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Jedné z nejvýznamnějších osobností čes-
ké a moravské dechovky Stanislavu Pěn-
číkovi věnoval Dům kultury v Hodoníně
jeden ze série koncertů dechových hudeb
aneb Všichni se ptají, koho to hrají. Bohatý
program z písniček od již zesnulého tex-
taře, šéfredaktora a spisovatele zahrála

dechová hudba Valaška, která se Stanisla-
vem Pěnčíkem dlouhodobě spolupraco-
vala. Akce přilákala velký počet diváků
nejen ze starší generace, ale poslechnout
si poeticky, jazykově i hudebně vybrou-
šený koncert přišli také zástupci generace
mladší. „Koncert se velmi vydařil. Jsem
rád, že přišlo tolik lidí včetně Věry Pěnčí-
kové. A v hledišti bylo vidět také mladé
posluchače, kteří tuto krásnou folklórní
tradici budou nadále udržovat a podporo-
vat,“ pochválil ředitel Kulturního domu
Hodonín Marcel Řimák, s tím, že kulturní
dům byl téměř vyprodán. Celkově přišlo
přes čtyři sta padesát platících posluchačů,
mnozí se usazovali i na balkoně.

Spokojená byla také Jana Kašná z pro-
gramového oddělení. „Příchozí byli nad-
šení, tleskali a zpívali společně s Valaškou.
Mnozí si také pochvalovali promítání foto-
grafií na velké plátno nad jevištěm. Tam
jsme vybrali momentky ze života Stani-
slava Pěnčíka. Atmosféra byla úžasná
a nakonec jsme museli koncert na přání
diváků prodlužovat o půl hodiny,“ popsala
Kašná. -bla-

Memoriál Stanislava Pěnčíka
zaplnil kulturní dům
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INFORMACE  Z  RADNICE
Několik důležitých informací z jednání rady a zastupitelstva města

Schůze rady města ze dne 1. 4. 2014
Usnesení č. 7433
Rada města Hodonína rozhodla ve smyslu
ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu
ust. § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění poz-
dějších předpisů, vydat nařízení města
Hodonína č. 3/2014 Tržní řád.
Usnesení č. 7442
Rada města schválila zavedení evropského
projektu EURONET 50/50 MAX zamě-

řeného na úspory energie ve školních budo-
vách, a to ve dvou základních školách
v Hodoníně, konkrétně v ZŠ Očovská a ZŠ
Vančurova.
Usnesení č. 7444
Rada města schválila podle § 3 odst. 1
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
omezení a přerušení provozu mateřských
škol zřizovaných Městem Hodonínem
v měsících červenci a srpnu 2014.
Usnesení č. 7445
Rada města souhlasila se stanovením ter-

mínu zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách zřizovaných Městem
Hodonínem na dny 12.–14. 5. 2014.

Schůze rady města ze dne 8. 4. 2014
Usnesení č. 7502
Rada města schvaluje Zásady pro přidě-
lování sociálních bytů a bytů se zvláštním
určením (Dům s pečovatelskou službou).

Všechna usnesení najdete na www.hodo-
nin.eu.

Barbora Lahová,
odbor kanceláře starosty a místostarostů

Chcete ušetřit za elektřinu a plyn? Nabídka pro obyvatele Hodonína
Vzhledem k neustále se zvyšujícím

cenám energií se Městský úřad Hodonín
rozhodl umožnit obyvatelům Hodonína
ušetřit na ceně za elektřinu a zemní plyn
v domácnostech a veřejných prostorách
bytových domů prostřednictvím elektro-
nické aukce. Sdružením jednotlivých

domácností vytvoříme pro dodavatele zají-
mavý objem, o který poté budou soutěžit
a předhánět se ve svých nabídkách. Vítě-
zem se pak v této průhledné veřejné soutěži
stane ten, kdo nabídne nejnižší cenu. Tuto
možnost mohou též zcela ZDARMA
využít i bytová družstva a SVJ pro snížení

svých nákladů za energie ve společných
prostorách bytových domů. Město Hodo-
nín bude fungovat jen jako nezávislý pro-
středník, poskytne vám informační servis
a prostor k setkání se zástupci aukčního
domu B4F Czech Republic.

Občané se touto cestou vyhnou jednání
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Krizová pomoc a poradenství dětem a jejich
blízkým a osobám s výskytem násilí v rodině

Tak, jako v předchozích dvou letech, je
i letos občanům Hodonína nabízena mož-
nost využít služeb psychologa a sociální
pracovnice v případech, kdy se děti nebo
jejich blízcí ocitnou v situaci, kterou nedo-
kážou sami, bez pomoci, řešit. 

Tuto službu zajišťuje, jako detašovanou,
společnost SPONDEA Brno, a to v pro-
storách Městského úřadu v Hodoníně,
kanc. č. 9, Národní tř. 25, Hodonín.

Pravidelně, každé druhé a čtvrté
pondělí v měsíci, v době od 10.00 do
17.00 hodin je dětem a jejich blízkým
k dispozici psycholog a sociální pracov-
nice, kteří jsou nápomocni při řešení jejich
problémů. Současně je možnost využít
poradenství v oblasti domácího násilí,
a to každé druhé pondělí v měsíci. Pora-
denství v oblasti domácího násilí je posky-
továno všem osobám bez ohledu na věk
či pohlaví. 

Zájemci o konzultace mohou přijít kdy-
koliv v uvedenou dobu, případně se objed-
nat prostřednictvím odboru sociálních
věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ Hodonín nebo přímo na lince SPON-
DEA, 608 118 088 nebo 541 235 511,
k problematice domácího násilí pak na
 lince 739 078 078.

Společnost  SPONDEA poskytuje své
služby od roku 1998. Cílovou skupinou
jsou děti a mládež, které se dostaly do
náročné, či až krizové životní situace. Tou
může být týrání, zneužívání, situace po
prožití traumatu, život v rodině s výskytem
domácího násilí, v rodině, kde se rodiče
rozvádějí a dítě je prostředkem pro řešení

jejich sporů, situace v rodině s nefunkčními
styly výchovy, dále ztráta přátel, problémy
ve škole, ve vztazích s vrstevníky, s rodiči.
Navazující cílovou skupinou jsou celé rodi-
ny dětí a další blízké osoby, neboť bez spo-
lupráce s nimi by nebylo možné napomoci
návratu dítěte či dospívajícího do běžného
života. 

Další cílovou skupinou jsou osoby ohro-
žené, případně již vystavené domácímu
násilí a nebezpečnému pronásledování.
Poradenství je poskytováno také rodinným
příslušníkům a osobám blízkým, které
podporují ohroženou osobu v řešení situa-
ce domácího násilí.

SPONDEA rovněž nabízí pomoc oso-
bám, které se dopouštějí agrese ve vzta-
zích a chtějí tuto situaci řešit. Osobní
konzultace jsou možné pouze v Brně, tele-
fonické pak prostřednictvím speciální lin-
ky 725 005 367. Zvlášť motivovaným
zájemcům je možné službu poskytnout
i v Hodoníně. 

Pomoc dětem a jejich rodinám je spo-
lufinancovaná z projektu „Krizová pomoc
bez hranic II“, prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti a České tele-
vize, ze sbírky Pomozte dětem! Současně
na tyto služby přispívá i Město Hodonín.

Více informací o společnosti SPONDEA
na www.spondea.cz, www.ic-brno.cz,
www.nasilivrodine.cz.

Dagmar Úlehlová,
ředitelka společnosti SPONDEA, o. p. s.

Martina Prokopová,
vedoucí oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí

s podomními prodejci, kteří jim nabízejí
„mezi dveřmi“ nejasné podmínky, kdy
logicky vychvalují všechny výhody nové
smlouvy a často zatají skryté poplatky,
sankce apod. 

Občané, kteří se elektronické aukce
zúčastní, nic neriskují. Pro občany je
tato služba zcela NEZÁVAZNÁ
a ZDARMA. Aukčnímu domu neplatí
za zprostředkování e-aukce nic ani měs-
to. Náklady uhradí po skončení e-aukce
vítězný dodavatel. Občan, popř. zástup-
ce bytového družstva či SVJ, s odbor-
níkem aukčního domu jen vyplní
jednoduchou, naprosto nezávaznou
poptávku. Po zjištění vítězného doda-
vatele s nejnižší cenou se lehce vypočte
vaše úspora, teprve po posouzení její
„zajímavosti“ pro vás se rozhodnete,
zda podepíšete smlouvu s novým doda-

vatelem. Ten v případě kladného roz-
hodnutí za vás vyřeší i všechny admini-
strativní kroky spojené s převodem.

Čím více občanů se do společného náku-
pu zapojí, tím zajímavějším zákazníkem
pro energetické společnosti budeme.
Využijte této příležitosti spojit svůj nákup
energií s ostatními občany a ušetřit.

Aukční dům B4F Czech Republic
nabízí možnost účasti v elektronické auk-
ci za účelem snížení nákladů i fir-
mám. Individuální schůzku s odborníkem
z aukčního domu si domluvte přímo na
sběrném místě v budově Městského úřa-
du Hodonín, Horní Valy 2 nebo na te-
lefonu +420 725 100 644 či e-mailu
m.kolarik@b4f.cz.

Martin Kraus,
odbor investic a údržby

Co k tomu potřebuji?
Kopii posledního ročního vyúčtování

(elektřina/plyn).
Kopii smlouvy se současnými doda-

vateli (elektřina/plyn).
JAK?
Za pomoci odborníků, kteří s vámi

ochotně vyplní nezávazný poptávkový
formulář do e-aukce.

KDE?
V budově Městského úřadu Hodonín,

Horní Valy 2, 4. podlaží, místnost č. 422.
KDY?
Do 28. 5. 2014 vždy v pondělí a ve

středu od 14 do 17 hodin.
KONTAKT

Michal Kolařík, 725 100 644,
m.kolarik@b4f.cz

MĚSTO HODONÍN
PRODÁ HORNÍ PLESOVÁ 83

Výběrové řízení se uskuteční dne 19. 5. 2014.

Min. cena: 1 800 000 Kč + náklady související s prodejem.
Bližší informace o podmínkách: 
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

MĚSTO HODONÍN
PRODÁ:

pozemky st. p. č. 312, p. č. 327/1, p. č. 327/2,
p. č. 331/1 a p. č. 331/3, o celkové výměře

589 m2, všechny v k. ú. Hodonín

Minimální cena: 600 Kč/m2

Bližší informace o podmínkách a kritériích:
Jiří Mráka, tel.: 518 316 367

mraka.jiri@muhodonin.cz, www.hodonin.eu
Městský úřad Hodonín, Národní tř. 25, Hodonín

Obchodní
akademie

blok placené inzerce
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Hodonínský rodák Bellan přivezl svou prvotinu. S humorem i nostalgií.
Normální debil, kniha plná průšvihů,

ale také autentických vzpomínek z Hodo-
nína v sedmdesátých letech je prvním kniž -
ním dílem Roberta Bellana. „Jakákoliv
podobnost se skutečnými osobami není
náhodná,“ upozorňuje autor. V knize popi-
suje příhody problémového školáka, které
se odehrávají částečně v Hodoníně a čás-
tečně ve východních Čechách. 

Kdo je hlavní hrdina? Jak moc jste to
vy sám?

Hlavní hrdina jsem jakože já, částečně
má kniha autobiografické prvky. Poměrně
hodně vychází z reálných příhod, co se
mně udály. Samozřejmě vyprávění potře-
buje trochu poupravit a je vylepšené proti
realitě. I charaktery jsou „jasnější“. Můj
otec, když to četl, se orosil, moje máma
se se mnou nechtěla týden bavit, že tam
vypadá jako nějaká kráva, která nemá vkus
a jeleny jsme na poličce nikdy neměli. Ale
já se jim v úvodu částečně omlouvám,
s tím, že tam používám vyhrocené charak-
terové vlastnosti, pro potřebu literární vtip-
nosti. Řekl bych, že tak z osmdesáti procent
je Normální debil pravda.

Poznají se tam i jiní lidé než vaše ro -
dina?

Někteří učitelé ze základní školy jsou
originály a v knize se objevují také dvě
jména, která jsou opravdu skutečná. Uči-
telé tam nejsou zrovna v lichotivých sou-
vislostech, protože se jedná o příběh
průšviháře. Moc kladných postav tam není,
včetně té mojí. Všichni jsou nějakým způ-
sobem pohnutí, poznamenaní, trošku stře-
lení. Ale tak se mi to stalo, tak to bylo. 

Jsou to tedy především školní pří -
běhy?

Ze začátku ano, první část jsou školní
příběhy a druhá část se odehrává na prázd-
ninách na chalupě v Orlických horách
a poté opět v dalším školním prostředí.
Mou inspirací byl vlastně Payne a jeho
Mládí v Hajzlu, bestseller o pubertálním
mladíkovi, který stále řeší své přirození.
V Normálním debilovi moje přirození také
má nějaký význam, ale není to úplně to
nejdůležitější. Kniha má také vypravěčský
způsob deníku.

Odehrává se to v sedmdesátých
letech?

Ano, tehdy jsem měl těch 13–14 let.
Pražská premiéra a autorské čtení se ode-
hrávaly v kavárně s interiérem ze sedmde-
sátých let. Takže jsme měli udělanou
i drobnou scénu a pikantní ještě bylo, že
přišly i knižní postavy Branko a Kamila. 

Je to tedy knížka pro mládež?
Já jsem ani nekalkuloval, pro koho to

je.
Pokud by to byla knížka pro mládež,

pochopí specifika té doby?
Některé vtipy na tu dobu navazují, ale

nejlepší ohlasy jsou od holek kolem 30–35
let, např. „Sedím v práci a už se deset minut

řežu.“ „Ležím pod peřinou s baterkou,
abych nebudila děcka, a nahlas se směju.“
Mně to tedy nepřipadá, že by se měly
nahlas smát, ale zřejmě to někomu přijde
až takto vtipné. Mám rád určitou nadsázku
až parodii, ale s dobrým úmyslem.
Nemám rád, když jsou věci podané moc
nadrsno, navážno a snažil jsem se o svůj
humor.  

Jsou také okolní reálie, které jsou pro
Hodoníňany památné nebo důvěrně
známé?

Určitě tam jsou třeba ty dvě základní
školy. Mám totiž dvě základní a dvě střední
školy, jsem věčný student, bakalářku jsem
odevzdával nedávno. 

