to
ušijeme. Děláme výhradně z našich ma-
teriálů, které znám. Než navrhnu model,
musím mít v ruce materiál a podle toho
teprve vím, jak by měl vypadat. Takže
kdyby mi někdo donesl svoji látku a před-
stavu, tak prostě ne. Potřebuji aspoň
trošku své vlastní invence. (smích)  

Samozřejmě, jste oděvní výtvarnice,
ne švadlena…

Přesně. V každém výrobku, který od nás
vychází, je vlastně kus mě samotné. 

Jaký je vlastně rozdíl mezi návrhář-
kou a oděvní výtvarnicí?

Návrhářka nakreslí návrh, technický
výkres a pošle ho na dílnu, aby to vyrobili,
případně to s nimi konzultuje. Kdežto já
už nedělám ani nákresy, tuto fázi už pře-
skakuji. (smích)

Modelujete to tedy přímo na zákaz-
nici?

Ano, přímo na postavě, krejčovské
panně nebo na sobě. A model vytvářím od
nápadu přes realizaci až po konečný vý-
sledek, kde se setkávám se zákaznicí.
Proto bylo pro mě nutné mít obchod, po-
třebovala jsem poznat zákaznici a setkat
se s ní. Každá žena, i když je velikostně
stejná, je totiž jinak stavěná. Je důležité
vidět a umět odhadnout, už při vlastním
návrhu výrobku, na kterou ženu by se
tento model hodil. Není to konfekce.

Na zákaznici také nejspíš vidíte kaž-
dou křivku a můžete jí navrhnout
model slušivý přímo jí, a ne jenom ve-
likosti 36 bez prsou…

Přesně. Jde o poznání psychiky zákaz-
nic tak, aby jim model byl vlastní. A mně
je úplně jedno, že si potom myslí, že
k tomu došly samy. Je v pořádku, že jsem
je tam dokázala dovést. (smích) Chci, aby
ženy odcházely spokojené, že samy si
dobře vybraly tak, že jim to sluší, a to se
potom na nich odrazí.

Zákaznice se vám asi hodně vracejí,
že? Když se dívám na vzdušnost a ba-
revnost, není těžké tomu propadnout,
asi je tento módní styl velmi návy-
kový…

Ano, je to návykové a velkou úlohu při
tom hraje materiál, který musím vybírat
s velkou pečlivostí, aby byl pro nositelku
příjemný. Proto říkám, že když se chodíte
dívat a jdete cíleně za nějakým výběrem,
musíte si udělat chvilku, abyste si oblečení
vyzkoušela, protože výrobky „promlou-
vají“, jestli se jim na vás líbí a naopak,
jestli vám budou vyhovovat. Všechno do-
kážeme na postavě upravit, ale materiál
vašemu tělu musí sednout. 
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Jaké materiály používáte?
Vesměs přírodní, ale teď je technologie

tak daleko, že už v menší míře i nějaké
směsové materiály. Bavlna, viskóza, a tu
mám raději, protože ji dokážou už teď
zpracovat mnohem lépe. Mnozí si myslí,
že viskóza je umělý materiál, ale není to
pravda. Jedná se o celulózu ze dřeva.
Hodně používáme rovněž přírodní hed-
vábí. 

Jak jste začínala?
Vždycky říkávám, že mám hadry úplně

vlezlý pod kůží, já už je nenosím jenom
povrchu, ale mám je i v sobě. Studovala
jsem v Brně na oboru výtvarného zpraco-
vání řemesla. Odmalička jsem měla ráda

ruční práce, proto jsem tam cíleně šla. Ple-
tení, háčkování, ruční výrobky, to je moje
a později jsem se dala také na batikování. 

A váš první výrobek?
Ručně šité kalhoty v páté až šesté třídě

základní školy. Zdobit a odlišovat jsem se
chtěla odmalinka. Když jsme šli třeba
koupit kalhoty, tak aby byly aspoň trochu
jiné, jsem si doma vystříhala kvítečka
a nalepila jsem si je lepidlem na spodek
kalhot. 

V Hodoníně působíte jak dlouho?
Obchod mám osm roků, ale živnosten-

ský list jsem si vyřizovala ještě před revo-
lucí.

A před rokem 1989? Měla jste dílnu? 

Tehdy jsem začínala doma ve své jedné
malé místnůstce, kde jsem sama šila, na-
bízela po obchodech, rozčilovala se, pro-
tože moje tvorba byla vždycky odlišná
a málokterý obchod ji chtěl nabízet. Hned
po roce 1989 ano, to bylo období velkého
boomu, kdy byl hlad po všem, ale poté se
začalo mnoho různého zboží dovážet ze
zahraničí.

Máte zaměstnance?
Někdy ano, někdy ne, střídá se to.

Hodně mi pomáhá rodina, kterou využí-
vám, někdy až zneužívám. (smích) Ale
nejsem ten typ, co by jim zadal práci
a odjel pryč, celý den jsem v obchodě
nebo vzadu v dílně. -bla-

Železný klíč odemkl řeku a do ulic vyrazil Moravský drak

Plavební sezonu roku 2014 zahájili slav-
nostním otočením železného klíče na
Prvního máje v hodonínském přístavišti
U Jezu. Starostka města Milana Grauová
v roli kapitánky nejenže odemkla řeku pro
vodáky a plavce či otužilce, ale také před-
vedla své umění v kormidlování. Loď
Korálka s delegací z Baťova kanálu, včetně
ředitele přístaviště a moderátora, bezpečně
zakotvila u mola. Hudební doprovod
zajistila kapela Swing Dixie a pro malé
„odemykače“ přichystali pořadatelé v pří-
stavišti kromě plavby lodí také malování
na obličej, skákací hrad, jízdu na koni a no-
vinku letošní sezony turistický vláček.
Tzv. Moravský drak jezdí na dvou trasách.
Kratší trvá půl hodiny a vede z přístavu
přes Masarykovo náměstí a končí opět
u jezu. Delší trasa vede od přístavu k ZOO
a trvá asi hodinu. „Máme v Hodoníně do-
mluvený zkušební provoz od května do
konce června a potom uvidíme, jak se se-
zona rozjede a případně prodloužíme jízdy
přes celé prázdniny,“ popsal provozovatel
autovláčku Josef Kotas. 

Jízdní řád vláčku a podmínky přepravy
najdete v Hodonínských listech v rubrice
Aktuality z organizací, případně na webo-
vých stránkách města www.hodonin.eu.

-bla-

Moravu odemkla starostka z Korálky.

Hodonínem povozil návštěvníky Morav-
ský drak. 

Zoo má další nová
zvířata. Teju a lemury

Nejen uvítáním jihoafrických lvů, ale
i příchodem dalších dvou nových druhů
zvířat, oslavila Zoo Hodonín vstup do nové
sezony. Tím prvním je plaz s podivným ná-
zvem teju žakruarú, tím druhým lemur
černý. Trio prvně jmenovaného ještěra za-
psaného v Červené knize ohrožených
druhů zvířat zaujalo místo po varanovi,
jehož chov v zoo skončil. Zatímco ten však
ve svém teráriu kraloval sám, teju se vej-
dou všichni tři. 

„Svému předchůdci v expozici se dost
podobají, jsou ale menší,“ řekla na adresu
příchozích, kteří jsou v českých zahradách
k vidění jen vzácně, zooložka Lenka Pa-
cíková. Teju s černou kůží s bílými
skvrnami a dlouhým ocasem sice do Ho-
donína přišli prostřednictvím Zoo Plzeň
z USA, ale jejich domovinou je Jižní Ame-
rika. „Tato zvířata se vyznačují velkým
apetitem. Jsou doslova žravá a hamtavá.
Stačí, když chovatel nešikovně podá
krmení a může se dočkat pořádného kou-
sance,“ prozrazuje zooložka. Plazi, již se
převážně živí hmyzem, drobnými savci
a ovocem, se v zoo zabydleli rychle. „Už
si užívají i bazénku,“ hlásila hned druhý
den po jejich příchodu chovatelka Jitka
Ebertová. 

Také lemuři černí jsou v hodonínské zoo
už doma. Foto: Bohuna Mikulicová

Pokračování na str. 6
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Informační centrum
města Hodonína

rozšiřuje provozní dobu
V době letní turistické sezony od 1. červ-
na do 30. září 2014 bude provozní doba
v Turistickém informačním centru pro-
dloužena:

pracovní dny 7.30–17.30 hod.
sobota 8.30–16.00 hod.
neděle a st. svátky   9.00–13.00 hod.

Na Informačním centru nejen získáte
informace oubytování, stravování, služ-
bách, okulturních, společenských aspor-
tovních akcích v Hodoníně a regionu, ale
můžete si také zakoupit mapy, brožury,
pohlednice aupomínkové předměty, jako
např. slováckou keramiku, knihy oHodo-
níně, tradiční výrobky typické pro náš
kraj nebo víno od místních vinařů. Dále
máte možnost přečíst si zdarma denní
tisk či využít šest plně vybavených PC
stanic pro veřejný internet, popř. bezplat-
né připojení přes Wi-Fi. Provádíme kopí-
rovací či faxové služby. Naše služby
doplňujeme navíc prodejem vstupenek
na kulturní akce DK Hodonín nebo před-
prodejem v síti Ticket-Art. (Předprodej
vstupenek: po–pá 7.30–17.00 hod., so
8.30 hod.–12.00 hod.)
Zaměstnanci TIC Hodonín se těší na
vaši návštěvu.

Martin Synek, TIC Hodonín

Zveme vás na
CONCENTUS MORAVIAE
XIX. mezinárodní hu deb ní festival 13
měst – pátek 27. června v 19.30 hod.,
Dům kultury Hodonín
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Program: Ježek pod španělským sluncem 

Představa exotického Španělska, jeho
krásných žen a temperamentních mužů,
ale také jeho přírodních a architektonic-
kých krás, vzrušovala mnoho skladatelů
klasické i populární hudby. Jaroslav Ježek
spolu s Jiřím Voskovcem a Janem Weri-
chem vytvořili řadu skladeb, které dodnes
ovlivňují naše představy o „vůni španěl-
ských zahrad“ a jménech měst, která „znějí
jak milostné básně“. 

Více na: www.concentus-moraviae.cz
Předprodej vstupenek: TIC Hodonín,

Národní tř. 36, Dům kultury Hodonín, Láz-
ně Hodonín, Brno – TIC, Radnická 2 a na
www.ticketportal.cz

Irena Kočí, oddělení vnitřních vztahů

To pětice lemurů černých, která přišla
z pražské zoo, byla několik dnů zakřiknutá.
Jediné mládě ve skupině se úzkostlivě
drželo mámy a i ostatní byli zalezlí v bou-
dičkách. Stres po cestě a také z nového pro-
středí na ně hodně zapůsobil. „Až dosud
žili pouze v zázemí pražské zoo, takže
nejsou zvyklí na lidi,“ omlouvali vystra-
šené lemury chovatelé. Dnes už ale mluví
jinak. „Jsou mimořádně živí, dokonce až
oprsklí,“ říká Bílková na adresu roztomi-
lých zvířátek s očima jako korálky a protá-
hlým čumáčkem. Vzápětí je ale chválí.
„Jsou hodná a kontaktní. Když jim dávám
z ruky, přijdou a vezmou si. Lidé je už teď
mají rádi,“ chválí Bílková příslušníky
skupinky černých lemurů, kteří našli nový

domov v sousedství lemurů vari. Stejně
jako oni jsou endemity Madagaskaru
a jsou zapsáni v Červené knize.

Bohuna Mikulicová, tisková mluvčí zoo

Teju žakruarú se ve svém teráriu zabydleli
nezvykle brzy. Foto: Bohuna Mikulicová

Zoo má další nová zvířata. Teju a lemury

Ve svazu důchodců bylo opět živo. Slavili jubilanti

Pokračování ze str. 5

Oslavencům z místního Svazu důchodců
v Hodoníně byl ve středu 14. května po-
gratulovat za vedení radnice místosta-
rosta Vojtěch Salajka. Shromážděným
jubilantům popřál mnoho zdraví, veselou
mysl a aby si svůj zasloužený odpočinek
užili obklopeni nejbližšími. Mezi osla-
venci byla také Žofie Kocmanová z Ho-
donína, původem z Moravské Nové Vsi,
která letos oslavila úctyhodnou devade-
sátku.

Program pro seniory připravily děti z ma-
teřské školy Jilemnického. 

Devadesátku ve svazu důchodců letos
oslavila hodonínská občanka. 

Všem jubilantům ze Svazu důchodců
Hodonín blahopřejeme a také přejeme za
redakční radu mnoho zdraví do dalších
let. -bla- 

Oznámení k roznášce HL
Vážení čtenáři,
vzhledem k množícím se požadavkům na vícečetné doručování Hodonínských
listů do jedné domácnosti, a tím pádem absenci výtisků pro potřebné občany, jsme
byli nuceni přistoupit k opatření:

1 byt/dům = 1 výtisk obecního zpravodaje (pouze domácnosti, ne firmy)

HL najdete také na webových stránkách města, případně si je lze zapůjčit v čítárně
MěK Hodonín. 
Děkujeme za pochopení.

redakční rada
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Služba Trojlístek sblíží rodiny
s náhradními babičkami

Pokud patříte k rodinám, které řeší prob-
lém s krátkodobým hlídáním svých dětí,
zbystřete prosím pozornost. Právě pro vás
je totiž určena služba Trojlístek, kterou nově
nabídne hodonínský Family Point ve spo-
lupráci s odborem sociálních služeb Měst-
ského úřadu Hodonín a Centra pro rodinu
a sociální péči v Brně. 

Smyslem služby je sblížení tří generací.
Cílem je usnadnit rodinám s dětmi do pat-
nácti let návrat na trh práce azároveň vytvořit
možnost přivýdělku pro ženy zralého věku.
Hlídání totiž zajišťují takzvané „náhradní
babičky“, což jsou ženy (není podmínkou
seniorský věk), které by chtěly pomoci rodi-
čům dětí a zároveň si přitom přilepšit. 

Myšlenka spočívá v tom, že rodiny nej-
dříve dostanou příležitost seznámit se se
ženou, která by měla o pozici náhradní
babičky zájem. Tato pak vytvoří s rodinou
pracovně-přátelský vztah, který bude jednak
v osobní rovině, ale současně bude motivo-
ván i finančním ohodnocením. Doporučená
částka činí 50 Kč na hodinu, což je méně
než v komerčním prostředí a není to v pří-
padě krátkodobého hlídání taková finanční
zátěž. 

Obě strany absolvují úvodem vstupní
pohovory, jejichž cílem bude ujasnit si
představu o poskytování služby a pomoci
najít vhodný protějšek. Náhradní babička
bude mít v rodině za úkol pomáhat s péčí

o děti, hlídat je, zajišťovat doprovod či
vyzvednutí dětí ze školky, školy, z volno-
časových aktivit, vytvářet jim zázemí
a věnovat se jim. Nejedná se o výpomoc
s chodem a pracemi v domácnosti. V ideál -
ním případě mohou rodiny zažívat obdobu
normálního vztahu s prarodiči. Náhradní
babičky mohou být ženy, které se například
cítí osaměle, nebo jim vlastní děti již
odrostly a rády by byly užitečné a nápo-
mocné někomu dalšímu. 