Které to byly školy?
To byla právě škola U Červených

domků, to byla ta první, a přešel jsem na
školu Zápotockého. A na střední jsem
chodil na vojenskou školu a odtud jsem
přešel zase na civilní gymnázium do
Hodonína. 

Bude i pokračování?
Normálního debila jsem psal deset let

po kouskách. Napsal jsem i kousek dru-
hého dílu, ale teď moc času nemám, i když
už na mě tlačí vydavatel, ale to nejsem
schopný zaručit, nejsem spisovatel. Gra-
fomanů je na světě hodně, co mají potřebu
psát a sdělovat něco lidem, a tu já nemám.
Původně jsem to ani nechtěl vydat jako
knihu, prvotní záměr byl divadelní hra do
šuplíku. Ale když jsem potom dal pár uká-
zek z toho někomu přečíst, tak ti lidé
a jejich odezvy mě k tomu donutili. Prý to
je škoda nevydat. 

-bla-

Kontaktní Family Point byl slavnostně otevřen. Nově poskytuje i poradenství.

Již čtvrtým rokem funguje v budově
Městského úřadu na Národní třídě tzv.
Family Point, místo, kde si rodiče men-
ších dětí mohou odpočinout, přebalit je,
nakrmit. Kromě zázemí však od března

bude poskytovat nové služby. „Od
pondělka do čtvrtka zde bude v dopo-
ledních hodinách pracovnice, která pří-
padným zájemcům poskytne rodinné
a sociální poradenství, informace o akti-
vitách, které se v Hodoníně pořádají,
nebo kontakty na různé poskytovatele
sociálních služeb, či služeb pro rodiny,“
popsala vedoucí sociálního odboru
Michaela Klepáčová. Kontaktní Family
Point funguje v Brně již pět let a podle
Kateřiny Szczepanikové z Centra pro
rodinu Brno tam zavítají hlavně lidé, kte-
ří mají vztahové problémy a potřebují
doporučit manželskou poradnu nebo
psychologa. „Přicházejí také lidé, kteří
mají potíže s dětmi či existenční prob-

lémy, také se setkáváme s krizovými
situacemi, jako třeba nečekané těhoten-
ství velmi mladé dívky. Ale chodí také
ti, co jsou jenom smutní a potřebují se
svěřit,“ přiblížila fungování brněnského
pracoviště krajská koordinátorka pro-
jektu s tím, že se poradenství neomezuje
pouze na rodiče malých dětí, i když je
především pro ně. „Do budoucna by zde
mělo být také kariérní poradenství, které
bude určeno také pro širokou veřejnost,
a do září bychom zde chtěli rozjet projekt
Trojlístek, který bude spočívat ve zpro-
středkování náhradní babičky,“ doplnila
Szczepaniková.

-bla- 
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Pieta za osvoboditele připomněla nebezpečí neonacismu i Krym
Květinové věnce u pomníku třiadeva-

desáti padlých vojínů položili v pátek
11. dubna na místním hřbitově předsta-
vitelé radnice, spolků, politických stran
a další. Pietní setkání k šedesátému devá-
tému výročí osvobození se konalo k poctě
sovětských vojáků, kteří položili život při

osvobozování Hodonína v roce 1945.
„Připomínat si památku osvobození není
důležité jenom zde v Hodoníně, ale všude,
kde boje probíhaly. Mládež by měla být
vychovávána v kontinuitě, protože národ,
který se nepoučí ze své minulosti, nemá
žádnou budoucnost, případně ho čeká těž-

ká budoucnost. A zejména v dnešní době,
kdy hajlování je v televizi prezentováno
jako projev osobní či politické svobody,“
uvedl jerej Serafín Tomeček, který na
hřbitově odsloužil bohoslužbu za padlé.
Stejný názor na hrozbu neonacismu vyjá-
dřil ve svém projevu také místopředseda
senátu Zdeněk Škromach: „Nebezpečí,
které vzniklo před druhou světovou vál-
kou v západní Evropě, tady stále existuje.
Svět není jednoduchý, je složitý a my
bychom se měli umět vždy poučit z naší
historie, proto je třeba si vážit těch, kteří
obětovali to nejcennější, vlastní život.“
Vlastimil Němeček ze Společnosti Ludví-
ka Svobody pro jižní Moravu vzpomněl
také aktuální dění na Ukrajině: „Nedávno
jsme v našem regionu zaznamenali, že
v souvislosti se současnou situací na
Ukrajině se jeden ze starostů rozhodl
nepřijímat ve své obci oficiální ruské dele-
gace. Jak rozdílně se jeví přístup před-
stavitelů zdejší radnice, i když zastupují
různorodá ideová stanoviska,“ pochválil
Němeček. 

-bla-

Pokračování na str. 6

Kopka: Děti jsem nikdy nebil, autoritu jsem si uměl sjednat jinak
Jednaosmdesátiletý bývalý učitel Václav

Kopka v současné době pobývá ve Svo-
janově blízko Bouzova. Ani v důchodu
nezahálí a pořádá výstavy svých fotografií,
v červnu budou moct obdivovat jeho díla
také Hodonínští v galerii Vednevnoci.
Komisí navržený kandidát na výroční cenu
města nejraději fotí přírodu, podle svých
slov by všechny jeho zážitky, které prožil
v Hodoníně a v Ratíškovicích jako učitel,
vydaly na celý román. 

Jak jste se dostal do Ratíškovic? Vy
jste studoval v Olomouci?

Ano a byl jsem jako jediný student při-
dělený na jižní Moravu, a to do Ratíškovic,
o kterých jsem do té doby nikdy neslyšel.
V roce 1954 jsem přijel do Ratíškovic.
Kdybych vám měl vykládat, co všechno
jsem zažil, seděli bychom tady do večera.
Především soudruh ředitel se nenamáhal
mi sehnat ubytování, dokonce jsem se
dočetl v kronice obecní, že i předchůdci
moc o školu nedbali a k učitelům se neměli. 

A nakonec jste si tam nějaké ubyto-
vání našel?

Letní kuchyňku, tam se vaří pro prasata
brambory a chystá pro slepice. Kamrlík
asi 3 x 3 m, kde bylo okýnko. Celý inventář
sestával ze železné postele, matrace nacpa-
né slámou. Malý stolek, jedna židle a ze
stropu visela ze stropu žárovka a pode

dveřmi obrovský fuk a pícka, aby se neřek-
lo. Prostě katastrofa, pode dveřmi mi pro-
tahovalo, kuchyňka ústila na dvorek
a Ratíškovice jsou známy tím, že tam fouká
dobře písek. Učitel v době národního obro-
zení, to jsem byl já. 

Tam jste byl těch třináct let?
Ne. Když jsem po měsíci řekl, že to

nebude dále možné a půjdu pryč, tak mi
soudruh zástupce poradil: „Jo, hochu, to
sa tady mosíš ožénit!“ Tak jsem si sám dal
na tragač peřiny, putoval jsem po dědině
a sám jsem si sháněl..

Nevěstu?
Ne, ubytování (smích). Potom mi jedna

paní poradila, abych se zkusil zeptat u jed-
né vdovy, která pronajímá pokoj v pod-
kroví. V Ratíškovicích se nedalo nikde
jinde ubytovat v té době. A druhá otázka
byla, kde obědvat. Nebyla hospoda, kde
byste si chtěli dát něco k obědu, a vlastně
ani to pivo, protože všude lezly muchy.
Nebylo prostě kam. Jediným zařízením,
kde se vařilo, byla školka, tak jsme se na
ni obrátili, tak předseda nám řekl: „No to
by mohl každý! Já taky.“ Přitom jeho man-
želka vařila na baťovce obědy pro nižší
zaměstnance. 

Jak to dopadlo?
Byli jsme jenom dva, co jsme se neměli

vůbec kam obrátit. Museli jsme podat stíž-

nost, ředitel se k tomu moc neměl, i když
o tom věděl. Nakonec tedy přemluvili paní
z hospody, aby nám vařila. Ale řeknu vám,
čtrnáct dní byla tatáž sekaná! 

A měnila vám alespoň přílohy? Kned-
lík, zelí, brambory…

Většinou to nebylo nijak pestré. 
A nějaká ta nevěsta by se tam nenaš-

la?
Takových pokusů bylo (smích).
Vedl jste i fotokroužek…
Ano, když jsem ho zakládal, byla hlavní

otázka, kde ho udělat. Ředitel mi dal
k dispozici místnost, kde ve stropě byla
díra jak fotbalový balon. Strašně tam zaté-
kalo. Řekl jsem svým žákům, a kdo měl
doma trochu vápna nebo písku, přinesl
a spravili jsme to. Nikdy jsem s tamějšími
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Pokračování ze str. 5
dětmi neměl problémy, byli to skvělí
a ochotní kluci. 

Zaujal jste prostě děti a ty vás braly.
Já jsem je nikdy nemlátil.
Jak jste ukončil činnost v Ratíškovi-

cích?
Přišel jsem za ředitelem s tím, že potře-

buji žádost o přeložení. Nechtěl mě pustit,
ale nic jiného mu nezbylo. Když byl den
rozloučení, ředitel se zástupcem mi ani
nepodali ruku a zbytek výplaty mi odmítli
poslat poštou, musel jsem jet 170 km do
Ratíškovic pro zbytek peněz. 

Poté jste nastoupil v Hodoníně?
Ano. Přišel jsem do Hodonína v roce

1968 a tady nebylo nic, začínal jsem od

nuly jako Robinson na ostrově. Opět
jsem musel všechno sehnat a vyrobit.
Přede mnou zde byli dva učitelé, kteří
neměli aprobaci. Když jsem prvního září
přišel do školy, přišlo mi osm žáků z nut-
ných osmdesáti. Ti ostatní neměli chuť
pokračovat.

Jak jste nalákal další žáky?  
Jelikož jsem vedl v Ratíškovicích dva

kroužky v závodním klubu, který to i platil.
Proto jsem řekl dětem, aby chodili sem
a žáky školili. Udělal jsem i výstavu z tvor-
by, co jsem s dětmi udělal v Ratíškovicích,
sehnal jsem si velké kartony a s těmi jsem
putoval po všech školách tady. Všichni
zírali. Do konce školního roku jsem měl
plno. -bla-   

Václav Kopka – medailon

– Učitel v důchodu, navržený na
Výroční cenu města Hodonína za rok
2013.

– 1954–1967 – působil na ZŠ v Ratíš-
kovicích.

– 1967–1997 vedl výtvarný obor na
ZUŠ v Hodoníně, který i vybudoval.

– Jeho obor reprezentoval město
v Německu, Maďarsku, v Praze a zís-
kal řadu ocenění.

– V roce 1986 byl jmenován zaslouži-
lým učitelem.

Festival Made of Metal láká do Hodonína návštěvníky z celého světa
Made of Metal je svým obsazením

bezesporu jeden z nejvýznamnějších fes-
tivalů tohoto žánru v celé České repub-
lice. Ve dnech 15.–17. srpna nabídne
v Hodoníně tato hudební událost fanouš-
kům melodického metalu na dvou pód-
iích celkem 50 kapel z 15 zemí. 

Když Black Sabbath v roce 1969 nahrá-
vali titulní skladbu své první dlouhohrající
desky, zcela jistě netušili, že právě usazují
základní kámen nového hudebního stylu,
který si bude nacházet další cesty a inspi-
race ještě v následujícím století. Stejně jako
z blues a hardrockových kořenů tvorby
kapel jako Deep Purple či Led Zeppelin
povstal klasický heavy metal v krystalické
podobě reprezentované například Judas
Priest nebo Iron Maiden, vyvíjí se metalová
hudba i v současnosti. Jen málokterý
hudební žánr prokázal takovou kreativitu
ve vstřebávání hudebních inspirací z celého
hudebního světa jako právě heavy metal. 

Tuto skutečnost dokonale odráží i pro-
gram festivalu Made of Metal. Pořadatelé
se v dramaturgii zaměřili na výběr toho
nejlepšího z melodického metalu, který
přináší zajímavé a pestré propojení rockové
hudby s folklorními, symfonickými či
tanečními prvky. Mezi hvězdy festivalu
patří zakladatelé symfonického metalu
Therion ze Švédska, svoje instrumentální
kouzla propojené s velkolepými „filmový-
mi“ aranžemi ve stylové show s mnoha
efekty představí italský kytarový mág Luca
Turilli a jeho Luca Turilli’s Rhapsody, folk
metalové hrdiny zastoupí banda finských
Vikingů jménem Ensiferumačtveřici head-
linerů doplní metalový orchestr Haggard,
který předvede dokonalé snoubení tvrdé
a klasické „vážné“ hudby.

Tím však výčet mistrů tohoto žánru roz-
hodně nekončí. Velkému zájmu fanoušků

se těší rovněž další symfonické kapely
v čele se sličnými zpěvačkami, kde může-
me vzpomenout například skupiny Sirenia
a Leaves‘ Eyes. Úplně poprvé se České
republice představí švédští Gormathon
a skvělá italská folk metalová formace
Krampus. Mnohé i „nemetalové“ fandy
nadchnou Amaranthe, švédská kapela hned
se třemi zpěváky, která do své živelné meta-
lové show zapojuje i moderní elektronické
taneční prvky. Na MOM se současně před-
staví mnohé kapely s čerstvě vydanými
studiovými alby, mezi ty nejznámější patří
populární skotští piráti Alestorm, ale také
italští bardi Ancient Bards nebo holandští
Stream of Passion s energickou Mexičan-
kou Marcelou Bovio za mikrofonem. Na
své si přijdou také posluchači klasického
power metalu, kterým MOM nabídne
například kapelu Dream Evil ze Švédska
či populární maďarské Wisdom.

„Zdá se, že dramaturgie festivalu oslo-
vila návštěvníky z celého světa, protože
vstupenky jsme už v rámci předprodeje zasí-
lali do Japonska, USA, Velké Británie, Nor-

ska, Finska, Švédska, Francie a dalších
zemí. Nejvíce fandů je samozřejmě z ČR
a Slovenska, početné výpravy lze dle před-
prodejů očekávat také z Maďarska, Polska,
Rakouska, ale také například z Itálie“,
,uvedla za organizátory Aneta Krejsová.

Nejen skvělá hudba ovšem dělá festival.
Proto pořadatelský tým připravuje také další
zábavní aktivity a dobře vybavený kemp,
který nabídne rovněž úschovnu cenností či
obchod se základními potravinami. K dispo-
zici bude hlídané parkoviště a kyvadlová
doprava autobusy do centra města. V sou-
časnosti jsou přípravy v plném proudu
a organizátoři vybízejí k zapojení dalších
spolupracovníků do života festivalu. Pokud
tedy máte zájem o pozici brigádníka, chtěli
byste na akci inzerovat či si pronajmout
plochu pro svůj stánek, obraťte se na pořa-
datele prostřednictvím e-mailu info@made-
ofmetal.cz nebo na telefonním čísle
724 564 614. Více informací se dozvíte také
na www.madeofmetal.cz nebo www.face-
book.com/madeofmetalfest.

-mt-

Německá skupina Haggard představí unikátní spojení  metalové a vážné hudby v kla-
sickém nástrojovém obsazení
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Stavební fond Města Hodonína 
– II. kolo žádostí v roce 2014

Město Hodonín oznamuje občanům, že
termín pro podání žádostí o půjčky a dotace
ze Stavebního fondu Města Hodonína 
v II. kole roku 2014 je do 30. 6. 2014.
Žádosti mohou uchazeči podávat na Měst-
ském úřadě v Hodoníně, na odboru eko-
nomiky a financí, Národní třída 25, dveře
č. 19.

Město vytvořilo stavební fond za účelem
rozšíření a zlepšení dosavadního a nového
bytového fondu. Z tohoto fondu mohou
zájemci žádat o půjčky a dotace k úhradě
nákladů na opravy a modernizace bytů
a domů nacházejících se v katastrálním
území Města Hodonína. V roce 2013 město
obdrželo 15 žádostí o půjčky a dotace v cel-
kové výši 2 717 450 Kč. Vyhověno bylo
14 žadatelům v celkové výši 2 394 950 Kč.
V letošním roce byly v rozpočtu města do
Stavebního fondu vyčleněny 4 mil. Kč.
Půjčky jsou poskytovány s úrokovou saz-
bou v rozpětí od 2–5 % a dobou splatnosti
většinou 4 let. Za vyřízení půjčky a dotace

neplatí žadatel žádné poplatky. Na některé
účely (většinou venkovní úpravy, zateplení
apod.) jsou k půjčce poskytovány také
dotace, a to ve výši čtvrtiny půjčky.

Město poskytuje půjčky například na
tyto účely:
– výměnu oken a dveří,
– opravu fasády, včetně nebo bez zateplení, 
– opravu střechy,
– rekonstrukci nebo výměnu balkonu,
– na realizaci solárního zařízení určeného

k ohřevu topné a užitkové vody,
– na výměnu nebo rekonstrukci výtahů

v bytových domech,
– opravu fasády včetně zateplení nebyto-

vých prostor a další. 
Na tyto venkovní úpravy poskytuje

i dotace. 
Dále poskytuje půjčky bez dotací na

vnitřní úpravy domů a bytů – např. na:
– opravu bytového jádra,
– opravu topení,
– opravu elektroinstalace,

Setkání mladých
výtvarníků „Malířské
techniky Velké Moravy“

Město Hodonín připravuje Setkání
mladých výtvarníků, které se uskuteční
v úterý 27. května 2014 v parku u Zim-
ního stadionu v Hodoníně.

Žáci z 8. a 9. tříd základních škol, osmi-
letých gymnázií, středních škol a základ-
ních uměleckých škol z Hodonína, okolí,
Skalice a Holíča budou malovat na téma
„Malířské techniky Velké Moravy“. Mladí
výtvarníci budou tvořit ve trojicích od
9.30 hod.

Tentýž den se v parku u Zimního sta-
dionu v Hodoníně uskuteční ve 14.00
hod. vernisáž vytvořených výtvarných
děl.

V případě nepříznivého počasí se Setká-
ní mladých výtvarníků i vernisáž uskuteční
v prostorách Zimního stadionu v Hodoní-
ně.

Zachování a rozvoj cyrilometoděj-
ských tradic a řemesel v příhraničním
regionu.

Hana Matějková,
odbor školství a mládeže

– opravu rozvodů – plynových, vodovod-
ních,

– stropních konstrukcí,
– kanalizace a další.

Půjčky adotace jsou poskytovány na zákla-
dě žádostí včetně doložených požadovaných
dokladů (např. list vlastnictví, cenová nabídka
nebo při svépomoci odhad nákladů, navrho-
vaný způsob zajištění půjčky, potvrzení opří-
jmu žadatelů, případně ručitelů). 

Přesné podmínky pro poskytování půj-
ček a dotací jsou stanoveny v Zásadách
vytvoření a používání  Stavebního fondu
města, které schválilo zastupitelstvo Města
Hodonína na svém zasedání dne 28. 5.
2013 usnesením č. 1646. Naleznete je na
internetových stránkách www.hodonin.eu
– městský úřad – odbory úřadu – odbor
ekonomiky a financí – dokumenty – Zása-
dy pro poskytování půjček a dotací ze Sta-
vebního fondu města. Vaše případné
dotazy vám ráda zodpoví Věra Rachunková
na tel.: 518 316 117, případně na e-mailu:
rachunkova.vera@muhodonin.cz.

Marián Maňák,
vedoucí odboru ekonomiky a financí

Často se na naše Koordinační centrum
Pracujte na dálku obracejí uchazeči
s žádostí o pracovní místo. Moc rádi
bychom těmto lidem vyhověli, ale pracov-
ních míst v režimu na dálku není na pra-
covním trhu tolik, aby byla poptávka
uspokojena.

Zaměstnavatelé nám při zadávání volné
pracovní pozice nastaví požadavky, které
musí uchazeč o práci splňovat, stejně jako
to probíhá na úřadu práce. Poté uchazeč
prochází výběrovým řízením.

Na pracovní místa v režimu na dálku
jsou primárně dosazováni ti uchazeči, kteří
jsou v oblasti práce na dálku již proškoleni,
mají zájem o vzdělávání a jsou aktivní.
Zaměstnavatelé nemají zájem o uchazeče,
kteří jsou na ÚP a nedělají nic pro to, aby
získali zaměstnání. Abyste byli schopni
získat zaměstnání, musíte být aktivní. Evi-
dence na úřadu práce není věc, za kterou
byste se měli stydět. Důležitější je účast
na různých školeních, kurzech a seminá-
řích, díky kterým si uchazeči zvyšují svoji
profesní kvalifikaci. Možností je také
aktivní zapojení v oblasti dobrovolnictví,

například v charitě či jiných neziskových
organizacích do činností, které jsou sice
bez nároku na honorář, avšak v životopise
udělají na zaměstnavatele dojem. Moderní
zaměstnavatelé dokáží ocenit ty uchazeče,
kteří jen nesedí nečinně doma a nečekají,
až jim někdo práci nabídne, ale naopak ty,
kteří aktivně pracují na zvýšení své kva-
lifikace a konkurenceschopnosti. Takoví
uchazeči totiž mají o mnoho vyšší šanci
získat zaměstnání oproti jiným zájemcům
o práci. 

Díky tomu, že je uchazeč proškolený
v oblasti práce na dálku, zaměstnavatelé
šetří i své náklady, protože nemusejí svým
zaměstnancům tato školení a kurzy platit –
je to velká výhoda i pro vás! 

Přijďte na školení organizovaná Koor-
dinačním centrem Pracujte na dálku
v Hodoníně a získejte všechny zmíněné
výhody! Přihlásit se můžete na našem
webovém portále:
www.pracujtenadalku.hodonin.eu.

Za realizační tým
Veronika Večerková a Lenka Řeháková

Buďte aktivní!
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Ohlédnutí za Dny Země v Hodoníně

Letošní řadu akcí k oslavám Dne Země
zahájila v neděli 13. dubna „Stezka indiá-
na“, jejímž hlavním pořadatelem bylo Cen-
trum ekologické výchovy Dúbrava. Na
připravené stezce se děti mohly hravou
formou seznámit s místní faunou a flórou.
Čekala je pestrá stanoviště plná zajíma-
vých disciplín od výroby svíček až po tří-
dění odpadů. „V areálu ZOO bylo možné
navštívit pravý indiánský stan – teepee
nebo si zastřílet z luku. Zahradu ekocentra
pak zaplnilo malé stádo bizonů. Snahou
bylo vytvořit takové kulisy, aby se všichni
opravdu cítili jako v indiánském prostředí.
Proto se po trase také pohyboval věrohod-
ný indián,“ popsal Miroslav Zimek z Eko-
centra Dúbrava. Akce se zúčastnilo kolem
čtyř set dětí a na její přípravě se podílely
především Centrum ekologické výchovy
Dúbrava při SVČ, Zálesáci, Benatura,
o. s., Hodonín, ZOO Hodonín, Oblastní
Červený kříž, Tespra Hodonín, sdružení
Oáza a Centrum pro rodinu  a sociální péči
Hodonín (CPR). K poslechu jim zahrála

skupina Popojedem ze sdružení OÁZA.
Navíc od 14. dubna probíhaly na Ekocentru
výukové programy pro MŠ a ZŠ a součas-
ně se  uskutečnila tematická výstava KHS
Brno na téma „Naše zdraví, naše Země…
ale i Země našich dětí“. CPR přichystalo

soutěžní akce pro děti a sobotní dílny.
Pozadu nezůstaly ani mateřské a základní
školy. Ty přispěly úklidem jejich areálu,
soutěžemi, sázením bylinek a stromů.
V knihovně proběhla výstava „Ekoateliér“
dětí ze ZŠ a MŠ B. Martinů v Hodoníně.
Zelený dům Pohody spolu s Dětským
domovem si vzaly pod patronát úklid sle-
pého ramene řeky Moravy a taky patronaci
nad úklidem části lesa v Bažantnici spolu
se ZŠ a MŠ B. Martinů a Domovem senio-
rů „Na Jarošce“. Školy a školky se zúča-
stnily rovněž miniekojarmarku na Pěší
zóně, který umožnil prezentaci a prodej
výrobků nejen jejich, ale i jiných zájmo-
vých organizací v Hodoníně. Cílem roz-
manitého programu ke Dni Země bylo
zejména upozornit na nutnost ohledupl-
nosti vůči životnímu prostředí kolem nás.

Město Hodonín děkuje touto cestou
všem, kteří spolupracovali na každoročně
se rozvíjejícím programu. 

Poděkování patří: Centru ekologické
výchovy Dúbrava při SVČ Hodonín, ZOO
Hodonín, sdružení Benatura, Centru pro
rodinu a sociální péči Hodonín, Zálesá-
kům, sdružení Oáza, Zelenému domu
pohody, ZŠ a MŠ B. Martinů, všem ZŠ a MŠ
v Hodoníně, Městské knihovně, Tespře
Hodonín, s. r. o., Dětskému domovu Hodo-
nín, Přístavišti Hodonín, Oblastnímu Čer-
venému kříži, KHS Brno, pracoviště
Hodonín, společnosti Chemila, s. r. o.,
Hodonín, Kulturnímu domu Hodonín,
Domovu seniorů „Na Jarošce“,VZP ČR,
Psychocentru Domeček, sdružení Život
a zdraví Hodonín, Pedagogickopsycholo-
gické poradně Hodonín, Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením ČR
v Hodoníně.

Dita Šprinclová,
odbor investic a údržby
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Pytlový svoz
separovaného odpadu

květen 2014
PLASTY 
a NÁPOJOVÝ KARTON středa 28. 5. 2014
PAPÍR čtvrtek 29. 5. 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 zaří-
zení probíhá pytlový svoz vždy první
čtvrtek v měsíci.

Svoz separovaného odpadu probíhá
s přispěním finančních prostředků EKO-
KOM, a. s.

V rámci udržování pořádku a čistoty
žádáme o dodržení termínu.

Oznámení občanům!
Svoz bio odpadu v měsíci květnu bude

v sudý týden – pondělí 12. 5., 26. 5. 2014.
Svoz bio odpadu v měsíci červnu bude

v sudý týden – pondělí 9. 6., 23. 6. 2014.
(Do bio odpadu nepatří psí exkremen-

ty 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 vlast-
nictví občana. 

Smlouva o výpůjčce se uzavírá na Měst-
ském úřadě Hodonín, Národní třída 25,
každou středu od 10.00–16.30 hod. na
odboru investic a údržby nebo po telefo-
nické domluvě.

Kontaktní osoba: Dita Šprinclová, 
tel.: 518 316 311, mobil: 606 739 702.
Dita Šprinclová, odbor investic a údržby

Informace k úhradě místních poplatků za psy a za odpady
Během měsíce května 2014 budou do

vašich domácností distribuovány složenky
na úhradu místních poplatků za psy a za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za první pololetí
2014. Splatnost poplatků je do 31. května
2014. Poplatníkům platícím tyto poplatky
přes SIPO bude srážka provedena rovněž
v měsíci květnu. V případě, že máte do
budoucna zájem platit tyto poplatky přes
SIPO, stačí spojovací číslo nahlásit správci
poplatků, tj. odboru ekonomiky a financí
MěÚ Hodonín. Poplatky lze uhradit
i v hotovosti nebo platební kartou přímo
na pokladně Města Hodonína, Národní tří-
da 25.

Pokladní hodiny:
Pondělí a středa 8.00 hod.–17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 8.00 hod.–15.30 hod.
Pátek 8.00 hod.–13.00 hod.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba, tj. společný
zástupce. V tomto případě však musí být
správci poplatku sděleno, které osoby mají
být pod společného zástupce zahrnuty, a to
iv případě narození dítěte. I v opačném pří-
padě, jedná-li se o vyjmutí poplatníka od
společného zástupce, musí být správci
poplatku toto sděleno. Pokud se jedná
ozměny související s přestěhováním v rám-
ci Hodonína, jsou tyto zpracovávány na

základě registru obyvatel. Splnit svoji ohla-
šovací povinnost musejí cizinci a vlastníci
domů a bytů, kde není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba.

Sazby poplatků jsou stejné jako v loň-
ském roce, tj. za pejska 780 Kč/pes/rok.
Osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu je
důchod, platí částku 200 Kč/pes/rok.