Fungování služby je v Hodoníně naplá-
nováno od září. Již nyní bychom však rádi
vyzvali zájemce jak z řad rodin, tak ináhrad-
ních babiček, aby nás kontaktovali. Může-
te se na nás obrátit e-mailem na adrese:
hodonin@familypoint.cz nebo se zastavit
osobně ukontaktní pracovnice Family Poin-
tu.

Provozní doba Family Pointu (přítom-
nost kontaktní pracovnice):
po a st 8.00–12.00 • út a čt 8.00–11.30

Michaela Klepáčová,
vedoucí odboru sociálních služeb

Jste v tíživé situaci?
Vybírejte poradnu
opatrně

Vážení občané, 
při práci na odboru sociálních služeb se

se svými kolegy často setkáváme s lidmi,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, se
kterou si sami nevědí rady. Může se jednat
o problémy s bydlením, rodinné nebo
finanční problémy, ztrátu zaměstnání apod.

V těchto případech doporučujeme mož-
nost využít sociálních služeb, které jsou
registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, např. odborného sociálního pora-
denství.

Takto registrované sociální služby garan-
tují kvalitu poskytovaných služeb, mají
ze zákona vyplývající povinnosti, které
jsou předmětem inspekce ze strany úřadu
práce a jsou poskytovány bezplatně. Jedná
se např. o odborné sociální poradenství
Psychocentra Domeček o. p. s nebo cha-
ritní poradnu Oblastní charity Hodonín.
Sami si můžete ověřit registraci služby na
iregistr.mpsv.cz.

Pokud se bude jednat o právní pora-
denství pro cizí potřeby, je-li provozo-
váno soustavně a za úplatu, je toto možné
vykonávat jen po splnění podmínek sta-
novených zákonem o advokacii.

Michaela Klepáčová,
vedoucí odboru sociálních služeb

V Itálii přivítali hodonínskou delegaci vínem i třešněmi
Desetiletou úspěšnou spoluprací se může

pochlubit město Hodonín s partnerskou
Vignolou. Severoitalské město leží necelých
sto osmdesát kilometrů na sever od samo-
statného státu San Marino a sto třicet kilo-
metrů od Florencie, je známé ovocnými
sady, vínem, balsamikovým octem a jinými
gastronomickými pochutinami. „Do Vig-
noly jezdíváme pravidelně a letos jsme
poprvé jeli také do přímořského Gabicce
Mare. Pozvali si totiž zástupce Města Hodo-
nína, aby je blíže seznámili s mezinárodním
školním projektem. Ten je momentálně ve
fázi plánování technických a finančních
požadavků na obou stranách,“ prozradila
vedoucí odboru kanceláře starosty a místo-
starostů Zlatuše Vlašicová. K desetiletému
výročí spolupráce si vignolští přichystali
jako projev úcty retrospektivní výstavu

osvých zahraničních partnerských městech
a na toto téma vydali rovněž publikaci.
Místostarosta Vojtěch Salajka byl vyzván
k převzetí poděkování za spolupráci s Měs-
tem Hodonínem, která, jak bylo několikrát
zdůrazněno, je pro ně obohacující přede-
vším v rovině výměny zkušeností, šíření
jihomoravské kultury, folkloru a tradic.
Místostarosta při té příležitosti pozval
zástupce Vignoly na zářijový Svátek vína,
kde by se tak jejich město mohlo prezen-
tovat svými víny a popřípadě i gastronomií
a celou akci tím příjemně oživit. „Věřím,
že budeme moci našim italským přátelům
oplatit jejich pohostinnost a také obyvate-
lům Hodonína avšem návštěvníkům Svátku
vína ukážeme prvky gastronomie, kterými
se celý region okolo Vignoly může pyšnit,“
dodal nadšeně Salajka. -bla-

Dotační politika měst 2014–2020 byla dalším tématem
Kooperační sítě středně velkých evropských měst

Město Hodonín se ve dnech 24. a25.dub-
na zúčastnilo dalšího jednání Kooperační
sítě středně velkých evropských měst. Ta se
konají vždy dvakrát ročně a to letošní, jarní,
setkání proběhlo v maďarském městě Nyí-
regyháza a společným tématem nyní byl
„Dopad rozpočtového plánu EU 2014 až
2020 – možnosti a příležitosti pro obce“.
Zástupci Města Hodonína měli tak možnost
jako jedni z 32 dalších členských měst
vyslechnout si příklady dobré praxe nejen
v Maďarsku, ale iRakousku, Německu nebo

Velké Británii. Program byl dále vhodně
doplněn o ukázky dotační politiky hostitel-
ského města, konkrétně se jednalo o velké
investiční projekty jako např. modernizace
tamní zoologické zahrady, lázní a v nepo-
slední řadě také ukázku výstavby moderního
areálu firmy LEGO. Jak jednotlivé příspěvky
konference, tak ipraktické ukázky byly jed-
noznačně přínosem pro všechna zúčastněná
města. Zlatuše Vlašicová,

vedoucí odboru kanceláře starosty
a místostarostů
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Poskytovatel
Centrum pro rodinu 

a sociální péči Hodonín

Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.

Psychocentrum 
Domeček Hodonín, o. p. s.

Oblastní charita Hodonín

Sociální služba
Vlaštovka – dětský rehabilitační stacio-
nář
Osobní asistence
Sociální rehabilitace

Centrum denních služeb
Osobní asistence
Pečovatelská služba

Azylový dům pro muže
Chráněné bydlení
Odborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace

Domov pro matky s dětmi
Charitní poradna
Kontaktní centrum
Nízkoprahové denní centrum
Nízkoprahový Klub Pohoda
Noclehárna pro lidi bez přístřeší
SAS pro rodiny s dětmi

Minimální síť sociálních služeb v Hodoníně

Podomní prodej

Minimální síť sociálních služeb v Hodoníně

Zastupitelstvo Města Hodonína schvá-
lilo dne 6. 5. 2014 Minimální síť sociálních
služeb. Minimální sítí je rozuměn souhrn
sociálních služeb fungujících na území
Města Hodonína, na jejichž existenci, roz-
voji nebo vzniku má Město Hodonín zájem
a finančně je podporuje. 

Minimální síť reaguje svou nabídkou
služeb na potřeby uživatelů a potažmo
občanů nejen Města Hodonína, ale i spá-
dových obcí. Zahrnuje služby pro seniory,
pro osoby se zdravotním postižením, či
duševním onemocněním, služby pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením a v nepo-
slední řadě pro rodiny s dětmi. 

Tato síť nyní zahrnuje 17 registrovaných
sociálních služeb poskytovaných 4 zřizo-
vateli. Na území Hodonína a spádových
obcí služby zajištuje mnohem více posky-
tovatelů.  Celkem je na území ORP Hodo-
nín poskytováno 38 registrovaných
sociálních služeb. Mimo síť jsou např. zařa-
zeny služby, jejichž zřizovatelem je Jiho-
moravský kraj, mají zde zřízeny pobočky,
nebo na Hodonínsko zajíždějí a poskytují
služby terénní formou. 

Minimální síť byla poprvé schválena
v roce 2013 a podle platných zásad je nutné
ji každoročně revidovat. Letošní revize
Minimální sítě odráží tíživou situaci
v oblasti financování soc. služeb v celém
Jihomoravském kraji. Kromě kritérií pro
posuzování, daných zásadami financování
sociálních služeb, bylo nutné také zohled-
nit ukončení projektu JMK IP – Podpora
vybraných služeb sociální prevence v Jiho-
moravském kraji. Díky tomu se zvyšuje
„nákladovost“ v oblasti sociálních služeb
– tzn. od roku 2015 bude nutné financovat
i ty služby, které dosud (po dobu 4 let) byly
hrazeny z ESF ČR. Vzhledem k výše zmí-
něným aspektům nebyly v letošním roce
do sítě zařazeny čtyři služby, jejichž zři-
zovatelé o zařazení do minimální sítě
 žádali. Jde o tlumočnické služby, sociál-
ně-aktivizační služby pro seniory a zdra-
votně postižené a sociální rehabilitaci,
jejichž zřizovatelem je Centrum pro slu-
chově postižené Hodonínsko, o. p. s., a dále
o službu rané péče Střediska rané péče
Brno. Těmto organizacím bylo doporučeno
žádat o finanční příspěvek na provoz služ-
by v grantovém řízení.

Kontaktní osoba:
Koordinátor KPSS
Marcela Prchalová
tel.: 518 316 318
e-mail: prchalova.marcela@muhodonin.cz

Vážení občané,
dovolte nám, abychom připomněli, že
podomní prodej je zakázán na celém
území města a týká se samozřejmě také
nabídky energií! Pokud zvoní u vašich
dveří a pod různými záminkami se snaží

vylákat od vás údaje nebo podpis, obraťte
se prosím na MěP 156, 518 346 000.
Pokud vám někdo řekne, že jde zkontro-
lovat elektroměr nebo plynoměry, vyžá-
dejte si průkaz! NIC nepodepisujte mezi
dveřmi! -bla-

placená inzerce
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Aktuality z organizací
Oznámení o přerušení
dodávky el. energie
6. 6. 2014: od 7.30 do 13.00
– Luční od č. p. 7 po 15
– Měšťanská č. p. 72 a 74
Vřesová – Eltodo Citelum, s. r. o.

9. 6. 2014: od 7.30 do 13.00
– Masarykovo nám. od ul. Dobrovolského

po Nár. třídu
– Dobrovolského levá strana od Mas. nám

po Dolní Valy
– Dolní Valy
– Národní třída pravá strana od č. p. 2 po

ul. Štefánikova
– Příční
– Štefánikova pravá strana od Národní tří-

dy po č. p. 12 a od 20 po 28

10. 6. 2014: od 7.45 do 10.45
– Pánov od č. p. 3 183 po 1607, dále k č. p.

3 528 po konec obce
od 11.45 do 14.00
Lokalita zahrádek za hřbitovem (osada
Vodárna)

11. 6. 2014 od 7.30 do 15.00
– Cihlářská čtvrť 10–11
– Družstevní čtvrť 23–26
– U Cihelny 10–11

13. 6. 2014 od 7.30 do 13.00
– Partyzánská pravá strana od ul. Měš-

ťanská po č. p. 3 435/24

Děkujeme za pochopení
E.ON Distribuce, a.s. 

Všechny termíny přerušení dodávky el.
energie najdete aktuálně na úřední desce.

Vyznání lázním
Je to třicet pět let, co se narodily Lázně

Hodonín. Schválně říkám Lázně s velkým
L, protože si to zaslouží za to, co všechno
pro své klienty dělají. Já jsem sice hostem
lázní jen poslední čtyři roky, ale zvykl jsem
si sem jezdit pravidelně několikrát ročně. 

Asi se ptáte proč. Na to je jednoduchá,
ale určitě ne krátká odpověď. Lázně
v Hodoníně v sobě mají všechno, co by se
dalo shrnout pod pojem rodinné lázně.
Není to, jak říká moje kamarádka, „stroj
na lidi“, ale místo, kde se každému pacien -
tovi nebo klientovi věnují jako vzácnému
hostu, který si zaslouží to nejlepší. 

Všechno to začíná lidmi. A proto myslím,
že je třeba připomenout ty, kteří velikou
měrou k této pohodě přispívají. Nedají se
vyjmenovat všichni, ale když bych chtěl
postupovat podle služebního „stáří“, pak
se musím asi nejvíc sklonit před panem
primářem Žaroským a paní doktorkou
Ševčíkovou, kteří patří ještě s několika dal-
šími k nestorům lázní a byli a jsou v nich
od jejich začátku. Pak ostatní lékařský per-
sonál v čele s paní primářkou Sojkovou
a pokračuje veškerým personálem vlastní-
ho lázeňského provozu, sestřičkami u van
a koupelí, masérkami a maséry a fyziote-
rapeuty. Myslím, že každý, kdo v lázních
v Hodoníně byl, byl také spokojen s úrovní
stravování, a to jak vlastních jídel, tak
i obsluhy na všech třech jídelnách, a per-
sonálu obou lázeňských kaváren, který zpří-
jemňuje dobu volna a odpočinku při
posezení se známými a přáteli.

A pochopitelně musím vzdát dík i per-
sonálu na lázeňských domech, hlavně
děvčatům pokojským, které se nám všem
starají o úklid pokojů, aby bylo všude
čisto a všechny potřeby doplněné. A vím,
o čem mluvím, protože když mají za jeden
den třeba tři desítky odjezdů a nástupů,
tak se musí hodně ohánět, aby to všechno
stihly.

Ale teď by si někdo mohl říci, že jsem
na někoho zapomněl. Ne, nezapomněl
jsem, a to na jednoho pána, kterému moje
díky patří úplně nejvíc. A to je ředitel lázní
Milan Sýkora. Bez něj si asi už nikdo nedo-
vede lázně představit. 

Ale nejen procedurami a jídlem živ je
člověk. Bez kultury si již tyhle lázně nedo-
vedu představit. Takže veliké poděkování
musí patřit i dvěma ženám, které se o lázně
starají právě po stránce kulturního vyžití
a pak i propagace po celé republice
i v zahraničí, a to „paní kulturní“ Mirce
Čermákové, avedoucí marketingu Ivě Klju-
nič. Musím přitom i vzpomenout na minu-
lou „paní kulturní“ Majku Bařinovou,
která kulturní činnost pozvedla na dobrou
úroveň, která se teď udržuje dál a mění
svou tvář zase trochu jinak, ale minimálně
na stejné, spíš ještě lepší úrovni. No, ale
když jsem vzpomněl na kulturu, pak si také
musím připomenout všechny ty soubory,
které jsem měl možnost poznat a které
vytvářejí krásný obraz jižní Moravy. Ano,
jsou to cimbálky, ať jsou to manželé Gru-
fíkovi, sourozenci Baťkovi, manželé Osič-
kovi, cimbálové soubory Slovácko mladší
z Mikulčic, Mirka Zachovalého z Hodoní-
na, Michala Miltáka ze Strážnice, muzika
z Milotic a další. A pak slovácké dechovky,
Dolinečka, Fialenka a další.

Zapomněl jsem ale ještě na něco, a to
na krásné taneční večery. Myslím, že i pan
primář Žaroský by potvrdil, že i tanec je
nedílnou součástí léčebných procedur. Tak-
že kromě těch moravských dechovek, o kte-
rých jsem už říkal, musím připomenout
i kapely Combet, JAMA, Countrio, Duo
Jiřenka, Teriér, KARPáJA a další, které
k těm tanečním rejům přispívají.

No a tohle všechno přispělo k tomu, že
jsem se do lázní vlastně zamiloval a že sem
tak rád jezdím a snad ještě dlouho jezdit
budu.

Zdeněk Charvát z Tábora,
vděčný lázeňský host

TUČEK ENGLISH
KURZY ANGLIČTINY

pro veřejnost i firmy
LAST MINUTE

– víkendový intenzivní kurz
 Hodonín 6.–8. 6. mírně pokroč.

– týdenní intenzivní kurz
Jeseníky 29. 6.–5. 7. střed. pokr.

www.tucekenglish.cz
facebook: Tuček English

tel.: 605 142 824

ZEDNICTVÍ
Kompl. rekonstrukce byt. jader 

Stavební práce: zdivo, omítky, 
betony, obklady, dlažby, 
zámkové betonové dlažby.