U místního poplatku za „komunální
odpad“ je to 600 Kč/osoba/rok. Sníženou
sazbu, 300 Kč/osoba/rok, mají poplatníci
nad 65 let aděti, a to do konce kalendářního
roku, ve kterém dovrší 10 let. Při poskyto-
vání této úlevy vycházíme z registru podle
data narození. Částku 480 Kč/osoba/rok
platí studenti denního studia vysokých škol,
pokud jsou v místě studia ubytovaní a toto
je od města Hodonína vzdáleno nejméně
50 km – nárok na tuto sazbu vzniká dolo-
žením potvrzení o studiu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete
kontaktovat telefonicky na čísle 518 316 114,
nebo e-mailem: jurigova.mi lena@muhodo-
nin.cz. Také nás můžete osobně navštívit
na odboru ekonomiky a financí, na Národní
třídě 25, Hodonín – přízemí, dveře č. 34
(Milena Jurigová). 

Kompletní znění obecně závazné vyhláš-
ky je zveřejněné na internetových stránkách
města: www.hodonin.eu v části Městský
úřad – Vyhlášky a nařízení.

Marián Maňák,
vedoucí odboru ekonomiky a financí

Family Point Hodonín ve spolupráci
s oblastním spolkem Českého červeného kříže Hodonín

a Městem Hodonínem pořádají přednášku na téma

První pomoc a prevence při dětských úrazech

V úterý 27. 5. v 9.30 hod., 
místnost Family Pointu v budově na Národní třídě 25.

Přednáší Božena Miklósyová
Počet míst omezen, zájemci, hlaste se prosím 

na tel.: 606 714 501. 
Možnost vzít děti s sebou.

Akce se koná za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci 
projektu Podpora upevňování rodinných vztahů prostřednictvím společných 

zážitků.
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Město Hodonín 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

2 pracovní místa „Asistent prevence kriminality“

Místo výkonu práce: území města
Hodonína.

Popis a náplň práce: Asistent je
zaměst nancem samosprávy, zařazeným
v obecní policii ve smyslu zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů. Asistent plní úkoly,
které nejsou výhradně svěřeny strážníku
nebo čekateli, zejména se: podílí na pre-
venci kriminality v obci; přispívá k ochra-
ně a bezpečnosti osob a majetku; provádí

dohled nad dodržováním čistoty na veřej-
ných prostranstvích v obci. Při své činnosti
je asistent podřízen konkrétnímu strážní-
kovi-mentorovi, se kterým pracuje v úzké
součinnosti.

Kvalifikační předpoklady, náležitosti
k přihlášce a požadované formuláře
najdete na www.hodonin.eu/nabidka-
zamestnani.

Termín nástupu: nejdříve od 1. 7. 2014,
pracovní poměr na dobu určitou po dobu

trvání projektu, tj. do 31. 12. 2014, s mož-
ností prodloužení do konce roku 2016.

Přihlášky s požadovanými doklady
zašlete na adresu Městský úřad Hodo-
nín, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
nebo předejte v podatelně úřadu, nej-
později do 16. 5. 2014 do 12.00 hodin.

Obálku označte: Neotvírat – „VŘ –
Asistent prevence kriminality“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho prů-
běhu.

V Hodoníně dne 15. 4. 2014

Ladislav Ambrozek,
zastupitel města Hodonína 

pověřený řízením MěP

Město Hodonín 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Hodonín
vyhlašuje výběrové řízení na místo

„Domovník – preventista 2014“
(Dohoda o provedení práce – 4 hodiny denně)

Místo výkonu práce: území města
Hodonína.

Popis a náplň práce: Domovník je
klíčovou kontaktní osobou mezi nájem-
níky, strážníkem, asistentem prevence
kriminality a Městskou bytovou správou
při řešení základních otázek bezpečnosti,
pořádku v domě a v jeho bezprostředním

okolí. Denně verbálně a organizačně rea-
guje na aktuální situaci, zajišťuje bez-
prostřední reflexi na případné závady či
nedostatky, porušování domovního řádu,
pravidel občanského soužití a požárních
předpisů.

Kvalifikační předpoklady, náležitosti
k přihlášce a požadované formuláře

najdete na www.hodonin.eu/nabidka-
zamestnani.

Termín nástupu: nejdříve od 1. 7. 2014
do 31. 12. 2014, s možností prodloužení
do konce roku 2016.

Přihlášky s požadovanými doklady
zašlete na adresu Městský úřad Hodo-
nín, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
nebo předejte v podatelně úřadu, nej-
později do 16. 5. 2014 do 12.00 hodin.

Obálku označte: Neotvírat – „VŘ –
Domovník – preventista 2014“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho prů-
běhu.

V Hodoníně dne 15. 4. 2014
Milana Grauová, starostka města

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 zpra-
vodaje (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

SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘ
Agentura 1+1 Hodonín

602 565 057, 518 343 677 • www.kvetka.cz

placené inzerce

Májová jízda autovláčkem
od 1. 5. do 31. 5.

TRASA 1: Přístav – Masarykovo náměstí – Jez
(zastávka u Alberta) – cena 30 Kč

TRASA 2: Přístav – Masarykovo náměstí – ZOO
(zastávka u Alberta) – cena 50 Kč

ZOO – Masarykovo náměstí – Přístav
(zastávka u pojišťovny) – cena 50 Kč

Zastávky jsou označeny oranžovým přenosným značením.

PO–PÁ od 13.00 do 17.00 hod.
SO–NE a svátky od 10.00 do 12.00 hod. 

od 12.30 do 17.00 hod. (časy jsou orientační)

Předpokládaný odjezd od přístavu v celou hodinu.
Kapacita 36 osob, jízdy se nekonají za nepříznivého počasí.

Děti pouze v doprovodu dospělého. 
Jedná se o zkušební provoz.

Jízdy podle zájmu, minimální počet osob 10.
Více info na: www.kita.cz, tel.: 603 450 215 

/ 30 minut

/ 60 minut
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placená inzerce
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Aktuality z organizací
Máme rádi přírodu

Pod tímto heslem se konal již tradiční
víkendový pobyt, který strávili rodiče se svý-
mi dětmi smentálním postižením v penzionu
Jana na Mlýnkách uStrážnice. Víkend pořá-
dala Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením za podpory Města Hodonína
v rámci projektu Zdravé město Hodonín. 

Program byl opravdu pestrý. Od pátečního
vystoupení  skupiny Country music z Hluku,
která všechny roztancovala apříjemně nala-
dila, přes tvoření velikonočních kraslic a jar-
ních dekorací, až po kreativní hry rozvíjející
hrubou i jemnou motoriku zúčastněných.
Účastníci se připojili i ke Dni Země, když

si formou zábavných soutěžních her zopa-
kovali, jak správně nakládat s odpadem.
Kromě toho, že si všichni vyzkoušeli třídění
odpadků do správných nádob, zahráli si ina
popeláře a soutěžili ve válení „popelnic“.
Mimochodem „popelnicí“ byla smotaná
karimatka.

K oslavám Dne Země patří i prosté vní-
mání přírody. Naučit se v ní pohybovat, vní-
mat ji aneubližovat. Atoho si účastníci užili
také dosytosti. Zatímco maminky nabíraly
sílu aenergii v jarním minikurzu jógy, jejich
děti sbíraly po lese vajíčka, která tam roz-
trousil velikonoční zajíček. 

Za Okresní organizaci SPMP ČR
v Hodoníně Kateřina Kozlíková

Do knihovny ve dne v noci
Dopoledne jako žák, odpoledne jako čte-

nář, večer jako umělec, v noci jako spáč. 
Čtrnáctý březnový večer ožila knihovna

již podruhé výtvarnou dílnou pro rodiče aděti
„Pojďme tvořit do knihovny aneb Noc s Cyri-
lem aMetodějem II“. Výtvarník Pavel Kou-
dela si pro děti a jejich rodiče připravil večer
plný abecedy. Písmenka se nejen malovala
a vystřihovala, ale byla také předmětem her
asoutěží. Výtvarně ztvárněnou abecedu děti
přihlásily do soutěže „Moje abeceda“ v rámci
projektu „Zachování a rozvoj cyrilometo-
dějských tradic a řemesel v příhraničním
regionu“. Výtvarné umění doprovodilo
i umění literární v podání autorského čtení
regionální spisovatelky Jarmily Moosové.
To odstartovalo pravidelné každoměsíční
„Odpolední čtení s babičkou“, které můžete
navštívit v dětském oddělení každý druhý

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

Výklad karet na mail :
sava@post.cz

blok placené inzerce

REVIZE, ZKOUŠKY
OPRAVY A SERVIS

PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
VOJTÍŠEK: 604 934 019

pátek v měsíci od 16 do 17 hodin. V příjemné
atmosféře knihovny budou dětem číst regio-
nální autoři, bývalé knihovnice, senioři nebo
zájemci z řad veřejnosti. 

Po večeru přichází noc a ta čtvrtá dub-
nová přinesla s sebou 14. ročník meziná-
rodní akce Noc s Andersenem. Třicet spáčů
ve věku 7–15 let prožilo Noc v duchu detek-
tivním a mytologickém, jejím ofi ciálním
průvodcem se stal komisař Vrťapka. V pře-
vlecích detektivů vyrazili letošní účastníci
sbírat zkušenosti na MěP Hodonín aobvod-
ní oddělení PČR Hodonín. Seznámili se
s městským kamerovým systémem, byla
jim představena práce kriminalistického
technika, psovoda a jednotlivé složky státní
policie. Úkoly ukryté v knihách, křížovky,
osmisměrky, Bílé a Modré historky a všude
kolem pátrající detektivové… Noční obraz
knihovny doplnily také Staré řecké báje
a pověsti Eduarda Petišky, jehož život a dílo
si u příležitosti nedožitých 90. narozenin
v rámci celoročního projektu knihovny
„Putování za bohy Slovanů a starých Řeků“
připomínáme. Báje se nejen četly, ale
v podání dětí se dočkaly i povedeného diva-
delního ztvárnění. Andersenova pohádka
do spacáku a zakrátko už je ráno…

Po šesté se Městská knihovna Hodonín
přidala k Velikonočnímu celonárodnímu
čtení Bible, a to ve spolupráci s Občanským
sdružením křesťanů – Otevřené dveře.
V pátek 18. dubna ve 14 hod. za slunečného
počasí jsme si vyslechli úvodní čtení v netra-
dičním překladu brněnského hantecu, pak
pokračovalo 32 předčítajících z Nového
zákona až do pozdních večerních hodin. 

Svatava Hýbnerová, Hana Šimonová,
MěK Hodonín

Městská knihovna Hodonín  pořádá v rámci
návštěv významných míst regionu zájezdy
pro seniory i širokou veřejnost.

Z uskutečněných zájezdů měl velký ohlas
zájezd po stopách Cyrila a Metoděje, našich
slovanských věrozvěstů, na Slovanské hra-
diště v Mikulčicích.

Zájezd do Archeoskanzenu v Modré
uUherského Hradiště. Úžasná expozice živo-
ta starých Slovanů je umístěná v přírodní
lokalitě s udržovanými replikami slovanských
staveb s pobíhajícími slepicemi a mlsnými
kozami. V areálu se nachází nová expozice
Živá voda, kde jsme zhlédli život pod hladinou
rybníka.

Navštívili jsme i muzeum v Kobylí na
Moravě, které bylo otevřeno v prostorách
staré měšťanské školy. Expozice je věnovaná
historii Kobylí avývoji místního kroje. Viděli
jsme stylově upravenou selskou kuchyň a jiz-
bu, poslechli jsme si zvukový pořad popisu-
jící starodávné žádání o ruku nevěsty na
pozadí statické scény z venkovské chalupy.

Městská knihovna Hodonín získává finanč-
ní prostředky na projektu z různých dotačních
titulů, které poskytuje mj. i Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR.

Jsme rádi, že můžeme našim čtenářům
nabídnout i tuto formu poznání i zábavy
a v letošním roce budeme v této smysluplné
činnosti pokračovat a budeme pořádat pro
seniory, a nejen pro ně, zájezd do Čejkovic,
Kurdějova a Šardic ve čtvrtek 12. června.

Zájemci se mohou přihlásit od května 2014
v MěK Hodonín, v oddělení pro dospělé,
během otevírací doby.

Účastníci zájezdu si hradí formou vybírané
zálohy vstupy (100 Kč) při přihlášení a oběd
podle zájmu. Více informací získáte
v knihovně, kde budou k dispozici přihlášky,
i na webových stránkách knihovny.
Milada Češková, Městská knihovna Hodonín

Zájezd pro seniory, 
a nejen pro ně

NOVĚ OTEVŘENÁ PEDIKÚRA

TOMÁŠ MRKUS
V kadeřnictví Charlie

v Bažantnici
tel.: 737 802 280

blok placené inzerce
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Soutěž je vyhlášena v rámci projektu 
„Zachování a rozvoj cyrilometodějských tradic a řemesel v příhraničním regionu“

Tento projekt je realizovaný s finančním přispěním Evropské unie 

vyhlašuje literární soutěž
„Dopis z Velké Moravy II“

a výtvarnou soutěž „Moje abeceda II“

Podmínky soutěže
• Soutěž vyhlašuje Městská knihovna

Hodonín, Národní třída 36, 695 14
Hodonín.

• Účastnit se mohou všichni žáci, studenti
a kolektivy z České a Slovenské repu-
bliky do 20 let.

• Přijímání soutěžních prací bude pro-
bíhat od 20. května 2014 do 20. červ-
na 2014, a to na hlavní budově
knihovny i na pobočce Brandlova 81
v Hodoníně. Soutěžní práce je možno
přinést osobně nebo zaslat poštou na
výše uvedené adresy.
Literární dílo je nutné odevzdat také
v elektro nické podobě ve formátu
doc. nebo rtf. e-mailem nebo na CD.
Rozsah literárního textu je maximálně
5 normostran. Rukopisy se nevracejí.
Soutěžní práce se nebudou zasílat zpět

poštou. Výtvarné práce bude možno
vyzvednout pouze osobně po ukončení
výstavy soutěžních děl.

• Součástí odevzdaného díla musí být řád-
ně vyplněná níže uvedená přihláška –
bez ní nebude dílo zařazeno.

• Jedna osoba nebo jeden kolektiv se může
zúčast nit jedné i obou částí soutěže.
V dané části soutěže lze přihlásit pouze
1 dílo na osobu či kolektiv. 

• Vyhodnocení soutěže a zveřejnění
výsledků na stránkách knihovny pro-
běhne v měsíci září 2014. Soutěžící
dávají svou účastí v soutěži svolení se
zveřejněním děl v tisku, ve sborníku
a s jejich použitím v rámci výstav.
Vyhodnocení provede komise, která sta-
noví způsob hodnocení příspěvků.

• Přihlášená díla se stávají majetkem
knihovny, pokud si je účastník nevy-
zvedne osobně v knihovně do 6 měsíců
od ukončení výstavy.

• Autoři vítězných prací budou vyzváni
k účasti na vernisáži výstavy, kde budou
vyhlášena nejlepší díla.

• Rozdělení kategorií
1. Literární část na téma:
Dopis z Velké Moravy II
Kategorie A: 5.–6. třída ZŠ
Kategorie B: 7.–9. třída ZŠ
Kategorie C: SŠ, SOU
Kategorie D: kolektiv v literární části
2. Výtvarná část na téma:
Moje abeceda II
Kategorie E: 1.–5. třída ZŠ 
Kategorie F: 6.–9. třída ZŠ
Kategorie G: SŠ, SOU
Kategorie H: kolektiv ve výtvarné části
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit díla,
která svým obsahem neodpovídají tématu
soutěže a díla bez řádně vyplněné přihláš-
ky.
• Proti rozhodnutí poroty a vyhlášení sou-

těže není možné odvolání.

Podmínky soutěže a další náležitosti budou
zveřejněny na stránkách knihovny
 www.knihovnahod.cz, v Hodonínských
listech a na letáčcích v knihovně.

Kralování žen skončilo. Ruské kuželky ovládl Vacenovský
V pořadí již třetí ročník Josefovského

turnaje jednotlivců v Ruských kuželkách
za účasti třiatřiceti aktivních seniorů,
zdravotně postižených a handicapova-
ných, v počátku druhé poloviny měsíce
března ve svém areálu v Rybářích uspo-
řádalo středisko speciálních služeb
OÁZA. Turnaj, který byl odehrán i na
počest ředitele pořádající organizace
Jožky Černého mimo jiné i jediného hra-
jícího Josefa, byl dobře připraven, orga-
nizován a měl po zimní přestávce solidní
úroveň. Tentokrát po delším kralo-
vání žen měl navrch muž. Nejenže
zvítězil Pavel Vacenovský, ale také s vidi-
telnou převahou třinácti bodů. V kategorii
žen zatím svůj životní výkon předvedla
Žaneta Šimůnková, která poprvé v této
kategorii zvítězila, sice těsně, ale přece
před svou domácí kolegyní Blaženou
Bajcarovou, hlavní organizátorkou tur-
naje, pouze o jeden bod.

Milan Kučera

Muži:
1. Pavel Vacenovský
2. Stanislav Myšák
3.–4. Bedřich Lano, Stanislav Figura

Ženy:
1. Žaneta Šimůnková

2. Blažena Bajcarová
3. Helena Antošová

Celkové pořadí:
1. Pavel Vacenovský
2. Žaneta Šimůnková
3. Blažena Bajcarová
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Příjemná zábava, spousta legrace, ale
také několik kulturních akcí čeká na ty,
kdo v neděli 25. května odpoledne zavítají
do hodonínské zoo oslavit letošní Dětský
den s Rádiem Jih. 

Na programu akce budou nejen tradiční
zábavné hry a vědomostní soutěže s odmě-

Na dětském dnu v zoo si každý přijde na své

OBKLADY – DLAŽBY
rekonstr. koupelen, malby, 

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

e-mail: renepawera@seznam.cz

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

Tel.: 723 154 227

OBČERSTVENÍ U CRLÍKŮ
V areálu bývalé tabáčky Hodonín!

Otevřeno pondělí až pátek
od 7.30 do 15.00 hod.

Snídaně, svačiny, káva, polední menu.
Rozvoz obědů za cenu 65 Kč.

Doprava je v ceně.
Od 14 do 14.45 hod. vydáváme

neprodaná jídla za jednotnou cenu 50 Kč. 
Zhotovíme rauty, možnost soukromých oslav.

Vchod do jídelny je přes parkoviště,
nebo hlavním vchodem.

www.obcerstveniucrliku.webnode.cz
tel.: +420 775 304 051

blok placené inzerce

nou. Milovníkům hudby v promenádním
koncertu zahraje Dětský komorní orchestr
ZUŠ, kdo má rád divadlo, toho potěší Vese-
lá školička. Zvířátko na přání na tvář nama-
lují žáci výtvarného oboru ZUŠ a kdo si
bude chtít zahrát na rytíře, na toho bude
v plné zbroji čekat Dračí úsvit. A zoo má
ještě jedno překvapení. 

„Ne všichni se dostali do naší zoo na
vítání bílých jihoafrických lvů, jehož sou-
částí byla ukázka lvího enrichmentu. Při
ní přítomní zhlédli simulovaný lov obou
zvířat, který si lvíček Samba se svou  kama-
rádkou Nadirou vyzkoušeli na atrapě anti-
lopy. A protože se tato ukázka setkala
s velkým úspěchem, rádi ji pro zájemce
zopakujeme,“ doplnil informace k progra-
mu dětského dne ředitel zoo Martin Krug. 

Akce začíná ve 13.30 a končí v 17.00.
Děti do patnácti let mají od 13.00 vstup
do zoo zdarma. 

Bohuna Mikulicová,
tisková mluvčí zoo

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

blok placené inzerce
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NABÍDKA PROGRAMŮ – duben
7. 5. 2014 od 19.00 hod. / Kulturní dům, Horní Valy 6

KRÁLOVNY – POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Tragikomedii autorů M. Doležalové a R. Vencla v režii Radima Blaška

uvádí naposled DS Svatopluk Hodonín. 
Vstupné 80 Kč

8. 5. 2014 od 14.00 hod. / Přístaviště U Jezu Hodonín
JEZ FEST HODONÍN

Vystoupí: Popojedem, Želví nervy,  Zydeco B. Band, BG Blue Bear,
Rambais a další kapely.

Vstupné 20 Kč

15. 5. 2014 od 18.00 hod. / Kulturní dům, Horní Valy 6
SERIÁL KONCERTŮ DECHOVÝCH HUDEB
DH LEGRÚTI  A  DH MORAVSKÁ VESELKA

Vstupné: 150 Kč

17. 5. 2014 od 19.00 hod. / Janáčkovo divadlo v Brně 
ZÁJEZD NA OPERU GIACOMA PUCCINIHO „TURANDOT“

Autobusový zájezd do Brna na operu Giacoma Pucciniho.
Zájemci se mohou přihlásit do 9. 5. 2014 
na sekretariátě Domu kultury Hodonín.

Odjezd od kulturního domu v 17.15 hod.
Vstupné: 420 Kč + jízdné 140 Kč

21. 5. 2014 od 19.00 hod. / Kulturní dům, Horní Valy 6
LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU 

Úspěšná komedie Noela Cowarda
Hrají: Ivana Jirešová / Klára Issová, Jiří Langmajer, Jan Teplý ml. / Michal
Slaný, Kristýna Frejová / Jitka Čvančarová / Martina Preissová-Válková.
Vstupné: 250 Kč předprodej, 300 Kč na místě, 150 Kč ZTP a důchodci

23. 5. 2014 od 19.00 hod. / Výstavní sál, Městská knihovna Hodonín
KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA DUŠKA

V podání klavírního mistra Jana Duška zaznějí skladby: J. S. Bacha,
C. Ph. E. Bacha a F. Mendelssohna-Bartholdyho.

Vstupné: 50 Kč

24. 5. 2014 od 20.00 hod. / Kulturní dům, Horní Valy 6
KOČKA RÁDIA JIH

Volba nejkrásnější posluchačky Rádia Jih, hlavním hostem je herečka,
zpěvačka, moderátorka, pilotka rallye Olga Lounová.

27. 5. 2014 od 19.00 hod. / Kulturní dům, Horní Valy 6
CAVEMAN

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Vstupné: 290 Kč 

29. 5. 2014 od 19.00 hod. / Sál Evropa Hodonín 
HUDEBNÍ ČTVRTEK – KOMORNÍ ORCHESTR J. NOSKA

ZUŠ HODONÍN
Vstupné: 100 Kč, 50 Kč ZTP a studenti

31. 5. 2014 od 15.00 hod. / Masarykovo muzeum – zámeček a okolí
POHÁDKOVÝ FESTIVAL V ZÁMKU A PODZÁMČÍ

VII. ročník slavností Vodního království
Připraven bohatý program pro děti i dospělé. 

Vstupné zdarma

REGIONÁLNÍ CENTRUM HODONÍN, 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 27

Stálá expozice Regionálního centra Hodonín
HODONÍN V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

VÁCLAV MATYÁŠ 
OBRAZY A RÁMY

Výstava obrazů
Vernisáž 15. května 2014 v 17.00 hod.

Výstava potrvá do 15. června 2014.

7. středa ve 20.00 hodin
DLOUHÁ CESTA DOLŮ

Velká Británie 2014 / 96 minut / titulky
Komedie. Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše
věžáku, oblíbeném místě sebevrahů, všichni se stejným plánem.
Režie: Pascal Chaumeil, hrají: Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul, …
Vstupné: 100 Kč do 12 let nevhodné

7. středa v 17.30 hodin
ONA

USA 2013 / 126 minut / titulky
Romantický/sci-fi. O moderním vztahu, který se velice nekonvenčním
způsobem zaměřuje na téma skutečné povahy lásky.
Režie: Spike Jonze, hrají: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, …
Vstupné: 90 Kč do 12 let nevhodné

8. čtvrtek, 9. pátek, 11. neděle v 17.30 hodin
RANHOJIČ

Německo 2013/ 150 minut / titulky
Dobrodružný, historický film, jehož děj se odehrává v 11. století. Rob
Cole má velmi zvláštní schopnosti: Je schopen vycítit, když má někdo
umřít.
Režie: Philipp Stölzl
Hrají: Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, …
Vstupné: 100 Kč do 12 let nevhodné

8. čtvrtek ve 20.00 hodin
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

Velká Británie / Německo 2014 / 100 min./ titulky / ART KLUB
Film nabízí zábavu, která žánrově plynule přechází mezi akční komedií,
dramatem, romancí, detektivkou i groteskou.
Režie: Wes Anderson
Hrají: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Jeff Goldblum, …
Vstupné: 100 Kč   FK 90 Kč do 12 let nevhodné

9. pátek, 11. neděle ve 20.00 hodin
HANY

ČR 2014 / 90 minut 
Drama/komedie. Film zachycuje atmosféru nočního města, o vášni
a morálce, ale také o pivu, manželkách a jejich synech.
Režie: Michal Samir
Hrají: Jiří Kocman, Hana Vágnerová, Jitka Schneiderová, …
Vstupné: 100 Kč do 15 let nevhodné

kino Svět Hodonín – květen

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN  2014

5. 6. POPEL A PÁLENKA – DS SVATOPLUK – DERNIÉRA
6. 6. IRSKÝ DEN V HODONÍNĚ

11. 6. MGR. KAREL PLOCEK A RICHARD STEHLÍK –
BESEDA  A VARHANNÍ KONCERT 

12. 6. SERIÁL KONCERTŮ DECHOVÝCH HUDEB –
PÍSNIČKY Z ČECH, MORAVY A SLOVENSKA – 
DH KRAJANKA, ŠOHAJKA, DRIETOMANKA

13. 6. 4 TET
14. 6. MISS ROMA 2014
18. 6. SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120

MINUTÁCH – LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA   
19. 6. HUDEBNÍ ČTVRTEK – ABSOLVENTSKÝ KONCERT

PĚVECKÉHO SBORU GYMNÁZIA HODONÍN
21. 6. OSLAVY 35. VÝROČÍ  LÁZNÍ MĚSTA HODONÍNA

Zájezd na operu TURANDOT v Janáčkově divadle v Brně
Dům kultury Hodonín pořádá zájezd do Janáčkova divadla v Brně

na operu Giacoma Pucciniho TURANDOT.
Režie: Jiří Nekvasil • Dirigent: Jakub Klecker, Ondrej Olos.

Datum: 17. 5. 2014 v 19.00.
Snížené vstupné: 420 Kč, původní vstupné 520 Kč. 

Doprava – autobus, cena 140 Kč/osobu. 
Odjezd v 17.15 hod. od kulturního domu, Horní Valy 6, Hodonín.

Zájemci hlaste se do 5. 5. 2014 na tel.: 518 309 411 
nebo na adrese: tomanova@dkhodonin.cz. 

Galerie: http://www.ndbrno.cz/opera/turandot?idp=12857
Petra Tomanová, Dům kultury Hodonín
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10. sobota v 18.45
PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU

Gioachino Rossini: LA CENERENTOLA 
Předpokládaná délka přenosu je 3 hodiny a 45 minut.
Režie: Fabio Luisi/Cesare Lievi
Účinkují: Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, …
Vstupné: 330 Kč

13. úterý v 19.00 hodin
OLGA

ČR 2014 / 87 minut
Dokumentární film není pouze popisným životopisem, ale osobním
portrétem výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Havlové. Po projekci
filmu bude následovat rozhovor s tvůrci filmu a od 21.00 přímý přenos
koncertu skupiny The Plastic People of the Universe. 
Režie: Miroslav Janek
Účinkují: Olga Havlová, Václav Havel, Olga Pešková, …
Vstupné: 80 Kč přístupno

14. středa v 17.30 a ve 20.00 hodin
LÁSKA, SOUDRUHU!

Finsko/Česko 2013 / 105 minut / titulky
Komedie. Opojná směsice horkých srpnových nocí, hudby a tance oproti
mrazivému ovzduší éry železné opony.
Režie: Taru Makelä
Hrají: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek, …
Vstupné: 100 Kč do 12 let nevhodné

15. čtvrtek v 17.30 – 2D, 16. pátek, 17. sobota, 18. neděle ve
20.00 hodin – 3D
GODZILLA

USA 2014 / 119 minut / titulky
Akční/dobrodružný. Nejznámější monstrum na světě se ve filmu postaví
proti zlým nestvůrám, ohrožujícím samou existenci lidstva.
Režie: Gareth Edwards
Hrají: Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche,…
Vstupné: 2D – 110 Kč,  3D – 140 Kč

15. čtvrtek ve 20.00 hodin
DVOJNÍK

Velká Británie 2013/ 93 minut / titulky / ART KLUB
Komedie. Vtipný surreálný příběh mladého muže, kterému se do života
připlete dvojník a způsobí mu nemalé komplikace.
Režie: Richard Ayoade
Hrají: Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska,..
Vstupné: 90 Kč   FK 80 Kč přístupno

16. pátek, 17. sobota, 18. neděle v 17.30 hodin
HURÁ DO PRAVĚKU!