Zateplování fasád rodinných domků.
Milan Večeřa, tel.: 721 553 341
www.milvestav.estranky.cz

Úvěry na bydlení
• Snížení splátek stávajících úvěrů
a půjček • Koupě RD nebo bytu

•  Modernizace RD nebo bytu • Výstavba
RD nebo bytu • Vypořádání po rozvodu

nebo po dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány

na míru pro vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618 

www.uver-na-bydleni.cz

blok placené inzerce
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1. MATERIÁLNÍ  SBÍRKA
V ROCE 2014

10. června
Od 10.00 do 17.00 hodin

POZOR! 
ZMĚNA SBĚRNÉHO MÍSTA!

Sbírky budou probíhat na ulici KOU-
PELNÍ (budova bývalého ředitelství Ji-
homoravských lignitových dolů), místo
bude řádně označeno znaky CHARITY.

Co můžete darovat?
• Letní a zimní oblečení – pánské, dám-

ské, dětské – čisté a složené do plas-
tového pytle nebo krabice (stvrzenku
z čistírny nevyžadujeme).

• Lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ruč-
níky, záclony.

• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky (vše nepoškozené).

• Polštáře, deky.
• Obuv – veškerou, nepoškozenou.
• Batůžky a ledvinky, pánské opasky,

tkaničky do bot.
• Potřeby osobní hygieny, čisticí pro-

středky.
Vaše věci poslouží lidem v nouzi.
Prosíme o příspěvek na dopravu.
DĚKUJEME!
Kontakt: Ludmila Malá, 
mobil: 737 234 077
e-mail: ludmila.mala@charita.cz

Pěvecký sbor Barbastella uspěl v celostátním kole
Ve dnech 19.–21. 4. 2014 proběhlo

v Brně celostátní kolo soutěže středoškol-
ských pěveckých sborů Gymnasia Cantant.
Letos šlo o jubilejní XX. ročník, ve kterém
své síly poměřilo celkem 14 sborů z celé
republiky. Mezi nimi i hodonínská Bar-
bastella.

Sbory měly možnost zúčastnit se soutěže
v kategorii A s povinnou skladbou, nebo
v kategorii B s volným repertoárem. Celo-
státnímu kolu přehlídky vBrně předcházela
v únoru a březnu regionální kola konaná
v Praze, Brně a Ostravě, z nichž na základě
výkonů vybrala odborná porota nejlepší sbo-
ry z obou kategorií do celostátní soutěže. 

Kromě soutěžních vystoupení a hudeb-
ních workshopů si všechny sbory při závě-
rečném koncertě zazpívaly i na prknech
Besedního domu, kde proběhlo vyhodno-
cení celé přehlídky. Barbastella z Gymná-
zia, Obchodní akademie a jazykové školy
Hodonín na něm byla pětičlennou odbor-
nou porotou oceněna v kategorii A zlatým
pásmem a její sbormistr získal zvláštní
cenu za dirigentský výkon. Posluchači
budou mít možnost slyšet pěvecký sbor na
tradičním Absolventském koncertě dne
19. 6. v 19.00 v sále Evropa.

Josef Ilčík

Folklorní soubor prezentuje českou kulturu ve světě 
V dnešní moderní době existuje mnoho

způsobů, jak vyplnit svůj volný čas. Někdo
se věnuje umění, někdo chodí sportovat.
Mládež i děti z Hodonína svým tancem
a zpěvem přibližují krásu lidové historie
nejen svým členům, ale při svých vystou-
peních i široké veřejnosti. Folklorní soubor
Polajka pro mladé a Polajenka pro děti jste
mohli například vidět v Hodoníně na
Fašanku, plese muzikantů nebo  na Veli-
konočních trzích v Brně. 

Taneční soubor patří pod občanské sdru-
žení Taneční studio Graceful, kde se děti
kromě folkloru zaměřují  i na gymnastiku
a různé druhy tance. Momentálně ve sku-
pinách tančí sedmnáct členů ve věku od
14 do 25 let  a dvacet pět  dětí ve věku od
3 do 10 let. Svou činnost soubor zahájil
již v roce 2007 a v Hodoníně působí aktiv-
ně od září 2013 pod novým občanským
sdružením.

Samotný soubor však nikdy nevzniká
sám od sebe. Za vším stojí teprve dvace-
tiletá Nikol Kordulová z Ratíškovic, pro
kterou je zpěv, hudba a tanec hlavní náplní

volného času, a jak sama říká, i života. Své
taneční zkušenosti, které sbírala postupně
již od čtyř let, se nyní snaží předat dětem
i mládeži nejen ve folklorním souboru.
Svůj program děti i mládežníci připravují
v prostorách základní školy Vančurova
v Hodoníně. 

V květnu se účastnil soubor festivalu
v Mikulově a Jablunkově a i v následují-
cích měsících ho čekají další vystoupení.
V červnu se  děti z Polajenky chystají na
přehlídku do Klobouk a také na čtyřdenní
mezinárodní festival do Bratislavy. Poté
mládež z Polajky bude  prezentovat Čes-
kou republiku v Německu na týdenním
festivale  a v srpnu vyrazí prezentovat své
město a kraj do Prahy a Českého Krum-
lova. Velikou zkušeností pro děti bude
i natáčení tanečního a hudebního DVD. 

Tanečníci, zpěváci i hudebníci mezi
sebou rádi přivítají nové členy. Je to skvělý
způsob, jak se seznámit se svou kulturou,
novými lidmi i procestovat svět. 

Natália Saganová 

Slunce i déšť v Jeseníkách
Přesně tak by se dal charakterizovat

týdenní pobyt Okresní organizace SPMP
Hodonín v Karlovicích v Jeseníkách. Ale
ani rozmary počasí nezabránily tomu, aby
si víc než třicet účastníků pobyt náležitě
užilo. Každý si totiž mohl vybrat aktivitu,
která mu vyhovovala nejvíc. Zatímco jedna
skupina zdolávala vrchol Pradědu, druhá
využila čas k procházce po lázeňském měs-
tečku Karlova Studánka. Exkurzi do
Muzea papíru ve Velkých Losinách a do
přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně si
nenechal ujít nikdo. To nám ještě počasí
docela přálo, takže jsme při cestě k Horní
nádrži elektrárny mohli obdivovat Jeseníky
v celé jejich kráse. Další dny už bylo počasí
vrtkavé. A tak přišly na řadu kratší vycház-
ky do okolí nebo třeba návštěva skláren
ve Vrbně pod Pradědem. Zbývající čas
jsme pak využili k relaxaci v bazénu
a vířivce. Za slunce i za deště byl pobyt
pro všechny příjemnou změnou a způso-
bem, jak načerpat nové síly.

Jitka Soldánová,
Okresní organizace SPMP ČR 

v Hodoníně
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Zoo zve na tradiční předprázdninovou akci
Rozloučení se školou aneb Hurá, prázd-

niny! To je dnes už tradiční akce hodonín-
ské zoologické zahrady pro ty děti a jejich
rodiče, kteří chtějí oslavit konec školního
roku. Na programu té letošní, která se usku-
teční v sobotu 28. června od 13.30, budou
zábavné hry a soutěže s odměnou, divadlo,

odpoledne ve společnosti rytířů a setkání
se sovím klukem Emilem. Kdo ze školáků
či studentů na pokladně ukáže vysvědčení
se samými jedničkami, může v tento den
vstoupit do zoo zdarma.  

Bohuna Mikulicová,
tisková mluvčí zoo

AUTOVLÁČEK HODONÍN – jízdní řády
květen 2014

zastávka odjezd
Přístaviště U Jezu 13.00   14.15   15.30   16.45
Masarykovo nám. U Alberta 13.10   14.25   15.40   16.55
Lázně 13.25   14.40   15.55   17.35
ZOO 13.40   14.55   16.10   17.20
Masarykovo nám. U Alberta 13.55   15.10   16.25   17.50
Přístaviště U Jezu 14.00   15.15   16.30   18.00

Cena: 30 Kč / osoba (částečná trasa)
50 Kč / osoba (celá trasa) 

Jedná se o zkušební provoz. Děti pouze v doprovodu dospělého. 
Skupiny osob si mohou jízdu vláčkem objednat i v dopoledních hodinách. Můžete
využít také Slevový balíček (kombinace jízdy vláčkem s plavbou lodí nebo s návštěvou
ZOO Hodonín). Objednávky tel.: 603 281 290 a více info také na www.pristavisteujezu.cz.

Josef Kotas, provozovatel vláčku – tel.: 603 450 215 (firma TEOZ spol. s r. o.)

V Hodoníně proběhly oslavy dne svatého Jiří
Hodonínští skauti i letos

oslavili den svatého Jiří,
patrona všech skautek
a skautů. Tento den tradičně
slaví jako Den v krojích,
a tak již několik let vyráží
do práce či školy ve skaut-

ském kroji. Letos se u příležitosti tohoto
dne sešlo na Masarykově náměstí u fontány
na třicet krojovaných skautek a skautů
z Hodonína a okolních obcí, aby si spo-
lečně zazpívali skautskou hymnu.

Jolana Čuprová,
Skautské středisko Přátelství

Do práce či do školy vyrazili ve skautském. 
SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘ

Agentura 1+1 Hodonín
602 565 057, 518 343 677 • www.kvetka.cz

Na kole dětem 2014
5. ročník veřejné cyklotour s Josefem

Zimovčákem na podporu onkologicky
nemocných dětí. V Hodoníně bude dojezd
1. etapy ve čtvrtek 5. 6. cca v 18 hod.
na Masarykově náměstí.

Start: ve středu 4. 6. 2014  Brno - >
Miroslav -> Znojmo.

1. etapa: čtvrtek 5. 6. – Znojmo, Rou-
chovany, Moravský Krumlov, Hustopeče,
Svatobořice – Mistřín, Kyjov, Hodonín. 

Dalších devět etap po celé České repub-
lice najdete na: www.nakoledetem.cz Při-
dat se může každý – na kousek, jednu
etapu, nebo celou trasu.

Projekt na kole dětem se koná za finanční
podpory partnerských krajů, měst, obcí
a společností. Veřejná sbírka, číslo účtu:
107-484410267/0100.

Lucie Švecová,
oddělení vnějších vztahů

Pronájem kancelářských prostor 
na ulici Rodinova v Hodoníně. 
Celková cena již do 2 tis./měs. 

Tel.: 723 154 227

blok placené inzerce
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Vzpomínka na Milana Janoška

Snad deset let jsme kolem sebe chodili,
aniž jsme se poznali. To skončilo ihned
poté, co jsem ho slyšel brilantně vystřih-
nout úvodní pasáž Ježkova Bugattistepu.
Bylo to v době, kdy jsem v Hodoníně zaklá-
dal pobočku hudební školy Yamaha.

Vstal od kláves a zeptal se mě: „Ty jsi
ten, co dělá tu Yamahu? Mě to zajímá,
nehledáš lektora?“

A tak jsem se poznal s Milanem Janoš-
kem, jehož příjmení snad úplně všichni
nesprávně skloňovali, a ptali se  na Milana

Janošku, jestli bude hrát Milan Janoška
či jestli jsem se viděl s Milanem Janoškou.

Zpočátku jsem nevěděl, že je jednou
z nejvýznamnějších postav, která stála
na začátku šedesátých let u zrodu hodo-
nínské moderní popové scény západního
typu, kdy hity, jen co se objevily na Rádio
Luxembourg, už následující víkend zně-
ly se skvělými českými texty Stanisla-
va Mikuše v tehdy beznadějně vyproda-
ných  hodonínských tančírnách Kravíně
a EHO. Pamětníci dodnes nostalgicky

vzpomínají na Tambora, Růži z Atén
a jiné…

Ač vzděláním ekonom, povoláním
finanční úředník a duší muzikant, našel se
v roli učitele hudby, pro niž byl díky svému
dobráckému optimismu a schopností vcítit
se do dětské dušičky předurčen. Byl jeden
z mála kantorů, který dokázal dělat své
žáky šťastnými. A ti mu to vraceli dosaže-
nými úspěchy na národních, ale i evrop-
ských a světových soutěžích. Za všechny
uvádím rok 2007, kdy hned tři jeho žáci
reprezentovali Evropu ve světovém kole
soutěže mladých skladatelů, pořádaném
tehdy v japonském Tokiu.

Hudbě prokázal obrovskou službu ze-
jména tím, že ji nikomu nezošklivil,
a naopak dokázal zasít její sémě i na méně
úrodnou půdu.

Milane, příští školní rok začneme bez
Tebe a moc nám kolegům i žákům chybíš.
Vím zcela určitě, že talentové zkoušky pro
studium nebeské hudebně pedagogické
akademie jsi udělal za jedna a že ve vol-
ných chvílích spolu se Staňou Mikušem
a Laďou Polínkem už zakládáte nebeský
YAMABAND.

Milan Janošek zemřel 19. prosince 2013.
Vítězslav Veselý, ředitel HŠ Yamaha

Milan Janošek se svými žáky

blok placené inzerce

OBKLADY – DLAŽBY
rekonstr. koupelen, malby, 

sádrokartony, vč. dod.  mat.
René Pawera, tel.: 777 838 860

e-mail: renepawera@seznam.cz
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NABÍDKA PROGRAMŮ – červen

Hodonínské kulturní léto – 2014
30. května–31. srpna

CECHY A ŘEMESLA 
HODONÍNSKO-HOLÍČSKÉHO PANSTVÍ 

Masarykovo muzeum Hodonín, Zámeček

13. června (pátek)
HUDEBNÍ VEČER Z PODZÁMČÍ: 

– folklórní vystoupení s besedou u cimbálu
Masarykovo muzeum Hodonín, 

Zámeček, od 18.00

14. června (sobota)
S PARNÍKEM NA PRÁZDNINY 

– rodinný výlet na Výklopník u Sudoměřic 
Centrum pro rodinu Hodonín, Štefánikova 15, 

od 11.00 

18. června (středa)
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA

VE 120 MINUTÁCH
Letní divadelní scéna, uvádí Městské divadlo Zlín,

terasa Kulturního domu Horní Valy, od 19.00 

21. června (sobota)
35. VÝROČÍ LÁZNÍ HODONÍN

Masarykovo náměstí Hodonín, od 13.00 

22. června (neděle)
POHÁDKOVÝ LES 

Místo konání, čas: Centrum pro rodinu Hodonín, 
Dětské městečko v Bažantnici, od 15.00 

26. června (čtvrtek)
ZAHRADNÍ SLAVNOST 

K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Centrum pro rodinu Hodonín, 

Štefánikova 15, od 16.00 

27. června (pátek)
ONDŘEJ HAVELKA 

A JEHO MELODY MAKERS 
Kulturní dům Horní Valy, od 19.30 

28. června (pondělí) 
VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

Přístaviště U Jezu Hodonín, od 14.00 

12. července (sobota)
HISTORICKÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ 

– odpoledne plné her a soutěží nejen pro děti
Masarykovo muzeum Hodonín, 

Zámeček, od 14.00 

13. července (neděle)
LITERÁRNÍ ČTENÍ U FONTÁNY

Masarykovo náměstí Hodonín, od 19.00 

2. srpna (sobota)
VODNÍ HRÁTKY NA PŘÍSTAVIŠTI 

Přístaviště U Jezu Hodonín, od 14.00 

8.–11. srpna (pátek–pondělí)
SVATOVAVŘINECKÉ SLAVNOSTI

Masarykovo náměstí Hodonín

15.–17. srpna (pátek–neděle)
MADE OF METAL – metalový festival 

Vodní cvičiště Hodonín 

15. srpna (pátek)
HUDEBNÍ VEČER ZE ZÁMKU 
– hudba a tance zámecké vrchnosti

Masarykovo muzeum Hodonín, 
Zámeček, od 18.00 

18.–24. srpna (pondělí–neděle)
LETNÍ FILMOVÉ KINO

terasa Kulturního domu Horní Valy, od 21.00 
30. srpna (sobota)