USA/Jižní Korea 2012 / 82 minut / mluveno česky
Animovaná dobrodružná komedie. Ernie, Max a Julia se ocitají v hnízdě
toho nejhoršího z nejhorších. T-rexe! Podaří se jim bezpečně vrátit
domů?
Režie: John Kafka, Yoon-suk Choi
Vstupné: 100 Kč přístupno

20. úterý v 17.30 hodin
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA

ČR 2014 / 98 minut
Dokument. Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že přejeli
trabantem Afriku. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu napříč
Jižní Amerikou.
Režie: Dan Přibáň
Hrají: Dan Přibáň, Aleš Vašíček, Marek Slobodník, ...
Vstupné: 80 Kč přístupno

20. úterý ve 20.00, 21. středa v 17.30 hodin
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY

USA 2013 / 111 minut / titulky
Romantický, biografický film. Svůj život Charles Dickens nenapsal,
ale prožil.
Režie: Ralph Finnes, hrají: Ralph Fiennes, Felicity Jones, …
Vstupné: 90 Kč do 12 let nevhodné

21. středa ve 20.00 hodin
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ

USA 1994 / 153 minut / titulky
Nejkultovnější z kultovních filmů devadesátých let.
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Tim Roth, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma
Thurman, ...
Vstupné: 80 Kč do 15 let nevhodné

22. čtvrtek – 2D, 23. pátek, 24. sobota, 25. neděle v 17.30 hodin – 3D
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

USA 2014 / 2D – titulky, 3D – mluveno česky
Akční, dobrodružný. Nelítostný boj zuří. Všichni musí změnit minulost,
aby zachránili naši budoucnost.
Režie: Bryan Singer
Hrají: Hugh Jackman, Michael Fassbender, James McAvoy, …
Vstupné: 2D – 120 Kč, 3D – 150 Kč přístupno

22. čtvrtek ve 20.00 hodin
WALESA: ČLOVĚK NADĚJE

Polsko 2013 / 127 minut / titulky /ART KLUB
Příběh muže, který i nám vrátil svobodu. Lech Walesa je podobně jako
u nás Václav Havel symbolem pádu totalitního režimu.
Režie: Andrzej Wajda
Hrají: Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Zbigniew Zama-
chovski, …
Vstupné: 90 Kč    FK  80 Kč přístupno

23. pátek, 24. sobota, 25. neděle ve 20.00 hodin
BONY A KLID II.

ČR 2014 / 90 minut
Krimikomedie nabitá dějovými zvraty a kšefty.
Režie: Vít Olmer
Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Jakub Prachař, Roman Skamene,…
Vstupné: 110 Kč do 12 let nevhodné

27. úterý, 28. středa v 17.30 hodin
KHUMBA 

Jižní Afrika 2013 / 85 minut / mluveno česky / 3D
Animovaná, dobrodružná komedie. Odvážná, polopruhovaná zebra se
vydává na zábavné dobrodružství, aby našla chybějící proužky.
Režie: Anthony Silverston
Vstupné: 130 Kč přístupno

27. úterý, 28. středa ve 20.00 hodin
DOUPĚ

Francie/ Kanada 2014 / 100 minut / titulky
Akční krimi o tajném agentovi, který se snaží najít ukradené zbraně
hromadného ničení.
Režie: Camille Delamarre, hrají: Paul Walker, David Belle, ...
Vstupné: 100 Kč do 15 let nevhodné

29. čtvrtek, 30. pátek, 31. sobota, 1. neděle v 17.30 hodin
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

USA 2014 / 135 minut / mluveno česky / 3D
Dobrodružný/Fantasy/Rodinný. Příběh zlé královny, která zradou způ-
sobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.
Režie: Robert Stromberg
Hrají: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Sam Riley, …
Vstupné: 175 Kč     dětské 145 Kč přístupno

29. čtvrtek ve 20.00 hodin
VALČÍK PRO MONIKU

Švédsko 2013 / 105 minut / titulky / ART KLUB
Film o švédské zpěvačce a herečce Monice Zetterlund vypráví o její
cestě z malého města ke slávě v klubech v New Yorku.
Režie: Per Fly
Hrají: Edda Magnason, Sverrir Gudnason, …
Vstupné: 90 Kč   FK 80 Kč do 15 let nevhodné

30. pátek, 31. sobota, 1 neděle ve 20.00 hodin
SOUSEDI

USA 2014 / 96 minut / titulky
Bláznivá komedie o mladém páru, který je po narození dítěte nucen
snášet jako své sousedy partu příšerných fracků.
Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, …
Vstupné: 110 Kč do 15 let nevhodné
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Přijďte strávit sváteční odpoledne!
Ve čtvrtek 8. 5. 2014 se uskuteční

JEZ FEST
2. ročník hudebního festivalu v Přístavišti U Jezu Hodonín

(žánry: country, folk, trampská písnička…)
Začátek: 14.00 hodin

Vystoupí skupiny: Popojedem, Želví nervy, Zydeco B Band,
BG Blue Bear, Rambais, Torzo, Star Way, Vinohrad, Karpaja. 

Součástí festivalu bude výstava fotografií
Ivo Cencingera a Václava Kurdíka. 

Doprovodný program pro rodiny zajištěn.
Z centra města můžete využít dopravu lodí nebo

vyhlídkovým turistickým vláčkem. 

Srdečně zvou: o. s. Přístaviště, DK Hodonín,
OÁZA Hodonín, Hudebniny Jedlička.

Více o JEZ Festu: www.jezfesthodonin.webnode.cz.

Hudební Club Nautilus, Národní tř. 6, Hodonín

9. 5. ACCEPT rev. + ABATON + FLOWERWHILE – metalový kon-
cert

10. 5. ZATREST + DEGRADACE + MOONSIDE – punkrockový kon-
cert

17. 5. ZONA A + GFF (D) – punkový koncert
23. 5. HI FIVE + ANOMIE + SIDE EFFECT – progres-metalový kon-

cert
30. 5. KARLOVY HRAČKY + MARIÁN & ÚLETY – folkpopový

koncert
31. 5. JUST A GIRL – alternativní koncert
7. 6. GLEJT + NÚDZOVÝ ÚNIK (SK) + THE NOSE (A) – punk-

rockový koncert

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ HODONÍN

ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 10.00–12.00
KAM NA DOVOLENOU

povídání, tipy na dovolenou, hrátky s pamětí

ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 10.00–12.00
BYLINY A NAŠE ZDRAVÍ 

Jak nám můžou byliny pomoci. Přednáší paní Hedvika Herzánová.

Městská knihovna, Národní 36, mobil: 724 937 175
e-mail: hodonín@spolecne.info

Svaz zdravotně postižených občanů
Základní organizace Hodonín č. 2

Palackého 14, 695 01 Hodonín
• Rekondiční pobyt Stráž nad Nežárkou, odjezd autobusu 10. 5. 2014

v 7.30 hodin od zastávky Autoservisu Chaloupka.
• Jednodenní zájezd do Aquaparku Pasohlávky se uskuteční dne 22. 5.

2014, odjezd v 9.00 hodin od zastávky Autoservisu Chaloupka. Zájem-
ci se mohou přihlásit u paní Netopilové na tel.: 721 475 575.

Plán akcí v měsíci květnu 2014
8. 5. Čt – sv. 31. ročník Pochodu okolo Ratíškovic

Tradiční akce turistů z Ratíškovic, výběr z pěších tras
a cyklotras vedených po zajímavých místech Slovácka.
Přeprava linkovým autobusem, vedoucí Helena Vybíra-
lová.  

10. 5. So Hrady a zámky na svazích Malých Karpat  
Poznávací zájezd zvláštním autobusem do nedalekých
Malých Karpat s návštěvou zámku ve Smolenici, hradu
Červený Kameň a Bratislavského hradu. Přihlašování
v knihkupectví Zdenky Dvořákové, vedoucí Anton Vávra. 

17. 5. So Po stopách využívání větrné energie – větrný mlýn
Štípa
Další z výletů za účelem poznávání historie využívání
větrné energie, tentokrát do Štípy u Zlína k větrnému
mlýnu. Přeprava vlakem, vedoucí Zdenek Bušek.   

24. 5. So Dubňanská anabáza
Tradiční akce pořádaná místním rodákem, Ivanem Bos-
nyakem, naučná vycházka okolím hornického města se
závěrečným posezením na myslivecké chatě. Přeprava
linkovým autobusem. 

Klub českých turistů Hodonín

25. 5. Ne Modré hory
Cykloturistika do vinařské oblasti Velkých Pavlovic, Boře-
tic a Kobylí s průjezdem mezi zdejšími vinohrady, vinnými
sklepy i okolo rozhleden. Vedoucí Blanka Nedvědová.  

31. 5. So Posázaví – Z Ledče do Světlé trampskými osadami
okolo Stvořidel
Zájezd zvláštním autobusem na Českomoravskou vrcho-
vinu, nádherná túra podél řeky Sázavy z Ledče do Světlé,
místy a trampskými osadami, o kterých ve svých dílech
psával Jaroslav Foglar. Přihlašování v knihkupectví Zden-
ky Dvořákové, vedoucí Jindřiška Kománková.    

7. 6. So Rozhledny Dalibor a Maják u Zaječí
Vycházka do podhůří Pavlovských vrchů, oblasti s čet-
nými vinohrady a známými vinařskými družstvy, kde se
také na návrší Přítlucké hory nacházejí dvě pěkné roz-
hledny s krásnými výhledy do Dyjsko-svrateckého úvalu
a na Pálavu, Dalibor a Maják. Doprava vlakem, vedoucí
Jindřiška Kománková.    

8. 6. Ne Podchřibí
Cykloturistika po stezkách hodonínského okresu do pod-
hůří malebných Chřibů. Vedoucí Ludmila Žůrková.  

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.

Nordic Walking Rozhledna Židlochovice a Zaječí

Sportovní klub Nordic Walking Hodonín pořádá
v sobotu 17. 5. 2014 NW akci 

„NORDIC WALKING NA ROZHLEDNU NA OKLIKÁCH
A ALFONSE MUCHY – IVANČICE“

Bližší informace na:
http://www.nordicwalking.webnode.cz, tel.: 608 550 539

Sportovní klub Nordic Walking Hodonín, o. s., Miroslav Levek

Zapsaný spolek  Život a zdraví, Havlíčkova 29a, Hodonín,
pořádá v květnu 2014 tyto přednášky: 

Nemoci a přírodní léčba – CUKROVKA
ve středu 14. 5. v 18 hodin

Formy, průběh a přírodní léčba diabetu. „IKEM Praha: Šokující
nové poznatky o úspěšné léčbě cukrovky rostlinnou stravou.“

Přednáší Jana Konečná.

Ve středu 28. 5. v 18 hodin

Příroda a její vliv na lidské tělo
Další setkání s bylinářkou z Vizovic paní Jaroslavou Divílkovou.

Její zkušenosti a praxe s bylinkami v dnešní době. 

Na obou setkáních budou ochutnávky. Vstupné dobrovolné.
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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

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.

Květen 2014
6. 5. a 7. 5. (úterý a středa)  Zájezd do Boskovic, hvězdárny Kraví hora,

Mutěnice. Ráno odjezd v 6.30 hod. od Autodíly Chaloupka
(GAVOZ). Pro velký zájem účastníci rozděleni do dvou
dnů, o čemž byli všichni informováni. Pro ověření termínu
možno zavolat na tel.: 723 359 586.

14. 5. Posezení s jubilanty – od 14 hodin
26. 5. Tradiční jarní turnaj družstev v ruských kuželkách (RK) –

od 13 hodin  – tréninky organizace v RK proběhnou každou
neděli od 15 hodin v areálu OÁZA

Připravujeme na červen 2014
• kvalifikační turnaj členské základny v RK
• 23. 6. krajský turnaj SD ČR Jihomoravského kraje v RK
Veškeré sportovní informace podá: Milan Kučera, předseda sportovní
komise, tel.: 530 317 355, mob.: 721 708 607.

Zveme vás na přednášku pro rodiče i děti

Od závislosti ke svobodě
Jde o přednášku + besedu s lidmi, kteří sami na sobě prožili tíhu

závislosti, ale i vysvobození.
Kdy? Sobota 10. května od 17 hodin.

Kde? Sborový dům AC, ul. Komenského 8.

Toto setkání s veřejností organizuje Apoštolská církev Hodonín
ve spolupráci s Teen Challenge. 

www.achodonin.cz www.teenchallenge.cz

Příměstský fotbalový kemp
2–4. 7. 2014

prázdninová  volnočasová   aktivita

Pro chlapce (holky) 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)

Další informace:
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.
Účastnický poplatek – 30 Kč / dopoledne

Přihláška, info – SMS, e-mail
Tel.: 739 584 095, 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.

Cíle kempu jsou:
1. Rozvíjet hráčské obratnosti, techniky a znalosti o fotbale.
2. Rozvíjet a posilovat morální vlastnosti člověka –ve fotbale i v životě.
3. Vytvořit dobré prostředí, kde se hráči nebudou učit pouze fotbal, ale

budou mít radost a potěšení ze hry.
4. Volnočasová aktivita.

Organizátoři: Apoštolská církev Hodonín

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
HODONÍN

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

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

V tomto roce slaví CPR 15. výročí svého založení.

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
• Výtvarná všehochuť – ST 15.30 (7. 5. Foukej, foukej větříčku (vě-
trník, ptáček); 14. 5. Fimo (s sebou lžíci); 21. 5. Veselé skládání (figurky);
28. 5. Ze starého nové (s sebou jednobarevné světlé triko); 4. 6. Kouzelné
krabičky) 

VOLNOČASOVÝ KLUB PARNÍK NABÍZÍ
Výtvarné workshopy – ST 16.30 (7. 5. batikovaná šála; 14. 5. fimo;
21. 5. mýdla; 28. 5. keramika; 4. 6. bambulková zvířátka) 
9.–10. 5. – 16.00–10.00: Tajemství kouzelné noci – hry, táborák a noční
stezka, spaní na centru, určeno školním dětem. Informace a přihlášky:
tel. č. 775 650 133; e-mail: behulova@cprhodonin.cz.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
12. 5. – 15.00: FOR TEENS – diskuzní skupina pro děti v pěstounských
rodinách, zaměřená na rozvoj osobnosti a schopností, životních kom-
petencí a zájmů, pro mladistvé od 10 let a výše. Metodická práce, in-
dividuální přístup, arteterapie a další. Skupina je otevřená a dobrovolná.
Přijď vyjádřit svůj postoj a názor. Pod vedením Mgr. I. Mikuškové: tel.
č. 602 632 943, e-mail: mikuskova@cprhodonin.cz.