HODONÍNSKÝ PON-TÓN – rockový festival
Vodní cvičiště Hodonín, od 14.00 

30. srpna (sobota)
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Přístaviště U Jezu Hodonín, od 14.00 

31. srpna (neděle)
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

V ZOO HODONÍN 
ZOO Hodonín, od 13.30 

13. září (sobota)
SVÁTEK VÍNA

Masarykovo náměstí Hodonín, od 14.00 
7. září (neděle)

LITERÁRNÍ ČTENÍ U FONTÁNY
Lázně Hodonín, lázeňská fontána od 15.30

11. září (čtvrtek)
KONCERT FESTIVALU MLADÁ PRAHA

Masarykovo muzeum Hodonín, sál Evropa, od 19.00
20. září (sobota)

LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ
Lázně Hodonín, od 13.00

5. 6. 2014 od 19.00 / Kulturní dům, Horní Valy 6
POPEL A PÁLENKA 

Derniéra divadelního představení DS Svatopluk
Vstupné: 80 Kč

6. 6. 2014 od 19.00 / Kulturní dům, Horní Valy 6
IRSKÉ LÉTO V HODONÍNĚ

VEČER PLNÝ TANCE A HUDBY
Pořádá TS Artuš a Dům kultury Hodonín

Hosté: Oileán (Val. Meziříčí), Luas dancing schoul (Praha), Avalon
(Bratislava), La Quadrilla (Brno), Andrej Mikulka a další…

Vstupné: 150 Kč předprodej, 180 Kč na místě

7. 6. 2014 od 14.00 / Foyer kulturního domu, Horní Valy 6
DJ’S 4 CHARITY WARM UP PARTY

Můžete se těšit na vystoupení první dámy moravského DJingu –
Miss Renny. Dále zahrají: Mirkin, Paul Hubiss, Liner, Josh Singer,

Slave Zero, Qmann, Jeff B, Mike Brawe a Hasik. 
Vstupné: 50 Kč

11. 6. 2014 od 18.30 / Římskokatolická farnost Hodonín 
a Kostel sv. Vavřince

POSLECHOVÝ KONCERTNÍ VEČER
KAREL PLOCEK – přednáška s hudebními ukázkami

RICHARD STEHLÍK – varhanní improvizace
Vstupné: 50 Kč

12. 6. 2014 od 18.00 / Kulturní dům, Horní Valy 6
SERIÁL KONCERTŮ DECHOVÝCH HUDEB 

PÍSNIČKY Z ČECH, MORAVY A SLOVENSKA
Vystoupí: DH Krajanka, DH Šohajka, DH Drietomanka

Vstupné: 200 Kč

Hudební Club Nautilus, Národní tř. 6, Hodonín

7. 6. GLEJT + NÚDZOVÝ ÚNIK (SK) + THE NOSE (A)
– punkrockový koncert

13. 6. PSYCHO VILLAGE (A) + THE THRILL
– poprockový koncert

20. 6. SUK VOLOK + PAJOCHE + KAJOVA KAPELA
– pop-alternativní koncert

28. 6. PANTERA revival + INCALM + RIGHT REASON 
– hard core – metalový koncert
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13. 6. 2014 od 19.00 / Kulturní dům, Horní Valy 6
4TET

Koncert známé hudební čtveřice
Vstupné: 400 Kč / 450 Kč

14. 6. 2014 od 20.00 / Kulturní dům, Horní Valy 6
MISS ROMA 2014

18. 6. 2014 od 19.00 / Terasa kulturního domu, Horní Valy 6
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA 

VE 120 MINUTÁCH
LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA HODONÍN

Úspěšná komedie Noela Cowarda
Komedie plná humoru a nadsázky. Uvádí Městské divadlo Zlín.

Hrají: Hana Tomáš Briešťanská, Pavel Vacek a Zdeněk Lambor.
Vstupné: 150 Kč předprodej, 100 Kč studenti, 

ZTP a důchodci (nad 65 let)

21. 6. 2014 od 6.30 / Masarykovo náměstí – Městská tržnice
FARMÁŘSKÉ TRHY 

Vstup volný

27. 6. 2014 od 19.00 / Kulturní dům, Horní Valy 6
CONCENTUS MORAVIAE 

– ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Ježek pod španělským sluncem

Ojedinělý koncert v rámci mezinárodního festivalu 
Concentus Moraviae

Vstupné: 300 Kč / 200 Kč 

REGIONÁLNÍ CENTRUM HODONÍN, 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 27

Stálá expozice Regionálního centra Hodonín
HODONÍN V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

VÁCLAV MATYÁŠ 
OBRAZY A RÁMY

Výstava obrazů
Výstava potrvá do 15. června 2014.

NAROZENINOVÁ PARTY, ANEB FRČÍME UŽ 15 LET
Výstava k 15. výročí založení Centra pro rodinu 

a sociální péči Hodonín
Výstava potrvá do 15. června 2014.

JIŘÍ LUKEŠ 
MOJE KRAJINA 

Výstava obrazů. Vernisáž výstavy proběhne 19. června 2014 v 17.00. 
Výstava potrvá do 5. srpna 2014.

LÁZEŇSKÁ GALERIE 
Výstava k 35. výročí založení Lázní Hodonín

Výstava potrvá do 5. srpna 2014. 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 2014

12. 7. HISTORICKÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ
13. 7. LITERÁRNÍ ČTENÍ U FONTÁNY

19. 7. FARMÁŘSKÉ TRHY

kino Svět Hodonín – červen

5. čtvrtek ve 20.00
ZEMĚ BOUŘÍ

Maďarsko/Německo 2013 / 105 min. / ART KLUB / ozvěny MDFF
Zlín
Szabolcs a Bernard hrají za německý fotbalový tým. Jeden prohraný
zápas a velká rozepře přimějí Szabolcse přehodnotit život a vrátit se do
Maďarska s nadějí na jednodušší život. 
Režie: Ádam  Császi
Hrají: Sebastian Urzendowsky, Lajos Ottó Horváth
Vstupné: 90 Kč   FK 80 Kč do 18 let nevhodné

5. čtvrtek v 17.30, 6. pátek v 17.30 a ve 20.00, 7. sobota, 8. neděle
ve 20.00
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

ČR 2014 / 74 min.
Komedie o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém
utkání a koktejlu, který si holky nalejí, až když je ten správný čas.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná, Ondřej So-
kol, …
Vstupné: 110 Kč do 12 let nevhodné

7. sobota, 8. neděle v 17.30
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

USA 2014 / titulky / 125 min.
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižního bestselleru
Johna Greena.
Režie: Josh Boone
Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort, …
Vstupné: 120 Kč do 12 let nevhodné

10. úterý, 11. středa v 17.30
VIOLETTA  KONCERT

Argentina 2014 / 96 min. / titulky
Exkluzivní koncertní show.
Režie: Matthew Amos
Hrají: Martina Stoessel, Diego Dominquez, Jorge Blanco, …
Vstupné: 100 Kč  přístupno

10. úterý ve 20.00
SNADNÝ PRACHY 

Švédsko/Německo/Dánsko 2010 / 119 min. / titulky
Akční film. Jediným pravidlem je život bez pravidel.
Režie: Daniel Espinosa
Hrají: Joel Kinnaman, Matias Varela, ...
Vstupné: 90 Kč do 15 let nevhodné

11. středa v 15.30
FAIR PLAY

ČR 2014 / 100 min. / BIO SENIOR
Sport a doping jdou už desítky let ruku v ruce.
Režie: Andrea Sedláčková
Hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Igor Bareš, ...
Vstupné: 50 Kč do 12 let nevhodné

11. středa ve 20.00
SNADNÝ PRACHY  II.

Švédsko 2012 / 97 min. / titulky
Akční film. Cesta z bludného kruhu zločinu neexistuje.
Režie: Babak Najafi
Hrají: Joel Kinnaman, Matias Varela, ...
Vstupné: 90 Kč do 15 let nevhodné

12. čtvrtek ve 20.00
ÚNOS

Dánsko 2012 / 99 min. / titulky / ART KLUB
Strhující psychologický thriller s realisticky vykreslenou atmosférou.
Režie: Tobias Lindholm
Hrají: Johan Philip Asbæk, Dar Salim, ...
Vstupné: 90 Kč  FK 80 Kč do 15 let nevhodné

12. čtvrtek – 2D, 13. pátek, 14. sobota, 15. neděle – 3D v 17.30
NA HRANĚ ZÍTŘKA

USA 2014 / 114 min./ titulky
Akční/Sci-Fi. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimozemská
rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi.
Režie: Doug Liman
Hrají: Tom Cruise, Bill Paxton, Emily Blunt, …
Vstupné: 2D – 100 Kč, 3D – 130 Kč přístupno

13. pátek, 14. sobota, 15. neděle ve 20.00
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU

USA 2014 / titulky / 116 min.
Western, komedie. Jak může člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá
na každém kroku? 
Režie: Seth MacFarlane  
Hrají: Charlize Theron, Seth MacFarlane, …
Vstupné: 120 Kč DO 15 LET NEVHODNÉ
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17. úterý, 18. středa v 17.30 a ve 20.00
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ

Francie/USA/Belgie/Itálie 2014 / 103 min. / titulky
Příběh hollywoodské hvězdy, která se vzdala své oslnivé kariéry, dala
přednost hlasu svého srdce, odešla do neznámého světa a stala se kněžnou
z Monaka.
Režie: Olivier Dahan
Hrají: Nicole Kidman, Tim Roth, Paz Vega,…
Vstupné: 100 Kč přístupno

19. čtvrtek ve 20.00
JAKO BYCH TAM NEBYLA

Irsko 2010 / 109 min. / titulky / ART KLUB
Příběh mladé ženy ze Sarajeva, jejíž život se ze dne na den změní.
Režie: Juanita Wilson
Hrají: Natasa Petrovic, Fedja Stukan…
Vstupné: 90 Kč   FK 80 Kč do 12 let nevhodné

19. čtvrtek, 20. pátek, 21. sobota, 22. neděle v 17.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 2

USA 2014 / mluveno česky / 105 min. / 3D
Vzrušující druhý díl animovaného filmu se znovu vrací.
Režie: Dean DeBlois
Vstupné: 140 Kč  dětské 120 Kč přístupno

20. pátek, 21. sobota, 22. neděle ve 20.00
VŠIVÁCI

ČR 2014 / 98 min.
Příběh dvou bratrů Rohanů, jejichž cesty se kdysi v mládí rozešly
a v jejich zralém věku se k sobě přibližují a nakonec i protnou.
Režie: Roman Kašparovský
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Jiří Langmajer,
Ondřej Vetchý, …
Vstupné: 110 Kč do 12 let nevhodné

24. úterý v 17.30
BOHUMIL HRABAL „TAKŽE SE STALO, ŽE …“

ČR 2014 / 72 min.
Celovečerní dokument o nejoriginálnějším českém spisovateli 20. sto-
letí.
Režie: Oliver Malina-Morgenstern
Hrají: Jiří Menzel, Oldřich Kaiser, Jan Němec, ...
Vstupné: 90 Kč přístupno

24. úterý ve 20.00
SNADNÝ PRACHY 3: ŽIVOT DELUXE

Švédsko 2013 / 123 min. / titulky
Akční film. Kruh se uzavírá.
Režie: Jens Jonsson
Hrají: Joel Kinnaman, Matias Varela, ...
Vstupné: 90 Kč do 15 let nevhodné

25. středa v 17.30
EUGÉNIOVÉ

ČR/SR 2014 / 76 min.
Dokument ukazuje svět na cestě za dokonalostí, která se proměnila
v sérii masových vražd podle vědecké koncepce.
Režie: Pavel Štingl
Vstupné: 70 Kč do 12 let nevhodné

25. středa ve 20.00
LOFT

Nizozemsko 2010 / 108 min. / titulky
Láska. Lži. Libido. Malé nepříjemné překvapení dokáže změnit celý
život.
Režie: Antoinette Beumer
Hrají: Katja Herbers, Kim van Kooten, ...
Vstupné: 90 Kč do 15 let nevhodné

26. čtvrtek ve 20.00
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

Švédsko 2014 / 114 min./ titulky / ART KLUB
Dobrodružná komedie podle stejnojmenného bestselleru Jonase Jonas-
sona.
Režie: Felix Herngren
Hrají: Robert Gustafsson, David Wiberg, Iwar Wiklander, ...
Vstupné: 110 Kč  FK 100 Kč do 12 let nevhodné

26. čtvrtek v 17.30, 27. pátek, 28. sobota v 17.30 a ve 20.00,
29. neděle ve 20.00
TRANSFORMERS: ZÁNIK

USA/Čína 2014 / mluveno česky / 140 min. / 3D
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi. Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik.
Režie: Michael Bay
Hrají: Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz, …
Vstupné: 150 Kč přístupno

29. neděle v 17.30
SPUTNIK

Německo/Belgie/ČR 2013 / 83 min. / mluveno česky
Dobrodružný, rodinný příběh.
Režie: Markus Dietrich
Hrají: Flora Thiemann, Finn Fiebig, …
Vstupné: 90 Kč přístupno

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
1. neděle v 15.00
ALFA A OMEGA

88 min.
Animovaná dobrodružná komedie.
Vstupné: 30 Kč

8. neděle v 15.00
VELKÉ PŘÁTELSTVÍ PETTSONA A FIŠKUSE

Německo 2014 / 86 min. / Ozvěny MDFF Zlín
Kocour Findus nachází nový domov. A to je začátek jedinečného přá-
telství.
Vstupné: 30 Kč

Klub mladých, Středisko volného času
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín 

Vedoucí pedagog volného času:
Petra Kašíková, tel.: 725 341 592 

www.klub-mladych.svchodonin.cz, e-mail: km.hodonin@seznam.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2014
30. 6. – 4. 7. 2014 * Netradiční olympiáda

7. 7. – 11. 7. 2014 * Indiánské léto
14. 7. – 18. 7. 2014 * Cesta do pravěku

Příměstské tábory jsou zaměřeny na využití volného času dětí v době
letních prázdnin. 

Pro vaši ratolest je připraven různorodý program: 
netradiční sportovní hry, koupání, celodenní výlet a spousta her 

a soutěží podle počasí situovaných do přírody, tělocvičny či klubovny.
Každý den od 8.30 do 16.30.

Přihlášky a informace na Klubu mladých SVČ, tel.: 725 341 595.

Příměstský fotbalový kemp
2 – 4. 7. 2014

prázdninová volnočasová aktivita
Pro chlapce / dívky od 7–15 let, začátečníky i pokročilé

HODONÍN – stadion Sokola v Rybářích
Fotbal plus – pokračování kempu 28.–30. 7.

i se studenty z USA (možnost english komunikace)
Registrace – každý den od 8.00–8.30 hod. (možnost přijít i na 1 den)

Program: od 8.30–12 hodin na Sokole. Oběd nezajišťujeme.
Přihláška, info – SMS, e-mail

Tel.: 739 584 095, e-mail: b.cupal@tiscali.cz
uvést jméno, věk, adresu • uzávěrka přihlášek – 29. 6. 2014

V případě deště – program v klubovně! Kromě zápasů i jiné hry,
soutěže. Kopací míč každý svůj.