Občanské sdružení Unie sportu a turistiky Hodonín
pořádá

STANOVÝ TÁBOR
od 9. do 22. srpna 2014

ve Vřesovicích
věk dětí od 7 do 14 let

Bohatý program v přírodě, stravování 5x denně, zkušení vedoucí,
fotogalerie: http://vresovicetabory.rajce.idnes.cz/

Kontakt: Kateřina Rapantová, 607 842 784, rapant@tiscali.cz
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PRO DOSPĚLÉ
7. 5.–11.6. – 17.00: Rodičovství je dar – kurz přípravy na rodičovství,
cyklus šesti přednášek o těhotenství, porodu a péči o miminko.
V rámci celostátní kampaně Týden pro rodinu pořádáme
13. 5. – 17.00–18.30: Jak s dětmi o sexu, aby to neudělali za nás jiní
a jinak… – Jako rodiče si nejsme často jistí, jak máme mluvit s dětmi
o sexu, kdy vůbec začít,… Snadno se nám tak může stát, že to za nás
udělají jiní a to tak, že se nám to vůbec nemusí líbit… Přednáška
MUDr. Marie Fridrichové je zaměřena na roli rodičů dětí od miminek
do puberty v oblasti sexuální výchovy.
14. 5. – 17.00: ADHD očima dítěte a pečující osoby – teoretické a prak-
tické aspekty ADHD u dětí, jak pracovat v rodinném kruhu s dítětem.
Diskuzní přednáška MUDr. Mgr. Ivony Svrčkové, psychiatričky a psy-
choterapeutky. Informace a přihlášky: tel. č. 775 650 133, e-mail: be-
hulova@cprhodonin.cz.
15., 22., 29. 5 – 17.00–19.30 – kurz Škola lásky v rodině pod vedením
Mgr. M. Mikulkové. Témata: kdo jsem, co umím, co chci. Hlídání po
předchozí domluvě zdarma. Informace a přihlášky: tel. č. 774 650 138;
e-mail: markovicova@cprhodonin.cz.
17. 5. SO – 8.00–13.00: Sobotní dílna – kurz pletení výrobků z pedigu.
NOVINKA: 7. 6. SO – 8.00–13.00: Sobotní dílna – kurz korálkování
– náramek ze sluníček. Přihlášky: tel. č. 774 650 138; e-mail: marko-
vicova@cprhodonin.cz.

PRO RODINY S DĚTMI
24. 5. – 14.00–19.00: Narozeninová party, aneb Frčíme už 15 let:
hudební i taneční vystoupení, klaun, divadlo Víti Marčíka, Pavel Helán,
vláček Steelinka, soutěže a hry pro děti, a mnoho dalšího… To vše pro
rodiny s dětmi i bez dětí na Masarykově náměstí k oslavě 15. výročí
vzniku CPR Hodonín!
28. 5. – 16.00:Ve šmoulí vesnici – zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi
v rámci Světového dne bez tabáku.

PŘIPRAVUJEME
14. 6. – 11.00–16.00: S parníkem na prázdniny – rodinný výlet na
Výklopník u Sudoměřic
22. 6. Pohádkový les – v dětském městečku v Bažantnici
26. 6. Zahradní slavnost na ukončení školního roku

Minitábory pro děti 3–6 let 8.00–16.00: 7.–11. 7. Barevný; 14.–18. 7.;
Indiánský; 4.–8. 8. Zvířátkový; 11.–15. 8. Pohádkový.

Letní příměstské tábory pro školáky 8.00–16.00: 30. 6.–4. 7. Za pi-
rátským 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. (věkově smíšené); 28. 7.–1. 8. 2014
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.

Informace z Masarykova muzea
v Hodoníně

zámeček, Zámecké náměstí 9, Hodonín
tel.: 518 351 834, e-mail: masaryk@masaryk.info

pobočka sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín ~ tel.: 518 352 271,
e-mail: evropa@masaryk.info ~ www.masaryk.info

7. 3. – 18. 5. 2014
Velká válka výstava (v zámečku) 
Výstava pořádaná k 100. výročí vypuknutí první světové války s cílem
připomenout základní informace o této válce. K vidění budou mj. dobové
fotografie, vojenské uniformy, součásti výstroje, zbraně a vyznamenání.
Pro děti jsou na výstavě připraveny tematické úkoly. Na závěr výstavy
proběhne 16. 5. muzejní noc s doprovodným programem spadajícím
do období první světové války.  

30. 5. – 31. 8. 2014
Cechy a řemesla hodonínsko-holíčského panství výstava (v zámečku)
Výstava pořádaná v rámci projektu „V zámku a podzámku...“ z Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013 s finanč-
ním přispěním Evropské unie. Vernisáž výstavy proběhne 29. 5. 2014.

Akce v zámečku: 
16. 5. 2014
Muzejní noc – výstavní prostory, nádvoří zámečku a přilehlé exteriéry
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích
již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atrak-
tivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům
kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovod-
ných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a neče-
kaných zážitků a setkávání. Hodonínské muzeum letos nabídne
program s podtitulem „Zahrajem si na vojáky“. Polní kuchyně, ukázka
zbraní a uniforem, hry a soutěže pro děti... vše v duchu první čtvrtiny
20. století. 

30.–31. 5. 2014
Cechovní jarmark nádvoří zámečku a přilehlé exteriéry
26. 3. v 19 hodin
Součást pohádkového festivalu, akce je pořádaná v rámci projektu
„V zámku a podzámku...“ z Operačního programu přeshraniční spolu-
práce SR – ČR 2007–2013 s finančním přispěním Evropské unie. 
V pátek 9.00–16.30 pro školní skupiny i veřejnost; v sobotu 14.00 až
18.00 pro veřejnost, souběžně s akcí Pohádkový festival V zámku 
a podzámčí aneb VII. ročník Slavností vodního království.

Budova sálu Evropa: 
14. 3. – 11. 5. 2014
Vajíčko malované z lásky darované 

výstava (budova sálu Evropa na Národní třídě 21) 
Pro malé i velké je připraven výtvarný koutek a tematické úkoly.

19. 5. – 4. 6. 2014
Maturanti vystavují 
Výstava maturitních prací SŠPU v Hodoníně (výstavní prostory sálu Evropa)

Akce v sálu Evropa: 
14. 5. v 17 hodin
Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé

pod vedením Aleny Vlkové (sál Evropa) 
Přineste si prosím vlastní karimatku a přikrývku.
Na program je potřeba se předem přihlásit na č. tel. 777 311 610, 
(počet míst je omezen).

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

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

Stále trvají expozice:
2. 4. 2014–1. 6. 2014

František Kaván – krajinářská tvorba
Ján Kudlička – Ná/znaky
Anna Pleštilová – Mžitky

Zveme vás na VyOsení v Hodoníně

„Hudby plný talíř, OSA ani halíř.“
Festival svobodného filmu a hudby nezatížené poplatky

organizacím jako OSA, Intergram a Dilia.
16.–17. května

Přístaviště U Jezu v Hodoníně, ul. Legionářů,
areál Veslařského klubu.

Přespolní mají možnost bivakovat, stanovat, nebo přespat
na posteli v ubytovně veslařů.

Festival je benefiční. Výtěžek poskytneme na právní podporu
majitelů growshopů.

Vstupné: 50 Kč a dobrovolný příspěvek.
Kdo vydrží až do konce, čeká ho žhavé překvapení.

Více info na www.pristavisteujezu.cz



20 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HODONÍNĚ

Přehled kulturních akcí v Lázních Hodonín
Květen 2014

Od 1. května do 31. května 2014, kongresový sál LH
Výstava obrazů
Zlatý střed(t)

Malujeme s radostí a pro radost.

7. května 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer v rytmu country

KARPáJA

9. května 2014 – pátek, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer 
Duo Muzic Jitřenka

10. května 2014 – sobota, od 19. hod., kongresový sál LH
Sólový recitál z oper, operet a muzikálů v podání

absolventa JAMU BRNO

12. května 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer s cimbálovkou

Michala Miltáka ze Strážnice

14. května 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer 

Kombet

16. května 2014 – pátek 19.00 hod., kongresový sál LH
Zpívám pro radost ze života

Slavné melodie z oper, operet a muzikálů 
v podání absolventů JAMU BRNO.

17. května 2014 – sobota, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer s country kapelou

Tuláci

19. května 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer 

Levandulová, aneb Pocta Haně Hegerové

21. května 2014 – středa 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer s dechovou hudbou

Dolinečka

23. května 2014 – pátek, od 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční show se skupinou

ARTUŠ

24. května 2014 – sobota, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový  večer s country kapelou

Teriér

26. května 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer s cimbálovkou

CM  Slovácko ml.
Ukázky z tvorby tradičních velikonočních výrobků, kraslic,

perníčků a dalších výrobků.

28. května 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer

Manželé Grufíkovi

30. května 2014 – pátek  19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer

Květinkový bál
K tanci a poslechu hraje kapela Jagr band.

Na červen připravujeme:
1. 6. – Popel a pálenka – divadelní představení spolku Svatopluk

2. 6. – Vernisáž obrazů L. Vymyslického s ochutnávkou vína
a cimbálovkou

4. 6. – Taneční večer s kapelou Nota Bene

Stálá nabídka zájmových útvarů (kroužků) na www.svchodonin.cz

AKCE NA KVĚTEN
15. 5. DEN TANCE
Velká nesoutěžní taneční přehlídka, kterou pořádá SVČ Hodonín ve
spolupráci s Městem Hodonín, TEZOU Hodonín a Domem kultury
Hodonín již podvanácté. KDY: 15. 5. 2014. KDE: před Zimním sta-
dionem v Hodoníně. V KOLIK: ve 14.00 hodin. Večer od 19.00 opět
GALASHOW toho nejlepšího, co může Hodonín v tanci nabídnout.
Představí se mimo jiné i mistři, vicemistři a finalisté ČR v různých
druzích tanců. 
24. 5. CENA SVČ A MĚSTA HODONÍNA VE SPORTOVNÍM
TANCI
Mezinárodní soutěž ve sportovním tanci dětí, juniorů, mládeže a dospě-
lých a Taneční liga juniorů a mládeže ČSTS. KDY: 24. 5. 2014. KDE:
Více účelový sál Evropa, Národní tř. 21., Hodonín. ZAČÁTEK: 9.00
hodin. Bližší informace  na www.ctkclassic.cz a na samostatném pla-
kátu.
25. 5. SOUBOJ TITÁNŮ II.
Zábavně soutěžní odpoledne pro všechny, kteří se chtějí porovnat se
soupeři ve třech stolních hrách: STIGA HOCKEY, MINI FOOTBALL
A MINI AIR HOCKEY. VĚK: 7–14 let. KDY: 25. 5. 2014. V KOLIK:
zahájení ve 14.00 hodin, KDE: SVČ Hodonín, nám. B. Martinů 5.,
3. patro – klubovna. INFO: S. Chovančík tel.: 725 341 591.
29. 5. DEN DĚTÍ U KLOKÁNKŮ
Pro děti od 16 měsíců do 4 let a jejich rodiče. Na děti i rodiče čeká
spousta her a soutěží. Akce se bude konat od 9.30 do 11.30 hodin před
budovou SVČ, v případě deštivého počasí v budově. Přihlášky předem
do 23. 5. 2014 – Zdena Bařinová, tel.: 702 088 973.
13. 6. JEDNODENNÍ VÝLET S KLUBY KLOKÁNEK A BUBU
NA TZ LITTNER
Akce pro děti od 16 měsíců  a jejich rodiče. INFO: u vedoucí Z. Bařinové
702 088 973 nebo u M. Wagnerové – Klub mladých, tel.: 725 341 595. 

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
ÚZEMÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 19. 7.–27. 7. 2014
Pro děti do 12 let!!! Tábořiště leží na louce u lesa poblíž vesničky
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Spíme ve stanech s podsadami,
v táboře jsou dva velké hangáry, vybavená kuchyň, tee-pee, vojenské
sprchy s ohřevem vody, suché WC, pitná voda, průlezky pro děti,
stůl na stolní tenis, hřiště… Přihlášky a podrobnější informace v kan-
celáři 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, Hodo-
nín-Bažantnice. 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 17.–21. 8. 2014
Pro děti od 6 do 10 let. KDE: SVČ Hodonín, nám. B. Martinů 5,
Hodonín-Bažantnice. PO–PÁ vždy od 8.00 do 17.00 hodin.Táborová
všehochuť – hry, tvoření, 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. Cho-
vančík, tel.: 725 341 591. INFORMACE o příměstských táborech
i na svc.hodonin@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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Informace z městské knihovny – květen

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

Výstavy
Petr Krákora – Universum
26. dubna – 24. května, Galerie Vednevnoci
Výstava geometrických obrazů. 

Jiří Sladký – Írán
13. května – 27. června, výstavní sál
Výstava fotografií „Lidé z pouště.“
Vernisáž výstavy spojená s ochutnávkou íránského čaje se koná
v úterý 13. května v 17.00. Po zahájení výstavy následuje beseda
s promítáním z expedičního putování. 

Adriana Rohde Kabele – Výstava fotografií
30. dubna – 30. května, vestibul knihovny a předsálí 1. patro
Výstava fotografických cyklů „Abeceda Mělníka“, „Mělník – jeho
stíny“, Mělník – jeho struktury“ a „Mělník – jeho křivky. 

Václav Kopka – Krajina
24. května – 21. června, Galerie Vednevnoci
Výstava fotografií zachycujících krajinu. 

Akce
Čaj o třetí
Středa 7. května v 15.00, zasedací místnost
Antonín Kučera – Hodonín nostalgický. 

Jiří Sladký – Írán
Úterý 13. května v 17.30, přednáškový sál
Beseda s promítáním z expedičního putování přes dvě pouště východního
Íránu (nejžhavější poušť světa, královské sídlo z doby bronzové, návštěva
u liliputů…).