Apoštolská církev Hodonín
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Výstava kaktusů a sukulentů
Pro všechny milovníky kaktusů a sukulentů je
opět připravena výstava, která se uskuteční
ve dnech 21. 6.–24. 6. 2014 v prostorách
Městského úřadu Hodonín, Horní Valy 2.
Otevřeno bude denně od  9.00–17.00 hodin.
Přijďte se podívat na rostliny z různých koutů světa.

Slavíme 35.výročí Lázní Hodonín

Přehled kulturních akcí v Lázních Hodonín
Červen 2014

Od 2. června do 30. června 2014, kongresový sál LH
Výstava obrazů

Libor Vymyslický – Krajina jižní Moravy
Vernisáž v kongresovém sále LH – 2. června od 19.00 hod.

4. června 2014 – středa, 19.00 hod.,  kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje kapela

Nota Bene

6. června 2014 – pátek,  19.00 hod.,  kongresový sál LH
Poslechový večer

Zpíváme pro radost ze života
Slavné melodie z oper, operet a muzikálů v podání absolventů

JAMU Brno

7. června 2014 – sobota, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje kapela JAMA

9. června 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer s veselou cimbálkou

CM Mládí z Čejče

11. června 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje kapela

DUO Jitřenka

14. června 2014 – sobota, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje country kapela

Teriér

16. června  2014 – pondělí 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer s cimbálkou

CM Mirka Zachovalého z Hodonína

18. června 2014 – středa, 15.30 hod., areál LH
Zajímavé poslechové odpoledne

Koncert vojenské hudby Olomouc

18. června 2014 – středa, 19.00 hod., areál LH
Koncert skupiny 
ABBA revival 

20. června 2014 – pátek, již v 18.00 hod., areál LH
Taneční a poslechový večer s dechovou kapelou

Slavíme s Dolinečkou
ve večerních hodinách – ohňostroj

23. června 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer

Dixieland – VH Olomouc

25. června 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer

Manželé Grufíkovi

28. června 2014 – kongresový sál LH
Poslechový večer s cimbálkou – netradičně

CM Podluží

30. června – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Zábavný večer plný písniček a lidového humoru

Sourozenci Baťkovi

Na červenec připravujeme:
2. 7. 2014 – Taneční a poslechový večer – Kombet

4. 7. 2014 – CM Moravia

NABÍDKA
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

OSTROV MYOSOTIS                              28. 7.–1. 8. 2014
Příměstský tábor s přírodovědným zaměřením... Co vás čeká
a nemine? Co zažijete?
Putování za vědmou… Dar pro pomněnku… Plastoprd útočí…
Poklad v hlubinách… Expedice do neznáma a mnoho dalšího…
Každý den: od 8.30 do 16.30 hod
Informace – Centrum ekologické výchovy Dúbrava – Zdeňka
Flajžíková, tel.: 725 341 596

NA ZVÍŘECÍ STEZCE 4. 8.–8. 8. 2014
Ekologické aktivity venku i vevnitř. Živá zvířata – hadi, morčata,
králíci, gekoni, agama.... Ale i zvířata, která potkáme v trávě, pod
kameny, na keřích i stromech.
Chybět nebudou samozřejmě ani výtvarné aktivity, soutěže a mnoho
her. Těšit se můžete i na výlety do okolí, kde vyzkoušíme naše
badatelské a lovecké dovednosti. Lupy a dalekohledy máme
připraveny...
Každý den: od 8.30 do 16.30 hod
Informace – Centrum ekologické výchovy Dúbrava – Zdeňka
Flajžíková, tel.: 725 341 596

PRO ČELENKU NÁČELNÍKA             11. 8.–15. 8. 2014
Příměstský tábor, ve kterém se přesuneme na velké pláně a do lesů
indiánů. Budou slyšet bubny, když lovci vyrazí na lov. A indiánským
během se přesuneme na tajemná místa, kde si vyzkoušíme indiánské
zvyky. Neznáte indiánské legendy? Na tomto táboře je určitě poznáte.
Každý den: od 8.30 do 16.30 hod
Informace – Centrum ekologické výchovy Dúbrava – Miroslav
Zimek, tel.: 725 341 593

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
HODONÍN

PROGRAM NA ČERVEN
občanské sdružení, Štefánikova 15, Hodonín
informace o programech: tel.: 774 650 138, 

e-mail: markovicova@cprhodonin.cz – Markovičová,
www.cprhodonin.cz

V tomto roce slaví CPR 15. výročí svého založení.

PRO RODIČE S DĚTMI
Provozní doba: PO – PÁ 9.00 – 18.00; Hraní v herně a na hřišti: PO
– PÁ  9.00 – 18.00; Sedmikráska pro miminka – ČT 9.30; Sedmi-
kráska pro batolata – PO 9.30; Sedmikráska pro človíčky – ÚT 9.30;
Cvičení pro rodiče s dětmi v tělocvičně TJ Sokol – ST 10.00

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Výtvarná všehochuť – ST 15.30 (4. 6. Kouzelné krabičky; 11. 6.  Vě-
trohra; 18. 6.  Život v moři; 25. 6.  Kofoláčci; 2. 7. Hurá na prázdniny:
Lapač snů + hudební nástroje) 

VOLNOČASOVÝ KLUB PARNÍK NABÍZÍ:
Výtvarné workshopy – ST 16.30 (4. 6. bambulková zvířátka; 11. 6.
korálky; 18. 6. kytičky z organzy; 25 .6. Kofoláčci)
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PRO DOSPĚLÉ
Cvičení v těhotenství ÚT 17.00; Cvičením ke kráse ÚT 18.00.
7. 6. / 8.00–13.00: Sobotní dílna – kurz korálkování – náramek ze slu-
níček. Přihlášky: tel. č. 774 650 138; e-mail: markovicova@cprhodo-
nin.cz.
12. 6. / 16.00–18.30: Zdravé přebalování, aneb Moderní látkové
plenky – seminář, spojený s ukázkou moderních látkových plen a růz-
ných systémů zdravějšího přebalování. Nutno se přihlásit předem do
10. 6.: tel. č. 777 596 108; e-mail: zkapounova@gmail.com. 

PRO RODINY S DĚTMI
14. 6. 11.00–16.00:  S parníkem na prázdniny – rodinný výlet na Vý-
klopník u Sudoměřic.
Sraz pro cyklisty: 9.30 na parkovišti u hřbitova, na zpáteční cestě
plavba Konstancií z přístaviště Perunská lúka. Pro ostatní doprava
vlastní. Na Výklopníku se dozvíte více o službě Sociální rehabilitace
na Parníku, připraveny jsou hry pro děti, k zakoupení grilované a jiné
občerstvení.
22. 6. / 15.00: Pohádkový les – Tajemství dračí jeskyně: v dětském
městečku v Bažantnici, kde se můžete těšit na stanoviště s úkoly i tá-
borák s opékáním špekáčků. 
26. 6. / 16.00: Zahradní slavnost na ukončení školního roku – mše
svatá na poděkování za uplynulý školní rok, soutěže pro děti….

PORADENSTVÍ
Poradenství k PŘIROZENÉMU PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ: Na-
bízíme pomoc k přirozenému procesu početí, přirozeně a ekolo-
gicky, bez medicínských zásahů, bez umělého oplodnění. Informace:
tel. č. 775 650 133; e-mail: poradenstvi@cprhodonin.cz.
Poradna DIVIZNA: Řešení partnerských a rodinných krizí – na-
bízíme pomoc prostřednictvím mediace a poradenství, včetně proble-
matiky náhradní rodinné péče. Informace a objednávky: tel. č.
775 650 133; e-mail: poradenstvi@cprhodonin.cz.
Nově otevíráme svépomocnou skupinu pro ženy samoživitelky v tí-
živé životní situaci ke sdílení zkušeností a hledání řešení. Bližší infor-
mace: tel. č. 602 632 943, e-mail: mikuskova@cprhodonin.cz. Přednost
se dává pořadí přihlášení.

PŘIPRAVUJEME
Pro velký zájem přidáváme příměstské tábory pro děti 3–6 let:
21.–25. 7. Hýbánkový
18.–22. 8. Anglický

Letní příměstské tábory pro školáky 8.00–16.00:
30. 6.– 4. 7. Za pirátským pokladem (5+ – skupinka předškolních dětí)
7. 7.–11. 7. Do srdce Amazonie (pro děti 10+)

14. 7.–18. 7. Hledání země nezemě (věkově smíšené) 
21. 7.–25. 7. Detektivní kancelář Svět (věkově smíšené) 
28. 7.– 1. 8. Záhada Loch Ness (věkově smíšené)
4. 8.– 8. 8. Na indiánské stezce (věkově smíšené) 

Výtvarné workshopy pro školáky 9.00–12.00: 
30. 6.–4. 7.  a   4.–8. 8. (budeme pracovat s keramikou, korálky, barvami
na sklo, mozaikou, fimem a dalším výtvarným materiálem).

Svaz důchodců ČR
Městská organizace Hodonín informuje

Tel.: 518 340 147, Duhová škola, Bohuslava Martinů 5

Úřední hodiny vždy v úterý od 9.00–12.00 hod.

23. června – 2. ročník krajského turnaje v ruských kuželkách 
– OÁZA Hodonín (městská část Rybáře)
– slavnostní zahájení za účasti vedení města v 11 hod. 
– sportovní i kulturní doprovodný program
Tréninky: každou neděli od 15 hod. v areálu OÁZA
Pořádáme s pověřením Jihomoravské krajské rady Svazu důchodců.
Domácí borci budou obhajovat všechna prvenství. Podle předběžného
přihlášení se zúčastní 6 družstev.
Veškeré sportovní informace podá: Milan Kučera, předseda sportovní
komise (zde je možné také podat návrhy na uspořádání sportovních
akcí ve druhém pololetí 2014). Tel.: 530 317 355, mob.: 721 708 607. 

Informace z městské knihovny – červen

Národní tř. – tel.: 518 321 213, GSM :+ 420 724 055 952
pobočka Brandlova: tel.: 518 321 212, www.knihovnahod.cz

Výstavy
Václav Kopka – Krajina
24. května – 21. června, Galerie Vednevnoci
Výstava fotografií. 
Jiří Sladký – Írán
13. května – 27. června, výstavní sál 
Výstava fotografií lidí z pouště.
Alena Šmehlíková – Obrazy
26. května – 19. června, vestibul knihovny
Výstava portrétu a zátiší – olejomalby.  
Zdeněk Poláček – Pomíjivost
21. června – 2. srpna, Galerie Vednevnoci
Výtvarník Zdeněk Poláček z Kyjova zachycuje přírodu v detailech. Při-
tahují ho nejrůznější procesy vzniku a zániku v přírodě, které zachytil
technikou oleje. 

Akce
Čaj o třetí
Středa 4. června v 15.00, sraz u muzea (Kasárenská 1022)
Společná návštěva Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně.
Více informací v oddělení pro dospělé. Vstupné cca 30 Kč.
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
Čtvrtek 5. června, 8.30–12.00, přednáškový sál
Slavnostní zakončení projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Pasování prvňáčků na čtenáře za účasti družiny Vodního království.
Milada Češková – Hrátky s pamětí
Pondělí 9. června, 16.00–17.00, počítačová učebna
Kreativitou, pohybem a optimismem k lepší paměti.
Vstupné: senioři se ČP/ bez ČP 30 Kč/35 Kč, ostatní veřejnost se ČP/bez
ČP 40 Kč/45 Kč.
Zájezd do Čejkovic, Kurdějova a Šardic
Čtvrtek 12. června, sraz 8.15 u knihovny na rohu ulic Národní třída
a Rodinova. Odjezd autobusu 8.30, OBSAZENO.
Tento projekt je spolufinancován MK z projektu Knihovna 21. století.
Odpolední čtení s babičkou
Pátek 13. června v 16.00, dětské oddělení
Pravidelné páteční předčítání dětských knih v přátelské atmosféře
knihovny nejen pro děti. 
Z pohádky do pohádky
Pátek 13. června, 16.30–19.00, dětské oddělení
Zábavné soutěžní odpoledne pro děti v doprovodu prarodičů. Projekt
studentek knihovnictví zaměřený na prohloubení vzájemné komunikace
mezi dětmi a seniory, sdílení informací mezi generacemi v kontextu
pohádek. Volně navazuje na Odpolední čtení s babičkou. Na program
je nutné se předem přihlásit v dětském oddělení na tel.: 518 321 213
nebo e-mailem: detske@knihovnahod.cz. 
Milada Češková – Hrátky s pamětí
Pondělí 23. června, 16.00–17.00, počítačová učebna
Kreativitou, pohybem a optimismem k lepší paměti.
Vstupné: senioři se ČP/ bez ČP 30 Kč/35 Kč, ostatní veřejnost se ČP/bez
ČP 40 Kč/45 Kč.

Život a zdraví, zapsaný spolek, Hodonín, Havlíčkova 29a,
pořádá v měsíci červnu 2014 následující akci:

18. 6. v 18 hodin přednášku

JAK POSÍLIT IMUNITU aneb VLIV PSYCHIKY NA ZDRAVÍ
O mozku, emocích, zvládnutí stresu a přírodních prostředcích na

posílení imunity.
Přednáška bude doplněna ochutnávkou pokrmů posilujících

imunitu s recepty na jejich přípravu. 
Přednáší Jana Konečná

Hodonín, Havlíčkova 29a • Vstupné dobrovolné
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NABÍDKA TÁBORŮ
ÚZEMÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 19. 7.–27. 7. 2014
Pro děti do 12 let. Tábořiště leží na louce u lesa poblíž vesničky Lísek
u Žďáru nad Sázavou. Spíme ve stanech s podsadami, v táboře jsou
dva velké hangáry, vybavená kuchyň, tee-pee, vojenské sprchy s ohře-
vem vody, suché WC, pitná voda, průlezky pro děti, stůl na stolní
tenis, hřiště... Přihlášky a podrobnější informace v kanceláři SVČ
nebo na tel.: 725 341 597, M. Zlámalová – hl. vedoucí tábora.

TAJEMSTVÍ STARÝCH HRADŮ 21.–25. 7. 2014  
Pro děti od 4 do 7 let. KDE: SVČ Hodonín, nám. B. Martinů 5. PO–PÁ
vždy od 8.00 do 17.00 hodin. Program tábora zavede účastníky do doby
naší historie a tajemství hradů. Na děti čeká spousta her, zábavy, tvoření,
a další táborové činnosti. Přihlášky do 15. 6. 2014 – Z. Bařinová, tel.:
702 088 973.

TARAMTALATUA – HURÁ, LÉTO JE TADY 18.–22. 8. 2014
Pro děti od 6 do 10 let. KDE: SVČ nám. B. Martinů 5, Hodonín.
PO–PÁ vždy od 8.00 do 17.00 hodin.Táborová všehochuť – hry, tvo-
ření, sportování, výlet do lesa, jízda na koních, ukázky bojových
sportů (KARATE, THAI BOX), šermování, soutěže, celotáborová
hra a mnoho dalšího. Přihlášky do 15. 6. 2014, S. Chovančík, tel.:
725 341 591. INFORMACE o příměstských táborech i na svc.hodo-
nin@seznam.cz a www.svchodonin.cz.

Váš partner pro volný čas

nám. B. Martinů 5, Hodonín-Bažantnice, tel.: 725 341 590 / 591,
e-mail: svc.hodonin@seznam.cz, www.svchodonin.cz 
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HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
pondělí 9. 6. 2014

od 14.00 do 16.30 – ZŠ Vančurova 2, Hodonín 
úterý 10. 6. 2014

od 14.00 do 17.00 – Obchodní akademie, Hodonín

ZÁPIS 
KLÁVESY, KYTARA, EL. KYTARA, BASKYTARA, 

ZOBCOVÁ FLÉTNA, POPULÁRNÍ ZPĚV, BICÍ
a

hudební programy pro předškolní děti ve věku již od 4 měsíců!
ROBÁTKA – KRŮČKY K HUDBĚ – KRŮČKY RYTMUS

On line přihláška : www.skolayamaha.wz.cz
Kontakt: info@skolayamaha.wz.cz • tel. 603 552 321

Místa výuky:
ZŠ Vančurova, ZŠ Červené domky, MŠ Lužní,

Obchodní akademie

placená inzerce

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Úprkova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 351 051, e-mail: info@gvuhodonin.cz, www.gvuhodonin.cz

11. 6. 2014 – 24. 8. 2014
Petrohrad – Moskva – Paříž
Oldřich Baran – keramická tvorba
Miroslav Malina – Zpátky do minulosti
(více čtěte na str. 25)

Plán akcí v měsíci červnu 2014
7. 6. So Rozhledny Dalibor a Maják u Zaječí

Vycházka do podhůří Pavlovských vrchů, oblasti s četnými
vinohrady a známými vinařskými družstvy, kde se také
na návrší Přítlucké hory nacházejí dvě pěkné, nově zbu-
dované rozhledny s krásnými výhledy do Dyjsko-svra-
teckého úvalu a na Pálavu, Dalibor a Maják. Doprava
vlakem, vedoucí Jindřiška Kománková.   

8. 6. Ne Podchřibí
Cykloturistika po cyklostezkách a vedlejších silnicích
hodonínského okresu do podhůří malebných Chřibů.
Vedoucí Ludmila Žůrková. 

14. 6. So Zájezd do Malých Karpat s výstupem na Vápennou
a Plavecký hrad
Zájezd zvláštním autobusem do blízkých Malých Karpat
s výstupem z Plaveckého Podhradí na nedalekou zříceninu
Plaveckého hradu a na nádherný vápencový vrchol –
Vápennou (752 m), považovaný za nejkrásnější vrchol
celého pohoří táhnoucího se od Bratislavy po Nové Mesto
nad Váhom, následný sestup do Sološnice. Namísto výstu-
pu na Vápennou pro méně náročné turisty alternativní pro-
hlídka krápníkové jeskyně Driny u Smolenic. Přihlašování
v knihkupectví Zdenky Dvořákové na Národní třídě 21,
vedoucí František Ryšavý.

21. 6. So Cykloturistika na Zámčisko a Horní Záhoří
Cyklistická vyjížďka na slovenské Záhoří s výjezdem na
Zámčisko (434 m), nejvyšší vrchol Chvojnické pahorkatiny
nad obcí Unín, národní kulturní památku, starobylé hra-
disko s pozůstatky pravěkého osídlení. Pod vrcholem se
nachází poutní místo Hoštecká studienka s dřevěnou zvo-
ničkou, zděnou kapličkou se sochou Panny Marie a pra-
menem s výbornou pitnou vodou. Vedoucí Anton Vávra.

28. 6. Ne Moravský kras
Výlet na Blanensko do CHKO Moravský kras, vycházka
romantickým krajem se spoustou přírodních zajímavostí.
Doprava vlakem, vedoucí Oldřich Hřiba.

29. 6. Ne Lužní les u Kátova
Nedělní nenáročná vycházka lužním lesem do nedalekého
Kátova, vhodná i pro rodiče s dětmi. Vedoucí Jiřina Nová-
ková.

5. 7. So – sv. Jevišovka, Drnholec
Výlet na Střední Podyjí, do rovinaté oblasti poblíž rakouské
hranice, místa soutoku řeky Dyje a Jevišovky. Doprava
vlakem, vedoucí Milan Kolář.

6. 7. Ne – sv. Cykloturistika na Horňácko
Cyklistická projížďka po regionálních cyklostezkách a sil-
nicích s menším provozem do zvlněného kraje na pomezí
Moravy a Slovenska pod Velkou Javořinou. Vedoucí Alena
Zubatá. 

Srdečně zveme všechny členy i neorganizované turisty. Sledujte
aktuální informace ve vývěskách KČT Hodonín u Hodoňanky
a v Bažantnici u prodejny Maspro a na internetových stránkách
odboru: www.spoluhraci.cz/kcthodonin. Činnost odboru podporuje
Město Hodonín a Skupina ČEZ.

Klub českých turistů Hodonín

Nábor do florbalu – akční, levný, rychlý!
Pořádáme nábor do věkových kategorií florbalu v Hodoníně od ročníku
1999 a mladší! Kontakty najdete na www.sskocov.cz, nebo na tel.:
776 493 077.

V neděli 8. června se ve Státním okresním archivu Hodonín uskuteční
v rámci Mezinárodního dne archivů již potřetí Den otevřených dveří,
letos s názvem Zmizelá řeka v archivních dokumentech a fotografiích.
Akce začíná v 10.00.
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ZDRAVÉ MĚSTO

Léto přichází v rytmu hudby
Zdravé město Hodonín zve místní umělce

k oslavě Svátku hudby. 
Svátek hudby byl na základě iniciativy

francouzského ministra kultury Jacka Langa
poprvé zahájen na slunovrat, dne 21. června
1982. Odtud se začal v roce 1985 šířit dál po
celém světě. Během následujících let se z něj
postupně stala globální událost, která se slaví
každoročně 21.červnave více než 110 zemích
a 430 městech.

Platí přitom následující pravidla:

Férová snídaně apeluje na odpovědnou spotřebu
Suroviny od místních farmářů nebo tzv. fair

trade výrobky si druhou květnovou sobotu
vychutnávalo v Hodoníně vedle kostela
av cukrárně Art Café zhruba sedmdesát účast-
níků happeningu s názvem Férová snídaně.
Záměrem akce, která připadá na světový den
pro fair trade, je upozornit na to, že člověk
nemusí kupovat jen zboží, které se v rozvojo-
vých zemích ve velkém vyrábí a pěstuje
v otrockých podmínkách. 

Scházejí se zde lidé, kterým není lhostejné,
za jakých podmínek vznikají potraviny, které
jíme. Není to komerční akce nebo ochutnávka.

Je to piknik, na který si každý přinese své vlast-
ní jídlo vytvořené z lokálních nebo fair trade
potravin. 

Mnoho českých prodejců nevěří, že etické
výrobky mají na jejich regálech své místo.
Nechceme se spoléhat na to, že tito prodejci
sami od sebe porozumí trendům běžným
v západní Evropě. Férovou snídaní prodej-
cům jasně říkáme: Chceme kupovat fair
trade a máme zájem o produkty vyrobené
v důstojných podmínkách.

Výrobky fair trade by měly splňovat sociální,
environmentální a ekonomická kritéria. Člo-

věk, který výrobek zhotovil – například kávu,
třtinu, nebo čokoládu – byl důstojně zaplacen,
aby mohl například své děti posílat do školy.
Dětská práce je zakázaná. Děti můžou rodičům
pomáhat, když přijdou ze školy, ale práce je
nesmí omezovat ve vývoji. Fair trade pěstitelé
se sdružují do družstev adostávají tzv. sociální
příplatek nad rámec minimální výkupní ceny.
Následně rozhodují, do čeho investují. Může
to být stavba školy, zdravotního střediska nebo
infrastruktury. 

Akci podpořil JmK.

Petra Hajmanová, 
koordinátorka PZM a MA21

1. Svátek hudby se každoročně koná
21. června.

2. Na Svátku hudby hraje živá hudba všech
žánrů.

3. Svátku hudby se účastní amatérští i pro-
fesionální umělci.

4. Veškeré koncerty jsou zdarma aorganizá -
toři pořádají veškeré akce bez nároků na zisk.

5. Svátek hudby je a musí zůstat otevřený
všem typům hudby a pro všechny druhy pu-
blika.

6. Svátek hudby musí v maximální možné
míře probíhat ve veřejném venkovním prostoru

– na ulicích, náměstích, v parcích… Rovněž
se může konat na místech, která nejsou tradičně
určená hudbě: v muzeích, nemocnicích a nej-
různějších jiných veřejných budovách.

Organizátoři, kteří se chtějí k této meziná-
rodní akci připojit, se zavazují ducha, myšlenku
a pravidla Svátku hudby ctít a respektovat. 

Pokud chcete být součástí Svátku hudby
a v tento den rozdávat radost z hudby jakého-
koliv žánru, přihlaste se do 10. 6. 2014: na
e-mail: hajmanova.petra@muhodonin.cz.

Petra Hajmanová,
koordinátorka PZM a MA21
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NEMOCNICE TGM HODONÍN INFORMUJE
Bolest hlavy u dětí

Bolest hlavy trápí nejen dospělé, ale je
častá i u dětí, rozhodně častější, než si vět-
šina dospělých myslí.

Bolest hlavy je vždy příznakem jiné
poruchy. Pokud přetrvává, zaslouží si
pozornost. Může být známkou zánětu
dutin, onemocnění oka, vysokého krevního
tlaku, cévních malformací, poranění, záně-
tu či nádoru mozku. Zvláště bolest, která
je provázena zvracením, je důvodem
k vyhledání lékaře.

Teprve po potřebném vyšetření je možno
dospět k diagnóze migrenózní bolesti, tj.
záchvatovitě se opakující bolesti, vyvolané
nejčastěji překrvováním cév mozkových
obalů.

Nejčastější příčinou, až v 80 %, jsou
však bolesti tenzního charakteru, jejichž
původ je páteřní, tj. od krční páteře. Projevy
potíží závisí na věku dítěte. Malé děti
o bolesti hlavy ani nemluví, ale jsou neklid-
né, mrzuté, jindy zvadlé, s kruhy pod oči-
ma, špatně spí. Školní děti mají potíže se
soustředěním a školním prospěchem.

Typickým příznakem je bolest hlavy
v čele, zvýšená reakce dítěte na pohmat
svalů v oblasti ramen a krku. Často až po
pohmatu připustí bolest.

Příčinou je vadné postavení krční páteře
a hlavy, vzniklé akutně, po prochlazení,
infekčním onemocnění, ale i po malém
úrazu hlavy. Abnormální pohyb v oblasti
krční páteře vede k blokádě a svalové kon-
traktuře.

Nejčastější příčinou je však celkové vad-
né držení těla. Kromě zvýšeného napětí
šíje a trapézových svalů mají děti těžké
svalové dysbalance, zkrácené a ochablé

svaly, povrchově dýchají, neumějí se před-
klonit apod. Vadné držení těla začíná plo-
chýma  nohama, vadným postavením
pánve, hrudníku, ramen, pokračuje vad-
ným držením krku a hlavy.

Bolesti hlavy, ale i další potíže, jako
poruchy dýchání, plynoucí z postižení
páteře, se objevují stále častěji. Jen za
poslední 3 měsíce jsme tyto potíže viděli
u 33 dětí. Kde hledat příčinu?

Náš život provázejí mobily a počítače
natolik, že podle odborníků se začíná mlu-
vit o syndromu esemeskového krku, kdy
je hlava nepřirozeně nakloněna dolů
a dopředu. Každé naklonění hlavy dopředu
o 2,5 cm zvyšuje váhovou zátěž hlavy
o 4,5 kg.

Dnes téměř neexistuje dítě a mladistvý
na dětském oddělení bez mobilu, dokonce
matky mobil jako hračku užívají už u bato-
lat. A hry na vlastních počítačích si starší
děti užívají téměř po celý den.

Je však zbytečné mobily a počítače zaka-
zovat, pokrok nelze zastavit. Ministr škol-
ství doporučuje tablet pro dítě už v první
třídě. Je však třeba správně vyvážit tyto
statické činnosti pohybem či speciálním
cvičením. Jen tak lze děti preventivně
uchránit velkých potíží v dospělosti, neboť
díky dětské schopnosti regenerace je mož-
no leccos napravit.

MUDr. Anežka Kudličková,
primářka dětského oddělení

Nemocnice převzala
nový sanitní vůz

Nový sanitní vůz posílil Dopravní zdra-
votní službu naší nemocnice. Stávající
autopark se tak rozrostl na 12 vozů.

Nemocnice přistoupila k nezbytné obno-
vě vozidel již v roce 2013, kdy první
pomocnou ruku podalo Město Hodonín
a poskytlo nemocnici milionovou dotaci
na nákup moderního sanitního vozu
splňujícího požadavky na provoz DZS.
Naléhavost modernizace si plně uvědo-
mil i zřizovatel nemocnice Jihomoravský
kraj. Ten letos přispěl částkou 900 000 Kč
na nákup nové sanitky,  která byla slav-
nostně předána 29. dubna 2014 z rukou
radního JMK pro zdravotnictví, Marka
Šlapala. Přítomen slavnostnímu aktu byl
i další člen rady Jihomoravského kraje,
Antonín Tesařík. Celková cena sanitního
vozu činila 1 078 275 Kč. Rozdíl mezi
finanční dotací a pořizovací cenou uhra-
dila nemocnice z vlastního rozpočtu.
Vzhledem k velké opotřebovanosti vět-
šiny sanitek hodlá nemocnice v obnově
autoparku pokračovat i nadále.

Věra Dostálová,
ředitelka

Bez bariér pro neslyšící
Online službu, která je založena na tlu-

močení do znakového jazyka prostřed-
nictvím webkamery a profesionálního
tlumočníka „na dálku“, již mohou využí-
vat neslyšící pacienti i v naší nemocnici.
Díky speciálnímu tabletu, který převzala
od zástupce občanského sdružení Agen-
tura pro neslyšící (APPN) ředitelka
nemocnice Věra Dostálová, tak bude moci
personál nemocnice komunikovat s nesly-
šícím, který se dostaví k vyšetření či
hospitalizaci, nebo se sluchově handica-
povaným doprovodem pacienta, např.
rodičů vyšetřovaných dětí. „Zapojení
nemocnice do projektu je dalším význam-
ným krokem směrem ke zlepšování slu-
žeb pro pacienty a u takto postižených
spoluobčanů to platí mnohonásobně,“
podotkla ředitelka při převzetí tabletu.

Pokračování na str. 24



Ten bude pro potřeby tlumočení trvale
k dispozici na recepci nemocnice v době
od pondělí do pátku v čase mezi 7.00
a 14.30. V ostatním čase a v době poho-
tovosti bude tablet připraven k využití
všem potřebným na interní ambulanci
nemocnice.

Projekt „Bezbariérové nemocnice i pro
neslyšící s využitím komunikačních tech-
nologií“ probíhá za podpory České televize
prostřednictvím výtěžku z Adventních
koncertů a zapojilo se do něj více než 80
nemocnic. V České republice je podle sta-
tistik okolo 40 000 neslyšících, kteří ke
komunikaci používají znakovou řeč. Tuto
však výrazná většina ze slyšících osob
neovládá. Provoz online tlumočnické služ-
by byl zahájen v říjnu 2008. Ročně se tímto
způsobem uskutečnilo 26 tisíc tlumoče-
ných hovorů.

Naděžda Kwašniewská,
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
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STŘECHA ŠEVČÍK
p r o v á d í

• Klempířské, pokrývačské, 

• Montáž střešních oken

příhradových vazníků
Mobil: 608 724 433, 776 699 343

www.strechasevcik.cz

Pokračování ze str. 23 Nemocnice zve na:
Rodinný den otevřených dveří 
Sobota 7. 6. 2014 od 13.00 hodin, areál

nemocnice.
Tradiční osvětová akce pro celou rodinu

v rámci projektu Národní dny bez úrazů.
Možnost návštěvy odborných pracovišť
nemocnice, seznámení se zásadami první
pomoci a prevence proti úrazům, soutěže
pro děti, měření tlaku, cukru a hodnot BMI,
ukázka sanitek a práce policie.

Světový den dárců krve
Úterý 10. 6. 2014 od 7.30 hodin, praco-

viště hematologie a transfúzní služby
nemocnice.

Oslava mezinárodního svátku dobrovol-
ného dárcovství krve. Možnost bezpří-
spěvkového darování krve a seznámení se
s jejím skladováním i expedicí.

Zdeněk Grombiřík, 
koordinační programový 

a projektový manažer

blok placené inzerce

Anonymní HIV poradna
Ordinační doba: každý pátek od 7.30 do 15.30 hodin

v ambulantní části nemocnice. 
Bližší informace na tel. čísle: 605 711 181, 

které je vyhrazeno pouze pro poradnu.

Hledám osoby 13–79 let
ochotné občas odpovědět na
pár jednoduchých otázek pro

potřeby výzkumu. 

Žádné obavy. Odměna 50 Kč.

Tel.: 722 725 304

blok placené inzerce

PORADNA VE FINANČNÍ KRIZI
Nestíháte splácet? Máte exekuce?

Zbavte se dluhů oddlužením a ne další půjčkou!
Hodonín, Dolní Valy 1 (pěší zóna)

ABIVIA s. r. o., tel.: 733 106 802
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KULTURA

blok placené inzerce

Omlouváme se Stanislavu Holúskovi
z hotelu Panon, kterého jsme v minulém
čísle HL (05/2014) „omladili“ o deset let.
Pan Holúsek oslavil v minulém roce krás-
ných osmdesát let, nikoliv sedmdesát. Ti,
kdo ho znají, se jistě nebudou divit, že jsme
akčnímu manažerovi hodonínského hotelu
Panon tolik nehádali. redakce HL

Pozvánka do galerie
V rámci volného cyklu, který předsta-

vuje sbírky přátelských galerijních
a muzejních institucí, díky němuž měli
již návštěvníci v Hodoníně možnost
seznámit se se sbírkami, např. Západo-
české galerie v Plzni, v Ostravě, v Roud-
nici nad Labem, se budou moci příznivci
výtvarného umění seznámit s další zají-
mavou kolekcí. Tentokrát z Galerie
výtvarného umění v Náchodě, která spra-
vuje jedinečnou sbírku ruského umění
19. a první poloviny 20. století. Výstava
nese název Petrohrad –  Moskva – Paříž
a seznámí návštěvníka s portrétním umě-
ním období romantismu, s realistickými
žánry – krajinomalbou, historickou mal-
bou, výjevy ze života venkova i města.
Představí zástupce secese i symbolismu
skupiny Svět umění (Mir iskusstva), ale
také osobitou uměleckou produkci ruské
emigrace, tvořící v první polovině 20. sto-
letí v Paříži. Malířskými pracemi budou
zastoupeni například Ilja J. Repin, Filip
A. Maljavin, Michael V. Něstěrov, Ale-
xandr A. Kiselev, Konstantin A. Korovin
a další.

Současně s touto výstavou mají
návštěvníci možnost se po více jak třiceti
letech opět setkat s tvorbou břeclavského
keramika Oldřicha Barana. Výstava
představí ucelený průřez jeho volné tvor-
by – vázy, kachle, talíře, zahradní kera-
miku a další objekty, pro něž je
charakteristická výtvarná citlivost a vyso-
ká technická zručnost. Společně s dalšími
stál Baran na začátku devadesátých let

u zrodu prvního výtvarného oboru na
zdejší průmyslové škole.

Třetím nově zahajovaným výstavním
projektem je komorní výstava Miroslava
Maliny s názvem Zpátky do minulosti.
Jde o kolekci portrétů významných osob-
ností z různých oborů a oblastí lidské
činnosti napříč staletími.

Vernisáž se uskuteční 11. června
2014 v 18.30 hodin v prostorách Galerie
výtvarného umění v Hodoníně, Úprko-
va 2. V hudebním programu vystoupí stu-
dentka konzervatoře Marie Jakabová,

která přednese klavírní skladby Sergeje
Rachmaninova. Výstavy potrvají do
24. srpna 2014. Více na www.gvuhodo-
nin.cz. Ilona Tunklová,GVU Hodonín
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ŠKOLSTVÍ
Radnice ocenila mládež
z místních škol

Za vynikající studijní výsledky, vzornou
reprezentaci školy v soutěžích aolympiádách,
ale i vedení úspěšné fiktivní firmy či mimo-
školní aktivity jako filmový maraton, módní
přehlídka, příprava tomboly pro ples apod.
ocenila hodonínská radnice ve čtvrtek 24.dub-
na jedenáctku středoškoláků ze tří škol.
Z Integrované střední školy Hodonín
byli navrženi:
Helena Oláhová (2. ročník) – nástavbové
studium podnikání,
Lenka Bezděková (2. ročník)  – nástavbové
studium podnikání,
Martina Radkovičová (3. ročník) – učební
obor servírka,
Zbyněk Bubeníček (2. ročník) – nástavbové
studium podnikání.
Z Gymnázia, Obchodní akademie
a Jazykové školy s právem státní jazy-
kové zkoušky byli navrženi:
Adéla Brablcová (4. ročník) – gymnázium,
Martin Fifka  (4. ročník) – gymnázium,
Klára Hýlová (4. ročník) – obchodní aka-
demie,
Eva Komosná (4. ročník) – obchodní aka-
demie.
Ze Střední školy průmyslové a umělecké
Hodonín byli navrženi:
Romana Bejdová (3. ročník) obor grafický
design,
Lenka Hochová (3. ročník) obor staveb-
nictví,
Martin Tabáček (4. ročník) obor staveb-
nictví. -bla- 

Studentům předali diplomy v obřadní síni
radnice.

Tesaři byli první, kadeřnice čtvrté
V dubnu se konaly další dvě soutěže,

kterých se naši žáci zúčastnili a byli v nich
úspěšní. První byla soutěž odborných
dovedností žáků stavebních oborů v Kyjo-
vě. Jednalo se již o 14. ročník a žáci oboru
tesař získali první místo. Potvrdili tak své
dobré umístění z loňského roku. Škoda
jen, že zájemců o tento obor je málo. Kdy-
by byla konkurence větší, těšilo by nás
letošní vítězství více.

Kadeřnicím se na soutěži „Brněnské

zrcadlo“ podařilo vybojovat čtvrté místo
v kategorii pánských účesů. V kategorii
dámských účesů v posledním okamžiku
onemocněla vybraná modelka a typ účesu
se tvořil v autě cestou do Brna. I přesto
jsme se pokusili zabojovat. Na stupně vítě-
zů to sice nebylo, ale modelce to určitě
slušelo.  Pokud se vám účesy líbí, přijďte
k nám do kadeřnictví, naši žáci vám za
skvělé ceny vytvoří účes, se kterým jistě
zaujmete.  Pavel Prošvic

Soutěž „Truhlář Junior 2014“
O tom, že na hodonínské ISŠ se může,

kdo chce, naučit kvalitně řemeslu, jsme se
přesvědčili na soutěži „Truhlář Junior 2014“.
Ta se tentokrát konala 27. března ve Slav-
kově uBrna. V konkurenci truhlářů z Mora-
vy se podařilo našemu soutěžícímu, Tomáši
Horinkovi vybojovat krásné třetí místo.
V konkurenci sedmnácti soutěžících, ze
škol, jako je Rousínov a Bystřice pod Hos-
týnem, jež mají výraznou dřevařskou tradici,

to považuji za výrazný úspěch. Tomáš tak
potvrdil své kvality, jež prokázal již v mezi-
národní soutěži truhlářů ve Znojmě, kde
skončil na čtvrtém místě. Svůj podíl na jeho
úspěchu má jistě i jeho učitel odborného
výcviku František Helešic. Doufejme tedy,
že se v následujících letech najdou další
žáci, kteří budou mít zájem ořemeslo adove-
dou obstát v náročné konkurenci.

Pavel Prošvic  

Jak dál v učňovském školství?
Problematika vzdělávání v učňovském

školství byla náplní schůzky pod názvem
Setkání partnerů ISŠ, která se uskutečnila
15. dubna 2014 v prostorách budovy na
Jilemnického 2. Přítomni byli nejen před-
stavitelé školy a zástupci některých strojí-
renských firem z Hodonínska, ale i ředitel
obchodní ahospodářské komory. Smyslem
tohoto setkání bylo zhodnotit úroveň pří-
pravy absolventů technických oborů, zej-
ména oboru mechanik-seřizovač, a jejich
následné uplatnění  v praxi.

Přítomní diskutovali o nezbytném pro-
pojení teoretického vzdělávání ve škole
a odborné praxe ve firmách, která je pro
žáky 3. a 4. ročníků povinná. Shodli se, že
pro firmy apodniky bude možná do budouc-
na výhodnější zaměstnávat absolventy,
s nimiž již mají zkušenosti, než přijímat
a proškolovat nové pracovníky. O nutnosti
tohoto trendu vučňovském školství uvažuje

také Ministerstvo školství ČR, které připra-
vuje do budoucna změny ve financování
žáků podporovaných oborů, mezi něž stro-
jírenské obory určitě patří. Má v úmyslu
pomáhat podnikům a firmám, které budou
absolventy technických oborů zaměstnávat.
Určitou nutností bude také spolupráce se
Svazem průmyslu a dopravy.

V rámci regionu je velmi přínosná spo-
lupráce s obchodní a hospodářskou komo-
rou, která se podílí na projektech týkajících
se uplatnění absolventů na domácích
i zahraničních stážích.

Ředitelka školy Schmidová v závěru
schůzky připomněla, že tyto představy
o budoucnosti učňovského školství vychá-
zejí z dlouhodobých problémů. A proto
taková setkání mohou přispívat k efektivní
součinnosti všech institucí, kterým není
budoucnost mladých lidí lhostejná.

Eva Schmidová

Soutěž pro maturanty „Nejlepší tablo 2014“
Rok se sešel s rokem a Studentský par-

lament Hodonín, Klub mladých SVČ
Hodonín a Město Hodonín opět uspořádaly
klání mezi maturitními třídami o nejlepší
tablo. I když ve městě bylo vidět spoustu
zajímavých a nápaditých maturitních tabel,

do soutěže se přihlásily pouze tři třídy
maturantů. V letošním roce probíhalo
poprvé hlasování na Facebooku, do kterého
se zapojilo přes 150 lidí. Konečným vítě-
zem se stala třída maturantů 4. B z Gym-
názia Hodonín. Jejich vítězné tablo bylo

zpracováno velmi kreativně, maturanti jej
umístili na trabant, který vystavili na pěší
zóně. Gratulujeme výhercům a děkujeme
všem zúčastněným za vytvořená tabla.

Za Studentský parlament Hodonín
Martin Němec
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INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP DIETOLOGA A REDUKCE HMOTNOSTI KLIENTA
Kolem 71 % lidí, kteří hubnou svépo-
mocí, nevydrží déle než tři týdny. Pod
dozorem výživového poradce odpadá
jen 10 %.
Celých 43 % lidí si letos dalo předsevzetí
„zhubnu“. Nyní na konci května už 71 %
z nich od své snahy ustoupilo. Výživové
poradny NATURHOUSE, jejichž výži-
voví poradci nabízejí individuální pří-
stup, mají ale vysokou úspěšnost. Po
necelém prvním měsíci hubnout přesta-
ne pouze okolo 10 % klientů.

Po třech týdnech přichází podle výživo-
vých poradců první krizové období. „Zpo-
čátku bývá úbytek váhy vyšší. Spousta
klientů může být hodně zavodněná a tato
kila potom rychle klesají. Po uplynutí této
fáze přichází pomalejší redukce hmot-
nosti. Klient totiž začne ztrácet právě
tuky,“ potvrzuje výživová poradkyně
Hana Budišová z výživové poradny
NATURHOUSE v Hodoníně. Další kli-
enti ztrácejí svou vůli, protože usoudí, že
už zhubli, a pomalu se navracejí ke svým
původním stravovacím návykům. U těch
se pak často dostavuje jo-jo efekt. Váha

se nenavrátí jen k původním hodnotám,
ale překračuje je v průměru o 5 až 7 kilo-
gramů. 

Pakliže zájemce o redukci hmotnosti spo-
lupracuje s výživovým poradcem, je už
dopředu informován o celém průběhu,
podrobně seznámen s tím, co se děje v těle
při zahájení dodržování nového stravo-
vacího plánu, a připraven na všechny fáze
hubnutí. „Také z tohoto důvodu máme
vyšší úspěšnost. Zkraje roku naše poboč-
ky zaznamenávají dvojciferný nárůst
nových klientů,“ říká Budišová a doplňu-
je: „Díky individuálnímu přístupu ke kaž-
dému klientovi se odpad těchto klientů
pohybuje pouze okolo 10 %.“ 

Klienti v neposlední řadě cítí míru odpo-
vědnosti a jsou neustále motivováni.
„Z psychologického hlediska hraje takový
přístup obrovskou roli. Redukce hmot-
nosti, její rychlost i úspěchy s psychikou
jedince úzce souvisejí,“ potvrzuje výži-
vová poradkyně a dodává: „Celá síť vý-
živových poraden NATURHOUSE si
na této filozofii zakládá. Mezi klienty

a poradci často vzniká užší vztah a klienti
se k nám rádi vracejí například jen proto,
aby se ujistili, že si svoji novou váhu a stra-
vovací návyky dobře zafixovali.“

Na konzultaci do výživové poradny
NATURHOUSE v Hodoníně se můžete
objednat telefonicky: 778 022 990 nebo
e-mailem: hodonin@naturhouse-cz.cz.

Bližší informace získáte na:
www.naturhouse-cz.cz
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SPORT

Sportovní akce pořádané v červnu 2014 na sportovištích TEZA Hodonín
Zimní stadion, Tyršova 3588/10, Hodonín

Do neděle 15. června 2014 bude v pro-
vozu in-line plocha.
V případě zájmu o soukromý pronájem
kontaktujte vedoucího zimního stadionu
p. Prčíka: tel.: 777 695 004, e-mail: 
zs@teza-hodonin.cz.

Thajský box
Noc bojovníků
Sobota 21. 6. 2014 od 18.00 hod. 

Víceúčelová sportovní hala,
Lipová alej 4110/23, Hodonín

Florbal
Letní florbalový turnaj mužů
Sobota 7. 6. –neděle 8. 6. 2014 od 9.00 hod.

XV. Sportovní hry města Hodonína
Turnaj ve stolním tenise (hala stolního
tenisu) 
Sobota 21. 6. od 9.00 hod.

Stadion U Červených domků, 
Sukova 3584/41, Hodonín

XV. Sportovní hry města Hodonína
Turnaj ve volejbale amatérských hráčů
(pořádá SK HIPPO Hodonín).

(V případě nepříznivého počasí se turnaj usku-
teční ve sportovní hale TEZA Hodonín.)
Neděle 22. 6. od 9.00 hod.
Turnaj ve volejbale smíšených družstev
(pořádá TJ SOKOL Hodonín).
(V případě nepříznivého počasí se turnaj
uskuteční ve sportovní hale TEZA Hodo-
nín.) 
Sobota 28. 6. od 9.00 hod.

Hokejbal
Okresní hokejbalová liga – play off
sobota 7. 6. 2014 12.00 a 14.00 hod. 
neděle 8. 6. 2014 10.00 a 12.00 hod. 
sobota 14. 6. 2014 12.00 a 14.00 hod. 
neděle 15. 6. 2014 10.00 a 12.00 hod. 

Kopaná
Mistrovská utkání RSM Hodonín – muži
(MSFL divize – skupina D)
Sobota 14. 6. 2014 od 16.30 hod. 
RSM Hodonín – Vyškov

Mistrovská utkání RSM Hodonín – star-
ší dorost U19 (MSFL SCM – U19)
Sobota 7. 6. 2014 od 10.15 hod. (hřiště
Lužice)
RSM Hodonín  st. dorost – Vítkovice st.
dorost

Mistrovská utkání RSM Hodonín –
mladší dorost U17 a U16 (MSFL SCM –
U17a U16)
Sobota 7. 6. 2014  10.15 hod. U17 a 12.15
hod. U16 
RSM Hodonín ml. dorost  – Slovácko

Krytý plavecký bazén,
Sportovní 4186/2, Hodonín
Krytý plavecký bazén a sauna otevřeny
podle platné otevírací doby do neděle
29. června 2014.

Bližší informace o provozní době naleznete
na www.teza-hodonin.cz.

XV. Sportovní hry města Hodonína
Kondiční plavání pro veřejnost 
(pořádá TEZA Hodonín a sportovní oddíl
plavání Hodonín).
Úterý 24. 6. 16.00–19.00 hod.

Letní koupaliště,
Sportovní 4186/2, Hodonín
Sezona na letním koupališti bude zahájena
(na základě dobrých klimatických podmí-
nek) od 31. 5. 2014.

Bližší informace o provozní době naleznete
na www.teza-hodonin.cz.

Čtyřicet let juda v Hodoníně
pod vedením svých trenérů dosahují
prvních úspěchů. 

Po celý školní rok probíhá nábor nových
zájemců o tento olympijský sport, při kte-
rém se naučíte ovládat své tělo, získáte
obratnost, zrychlíte reakce a zlepšíte fyzic-
kou kondici.
Kdy: úterý a pátek od 17.00 do 19.00 hod.

Kde: tělocvična TJ Slovan Hodonín,
Kasárenská 2.

Kdo: chlapci, dívky, muži i ženy ve věku
od 6 do 99 let.

Více informací na tel.: 603 855 359
a 736 272 050.

Radek Růžička

Jsou to již čty-
ři desetiletí, kdy
4. dubna 1974 zalo-
žil Milan Kavan
(1937) v Hodoníně
oddíl juda. Oddíl je
součástí TJ Slovan
Hodonín a za dobu
jeho trvání jím pro-
šla spousta chlapců

a dívek z Hodonína a jeho blízkého okolí.
Svým svěřencům a oddílu věnoval Milan
Kavan spoustu úsilí, času, zkušeností,
a pokud mu to zdraví dovolí, zúčastňuje
se i ve svém vysokém věku tréninků
dodnes, alespoň jako divák. Po celou dobu
existence oddílu získávají jeho členové
ocenění na turnajích v tuzemsku i zahra-
ničí. 

V dnešní době oddíl reprezentují na sou-
těžích především nejmenší judisté, kteří

Nordic Walking
z Pozlovic do Luhačovic
Sportovní klub Nordic Walking Hodonín

pořádá
v sobotu 28. 6. 2014 NW akci

Nordic Walking z Pozlovic do Luhačovic
Bližší informace na

http://www.nordicwalking.webnode.cz
tel.: 608 550539

Sportovní klub Nordic Walking Hodonín
o. s. Miroslav Levek
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Úspěch hodonínských karatistů na mistrovství
České republiky Brno 2014 v karate goju ryu všech
věkových kategorií

Minulý víkend byl pro Český svaz karate
Goju Ryu významným dnem. 10. května
se uskutečnilo mistrovství České republiky
ČSKGr v Brně a karate klub ŠIN – MU
Hodonín,  pod vedením trenéra a zároveň
předsedy klubu Pavla Letochy, zazářil.
Jeho svěřenci byli úspěšní v několika věko-
vých kategoriích a tím navázali na skvělé
výsledky z předchozích ročníků mistrov-
ství ČR.

Kategorie KATA:
Do 8 let – 1. místo Bruno ČÁSLAVA,

2. místo Oldřich VAŠÍČEK, 3. místo Filip
HANÁČEK.

Ve čtvrtek 15. května pořádala Městská
policie Hodonín tradiční fotbalovou akci.
Třináctý ročník mezinárodního turnaje
městských policií ve fotbale, aneb
,,O pohár starostky města Hodonín“ se
tentokrát zúčastnily tři týmy. „Hrálo se
na hřišti TJ Baník Lužice za účasti týmů
z Trnavy, Bohumína a Hodonína,“ popsal
ředitel hodonínských strážníků Jindřich
Vašíček. 

Za chladného a větrného  počasí
zápolili strážníci na hřišti s výsledky: 

MP Hodonín – MP Bohumín 7:2, 
MP Trnava – MP Bohumín 6:1, 
MP Hodonín – MP Trnava 0:1.

„Trnava dala gól asi minutu před kon-
cem utkání po sporném zákroku na bran-
káře domácího týmu,“ vysvětlil Vašíček.
Vítězem se tak stal tým z Trnavy, druhé
místo obsadil Hodonín a na třetím místě
skončil Bohumín. 

Nejlepším střelcem byl vyhlášen
Tomáš Mrva z Trnavy a nejlepším hráčem
Pavel Bielský z Bohumína. Titul nejlepší
brankář si vysloužil Petr Šlosar z Hodo-
nína. -bla-Medailisté ukazují radost z úspěchu

9–11 let – 1. místo Nicole MICHALI-
COVÁ, 2. místo Tereza VAŠÍČKOVÁ.

12–14 let – 1. místo Míša SCHMIEDO-
VÁ, 2. místo Nikola ŠTĚRBÁKOVÁ.

Junior – 2. místo Jaroslav OLŠÁK.

Kategorie KIHON-IDO:
Do 8 let –2. místo Jolana ČÁSLAVOVÁ.

Kategorie KUMITE:
9–11 let – 1. místo Martin JESENSKÝ.

Karate klub ŠIN – MU Hodonín půso-
bí v Hodoníně při STŘEDISKU VOLNÉ-
HO ČASU, tzv. „DUHOVKA“ v Ba-
žantnici. Čtyřikrát týdně se zde scházejí
členové, kteří se dají zařadit do všech věko-
vých kategorií. Náš klub je zaměřen na
styl karate GOJU-RYU a SHITO-RYU
a o výuku umění karate se starají skutečně
zkušení borci, kteří prošli soutěžemi a mají
co předávat mladým hodonínským ka-
ratistům. Jim především patří dík za
skvělé reprezentování města Hodonína na
mistrovství České republiky v Brně.               

Stanislav Ištvánek

Vítězství hodonínským
strážníkům uniklo o fous
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Statistika některých údajů za období od 19. 4. 2014 do 18. 5. 2014

Zjištěné a řešené přestupky:
Proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu ................................................. 295
Proti veřejnému pořádku ...................... 67
Proti občanskému soužití ..................... 22
Proti majetku ........................................ 44
Zkontrolováno majitelů psů .................. 48
Odchyceno psů ..................................... 10
Uloženo blokových pokut .................... 296
Zjištěno a předáno PČR trestných činů 4

❐ Dne 21. 4. v 11.08 hod. bylo na měst-
skou policii oznámeno, že v OD Kaufland
na ulici Dvořákova odcizil pachatel zboží
za 116 Kč a utekl s ním z prodejny. Hlídka
jej podle popisu našla na ulici Velkomo-
ravská. Vzhledem k tomu, že o muže měla
zájem Policie ČR kvůli další trestné čin-
nosti, byl muž předán k dalším opatřením
přivolaným policistům.

❐ Kamerovým systémem byl dne 21. 4.
ve 22.56 hod. spatřen na pěší zóně Dolní
Valy muž, který odcizil z jízdního kola zadní
blikačku. Muž byl strážníky zadržen, řešen
blokovou pokutou a blikačka byla vrácena
na své místo.

❐ Dne 23. 4. v 19.39 hod. oznámil telefo-
nicky muž na služebnu městské policie, že
mu bylo asi před půl hodinou odcizeno jízd-
ní kolo u OD Kaufland na ulici Konečná.
Strážníci začali po kole podle popisu pátrat.
Asi po 10 minutách spatřili jízdní kolo odpo-
vídající popisu, na kterém jel nějaký muž.
Ten strážníkům tvrdil, že kolo našel na ulici
Brandlova. Strážníci na místo přivolali
muže, kterému bylo kolo odcizeno. Ten je
poznal a také prokázal jeho vlastnictví. Věc
byla k dalšímu šetření předána Policii ČR.

❐ V podvečerních hodinách dne 2. 5. spat-
řili strážníci muže vylepujícího plakáty na
ulici Wilsonova. Muž neměl k výlepu
patřičné povolení, byl řešen blokovou
pokutou ve výši 500 Kč a již vylepené pla-
káty musel odstranit.

❐ Dne 7. 5. ve 12.40 hod. bylo na měst-
skou policii oznámeno, že v hale vlakového
nádraží se pohybuje agresivní opilý muž.
Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že
muž v budově poškodil nástěnku a znečistil
chodník před budovou červeným vínem.
Kontrolním testem bylo zjištěno, že muž
má v dechu 2,55 promile alkoholu. Muž
byl i po příjezdu strážníků agresivní, nadále
se i přes výzvy strážníků pokoušel vrátit
do budovy vlakového nádraží. Proto byl

převezen na vyšetření do nemocnice, kde
mu musela být z důvodu agresivity při vyše-
tření nasazena pouta. Poté byl převezen na
záchytnou protialkoholní stanici do Kro-
měříže. Akce byla ukončena v 17 hodin.

❐ Při kontrole v ulici Muchova dne 8. 5.
ve 20.34 hod. si strážníci všimli kouře
vycházejícího z budovy bývalého zdravot-
ního střediska. Na místo přivolali hasiče,
kteří v budově uhasili hořící odpadky.

❐ Dne 11. 5. ve 4.10 hod. spatřili strážníci
při kontrole ulice Zámecká opilého muže,
který velmi hlasitým křikem rušil noční
klid. Za přestupek proti veřejnému pořádku
mu byla uložena bloková pokuta ve výši
200 Kč a byl poslán domů se vyspat. 

❐ Na ulici Pravoslava Veselého řešili
strážníci dne 12. 5. v 19.30 hod. opilého
muže, který zde hlasitě vykřikoval a svým
chováním narušoval veřejný pořádek tak,
že se jej bály přítomné děti. Muž byl zklid-
něn, byla mu uložena bloková pokuta ve
výši 500 Kč a byl nasměrován k domovu.

❐ Dne 16. 5. ve 20.48 hod. spatřila obslu-
ha kamerového systému muže, který močil
na chodník na ulici Sv. Čecha. Strážníci
mu za přestupek proti veřejnému pořádku
uložili blokovou pokutu ve výši 500 Kč.
Stejný případ strážníci řešili dne 30. 4.
v 17.16 hod., kdy při kontrole Národní tří-
dy spatřili muže močícího na chodník.
V tomto případě byl muž řešen blokovou
pokutou ve výši 1 000 Kč.

❐ Kamerový systém také zaznamenal dne
17. 5. v 1.18 hod. dva muže, kteří lepili na
odpadkové koše samolepky. Oba muži byli
řešeni blokovou pokutou ve výši 1 000 Kč
a již vylepené samolepky museli odstranit. 

❐ Dne 16. 5. ve 13.30 hod. byla řešena
na nástupišti vlakového nádraží žena, která
svým vulgárním a neslušným chováním
obtěžovala ostatní cestující. Za toto jednání
jí byla uložena bloková pokuta ve výši
300 Kč.

❐ Blokovou pokutu za neuposlechnutí
výzvy úřední osoby ve výši 1 000 Kč
obdržel téhož dne v 19.05 hod. muž, který
byl při opakovaných kontrolách vlakového
nádraží strážníky vždy vykázán pro své
chování, ale neustále se sem vracel.

Webové stránky Městské policie Hodonín:
www.mphodonin.cz        Jindřich Vašíček,

Městská policie Hodonín

PERFEKTNÍ KANCELÁŘE
Pronájem kanceláří + WC + kuchyňka

v nových prostorách v centru

Hodonína – Národní třída
a

Kyjova – Komenského třída
Přímé jednání s majitelem!
Plocha od 12 m2 do 30 m2. 
Cena od 2500 Kč/měsíc

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST
Solidní jednání

tel.: 728 356 328
e-mail: p.andrea@centrum.cz

776 116 114
TAXI HODONÍN

1 až 8 míst

Provádíme obklady, dlažby 

Rekonstrukce bytových jader 

Radislav Matoušek, tel.: 603 581 670
www.obkladydlazby.mypage.cz

LEHÁTKOVINU, SLUNEČNÍKOVINU,
ZÁVĚSOVINU, KTERÁ NEPROPUSTÍ SLUNCE,

POTAHOVÉ LÁTKY, ZÁCLONY, GARNÝŽE,
MOLITAN, DUTÉ VLÁKNO, 
PVC UBRUSY až 160 cm 

a ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE, VATELÍN
nabízí

„BYTOVÝ TEXTIL“ 
Nár. třída 67, Hodonín

tel.: 518 354 063, bety2512@seznam.cz

blok placené inzerce
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Společenská kronika

obřady proběhly v dubnu 2014

Vítání dětí do života
✷ Michael Prager
✷ Jiří Malý

Svatby
✿ Tomáš Votava

Eva Lukešová
✿ Michal Malík

Michaela Zapletalová
✿ Roman Motúz

Milada Bäumlová
✿ Josef Helešic

Jana Zlámalová
✿ Ruslan Veprencov

Lucie Burianová
✿ Vladimír Juřica

Andrea Smejkalová
✿ Tomáš Hűbl

Veronika Valentová

INZERCE
Koupím rod. dům v Hodoníně. Bez RK.
Tel.: 731 305 863.
Prodám chatu ve Zlatnické dolině, Ska-
lica (SVK). Tel.: 777 632 940.
Hledám ženu nebo muže z Hodonína pro
kytaru a zpěv. Alespoň základní znalost not
vítána (příp. naučím). Tel.: 720 446 463.
Hledám ke koupi menší dům se zahradou
do 20 km od Hodonína. Tel.: 608 340 788.
Koupím pěkný byt 2+1 (3+1) s balkonem
v HO. Tel.: 732 755 904.
Hledám učitele ŠJ pro dospělého začá-
tečníka, Hodonín. I studenta, levně. Tel.:
604 528 146.
Rády bychom tímto poděkovaly za uply-
nulou sezonu a zároveň popřály k naroze-
ninám skvělému tanečníkovi, obětavému
člověku a přísnému trenérovi Rudolfu
Jelínkovi. „Zůstaň takovým, jakým jsi!“
Tvůj tým Latine Dance Ladies.
Nabízíme k pronájmu jednopokojový
byt. Mob.: 720 669 957, 776 127 075.

Řádková inzerce je zpoplatněna.
Více na tel.: 518 316 265, 602 745 424.

placená inzerce
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MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
blok placené inzerce