Seminář „Rodina a její hospitalizovaný člen“
Středa 14. května v 17.30, přednáškový sál
Přednáška o potřebě blízkosti, soudržnosti rodiny při péči o nemocného
člena rodiny. Pořádá Nemocnice TGM Hodonín, oddělení ošetřovatelské
péče ve spolupráci s Pečovatelskou službou Homediss, o. p. s.

Škvrňata abatolata do knihovny natotata, aneb První krůčky ke čtení 
Pátek 16. května, 9.00 a 10.15, přednáškový sál
Program pro rodiče a děti s knížkami a nad knížkami. Nutné přihlášení
předem v dětském oddělení knihovny, detske@knihovnahod.cz, nebo na
tel.: 518 321 213. Tento projekt je spolufinancován z Týdne pro rodinu.

Odpolední čtení s babičkou
Pátek 16. května v 16.00, přednáškový sál
Pravidelné čtení v přátelské atmosféře knihovny nejen pro děti. Součástí
bude autorské čtení a křest knihy Jarmily Moosové. Tento projekt je
spolufinancován z Týdne pro rodinu.

Milada Češková – Hrátky s pamětí
Pondělí 19. května, 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. 

Cyklus přednášek – Cesty ke světlu na téma: „Společnost bez cílů
a vizí je jako loď bez kompasu“
Středa 21. května v 17.30, přednáškový sál
Přednáší: Jan Zubatý. Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci a studenti 30 Kč.

Besedy s fotografií – Karel Tůma 
Čtvrtek 22. května v 17.30, přednáškový sál
Pokračování cyklu Besedy s fotografií. Hostem Petra Drábka bude
významný český fotograf Karel Tůma, vítěz 1. ceny – Zlaté oko v soutěži
Czech Press Photo v roce 2002 v kategorii Každodenní život. 

Jan Dušek – Klavírní recitál
Pátek 23. května v 19.00, výstavní sál
Vystoupení předního českého klavíristy a skladatele. Vstupné 50 Kč. 

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

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

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

SOUBOJ SILÁKŮ
26. 5. 2014 * 15.00–16.00

Zábavné sportovní odpoledne pro děti, které milují pohyb.
Nezapomeň si vzít: sportovní oděv, občerstvení a chuť se pobavit.  

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

Každý den od 8.30 do 16.30.
Přihlášky a informace na Klubu mladých SVČ, tel.: 725 341 595.

Kateřina Gálková, Marcela Dudová – Prevence nádorových one-
mocnění
Čtvrtek 29. května v 17.30, přednáškový sál 
Přednáška pro veřejnost v rámci Projektu Zdravé město aAM 21 zamě-
řená na prevenci onkologických onemocnění, edukaci a samovyšetřování
prsou, včasné rozpoznání zhoubného nádoru.  Jak zvládat komplikace,
které s sebou tyto nemoci přinášejí. 
Připravila onkologická ambulance Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Připravujeme na červen
Sam Fujera – Týrání – šikana
Úterý 3. června v 17.30, přednáškový sál
Pokračování cyklu přednášek nejen o zdraví.Vstupné 100 Kč. 

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, přednáškový sál
Slavnostní zakončení projektu s předáváním knih za účasti Vodního
království. 

Zájezd do Čejkovic, Kurdějova a Šardic
Čtvrtek 12.  června
Exkurze do firmy Sonnentor v Čejkovicích, návštěva opevněného kos-
tela v Kurdějově na Hustopečsku a prohlídka Šardické rezidence se
stálou expozicí měřidel a vah a expozicí lidové jizby a kroje. Zájemci
se mohou přihlásit v Městské knihovně Hodonín v oddělení pro dospělé
v běžné otevírací době. Účastníci zájezdu si hradí zálohu 100 Kč
(vstupy) a oběd.  Tento projekt je spolufinancován MK z projektu
Knihovna 21. století.

Oznámení o přerušení el. energie
13. 5. 2014: od 7.45 do 10.45
– Purkyňova od č. p. 1 – 5, od č. p. 13 po konec obce, od č. p. 36

po hřbitov
– 12. dubna od č. p. 35 a 62 po ul. Purkyňova
od 11.45 do 14.00
– Perunská
– 12. dubna od ul. Perunská po č. p. 31 a č. p. 58
– Purkyňova pravá strana a č. p. 2 po 32
15. 5. 2014 od 7.30 do 13.00
– Sídlištní od č. p. 45 a MŠ po ul. Vančurova
– Vančurova od ul. Brandlova po garáže + ZŠ 

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

ZDRAVÉ MĚSTO

Přijďte snídat férově!
Rádi piknikujete a chtěli byste podpořit

fair trade a lokální produkty? Pak vás zve-
me na již čtvrtý ročník „Férové snídaně
ve vašem městě“.

Jednoduše a zároveň moc příjemně tak
stejně jako tisíce lidí na světě oslavíme
Světový den pro fair trade a dáme najevo
svůj zájem o téma spravedlivého obchodu
a odpovědné spotřeby vůbec. 

Přijďte i vy v sobotu 10. května v 9.00
se známými, kamarády nebo rodinou
na Masarykovo náměstí a posnídejte
s námi férově!

Zázemí nám vytvoří Cukrárna ART
CAFÉ.

K akci se připojí i Nemocnice TGM
Hodonín, kde posnídají férově její zaměst -
nanci!

Co s sebou na snídani?
Fairtradeové dobroty se rády kamarádí

s těmi lokálními. Můžete si upéct buchtu
z fairtradeového kakaa a cukru, biomouky,
medu od místního včelaře a vajíček od
souseda a k tomu si uvařit do termosky
fairtradeový čaj nebo kávu. Nemáte čas
ani chuť na pečení? Pak stačí chleba nama-
zaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky,

I Hodonín má své
superhrdiny – a ne málo

Vůbec poprvé v historii získala Hodina
Země – celosvětové hnutí pořádané Svě-
tovým fondem na ochranu přírody
(WWF), svého spojence v řadách super-
hrdinů – Spidermana, aby společnými sila-
mi podpořili aktivisty celého světa
k uplatnění jejich vlastních schopností stát
se superhrdiny, bojujícími za záchranu pla-
nety. 

Hodina Země 2014 se konala 29. 3. 2014
od 20.30 do 21.30. 

Také Hodonín se v noci na neděli ponořil
do tmy. Potemnělo Masarykovo náměstí
a budova radnice, kde jsme ze svíček a díky
pomoci ochotných účastníků vytvořili logo
kampaně 60+. Hapenning podpořili také
provozovatelé Cafe & coctail bar Flowers
a Cubano Cafe Bar. Zde svým hostům při-
pravili nezapomenutelnou hodinu v nád-
herně svíčkami osvětlených prostorách.
„O této akci jsme ještě neslyšeli, ale jsme
nadšení. Je to tak jednoduché a přitom se
cítíme skvěle. Příští rok se určitě zapojíme
aktivně,“ svěřili se nám návštěvníci Flo-
wersu.

Hodina Země a její superhrdinský
představitel Spiderman nám připomínají,
že superhrdinou, zachraňujícím planetu,
se může stát kdokoliv z nás, a tak děku-
jeme všem letošním hrdinům a příští rok
si na Hodinu Země posvítíme ještě
o něco víc.

Akci podpořil JmK.
Petra Hajmanová,

koordinátorka PZM a MA21

CYKLO – BAZAR
Střední a Vyšší třída kol
po servisu se zárukou

samoopravna kol každý čtvrtek
Legionářů 17, HODONÍN, tel.: 737 061 941

www.a2-sport.eu

KOMISE – VÝKUP – SERVIS

Dětem to v roli rodičů
šlo skvěle

Nemocnice zvířátek – to je název preven-
tivně výchovné akce pro děti, kterou v Brně
navštívily předškolní děti dvou hodonín-
ských mateřských škol díky Projektu Zdravé
město Hodonín a MA21 ve spolupráci se
SZÚ –Centrem podpory zdraví, dislokované
pracoviště podpory zdraví Brno.

V improvizované nemocnici zvířátek se
děti od pedagogů a studentů zdravotnické
školy a od dalších odborníků dozvěděly,
jak se chránit před úrazy a jak postupovat
při zranění. Děti „nemocnici“ navštívily
v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových
zvířátek a s pomocí studentů-zdravotníků
se zapojily do jejich ošetřování a léčení.
Kromě „nemocnice“ s čekárnami, ambu-
lancemi, rentgenem, zubním či očním oddě-
lením a operačním sálem si děti prohlédly
také sanitku ZZS aseznámily se se zásadami
první pomoci u nehod. Hasiči z krajského
ředitelství HZS JmK jim ukázali zásahové
vozidlo, předvedli dětem, jak se chránit před
požáry a dalšími nebezpečnými situacemi. 

Akci podpořil JmK.
Petra Hajmanová,

koordinátorka PZM a MA21
Hana Zapletalová, SZÚ Praha

fairtradeovou čokoládovou pomazánkou
nebo sýrem od místního farmáře.

Akci podpořil JmK.
Petra Hajmanová,

koordinátorka PZM a MA21

blok placené inzerce

Intenzivní kurzy
ANGLIČTINY
– víkendový kurz v Hodoníně 

6.–8. 6. pro mírně pokročilé

– týdenní kurz v Jeseníkách 
29. 6.–5. 7. pro středně pokročilé

www.tucekenglish.cz
facebook: Tuček English

tel.: 605 142 824

TUČEK ENGLISH
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placené inzerce

Světový den zdraví otevřel v Hodoníně  i opomíjené téma PPP
Kampaň Světového dne zdraví, který při-

padá na 7. duben, se v roce 2014 zaměřila
na nemoci přenášené biologickými vektory
(zejména klíšťaty a komáry). Cílem kam-
paně je zvýšit informovanost a povědomí
o těchto nákazách a zejména o možnostech
jejich prevence. V podmínkách České repu-
bliky se kampaň zaměřila na klíšťovou ence-
falitidu a lymskou boreliózu a jejich
předcházení. Ke kampani se přidal i Státní
zdravotní ústav, jehož kampaň „Předej
informaci“ se snaží zvýšit povědomí
o infekcích přenášených klíšťaty a možnos-
tech jejich prevence, rozesílá učební mate-
riály, které jsou určeny do škol, institucí,
ordinací apod. a vyzývá k dalšímu šíření
těchto materiálů. Jde o plakát, ppt prezen-
taci s kvízem, křížovky a leták. Kromě této
aktivity se Projekt Zdravé město Hodonín
rozhodl při kampani Světový den zdraví

oživit i problematiku dalšího ne bezpečného
a v poslední době opomíjeného tématu –
PORUCHY PŘÍJMU PO TRAVY a ve
spolupráci se SZÚ připravil pro 120 žáků
hodonínského gymnázia  přednášku a bese-
du s odborníkem.

V médiích se toto téma nevyskytuje tolik,
jako v minulých letech, to ovšem nezna-
mená, že by problémy zmizely. Riziko je
stále stejné a mladé lidi je potřeba na ně
stále upozorňovat.

Na besedě zaznělo, že statisticky připadá
jedna osoba s poruchou příjmu potravy na
každou středoškolskou třídu. Nejde přitom
jen o mentální anorexii a bulimii, které jsou
nejznámější. Beseda připomněla, že chorobné
hubnutí může zasáhnout i chlapce. U hochů
ale existuje i druhý extrém. Závislost na
neustálém růstu svalů. Ve všech případech
mohou jako nemocnému pomoci kromě rodi-

ny a přátel také spolužáci. Proto také odbor-
nice na výživu zdůrazňovala, aby k sobě neby-
li lhostejní. Porucha příjmu potravy je
psychická nemoc, její léčba je zdlouhavá
akomplikovaná, což studentům ukázala nejen
beseda, ale i malá výstava umístěná v pro-
storách knihovny. Petra Hajmanová, 

koordinátorka PZM a MA21

Práce se nevyhlíží. 
Práce se hledá.

Tři desítky lidí využily na začátku dubna
příležitost k diskusi s odborníky a navštívily
kulatý stůl na téma (Ne)Zaměstnanost, který
město připravilo ve spolupráci s Národní
sítí Zdravých měst ČR. 

Nešlo o burzu konkrétních pracovních
příležitostí, ale o setkání, kde mohli přede-
vším mladí lidé najít inspiraci, jak řešit své
možné uplatnění na trhu práce, a byli jim
k dispozici odborníci z různých oblastí.

Mezi odborníky, kteří se jim měli snažit
pomoci najít cestu, jak se uplatnit, byli
zástupci Úřadu práce Hodonín (poradkyně
pro volbu povolání a lektorka Job klubů
a dále zástupce projektu Odborné praxe
pro mladé do 30 let v JmK), Živnostenské-
ho úřadu, Projektu „Pracujte na dálku“,
kariérní konzultantky Centra vzdělávání
všem, KB, a. s., Hodonín (problematika
studentských půjček), Oblastní charity
Hodonín (Nízkoprahový klub Pohoda –
informace o dobrovolnictví),  Integrované
střední školy Hodonín (vzdělávání dospě-
lých v rekvalifikačních kurzech, nástavbo-
vé studium).

Účastníci kulatého stolu diskutovali o mož-
nostech, jak řešit situaci, kdyby se ocitli
bez zaměstnání. Následně pak jednotlivé
situace rozpracovali formou hypotetických
scénářů. Diskutovala se například proble-
matika rozjezdu vlastního podnikání, mož-
nosti dalšího studia, to, jak může
nezaměstnaným pomoci úřad práce, případně
pracovní agentury a podobně. Velkým téma-
tem bylo také dobrovolnictví a neplacené
stáže.

Petra Hajmanová,
kýoordinátorka PZM a MA21
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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

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

ŠKOLSTVÍ
Žákovské parlamenty se pustily do projektu Společně

V minulém roce se uskutečnilo v sále
Evropa I. setkání žákovských parlamentů
hodonínských škol. Účastníci vytvořili
také návrhy společného projektu pro

všechny parlamenty. Hlasováním pak zví-
tězil projekt – akce „Společně“.

Po roce, ve středu 16. dubna, se opět
parlamenty setkaly, tentokrát aby navrže-

nou akci uskutečnily. Každý žákovský par-
lament si připravil jedno soutěžní stano-
viště, kde desetičlenná družstva prověřila
zábavnou formou své znalosti, vědomosti,
rychlost, zručnost, postřeh. Aby byla
zachována základní myšlenka akce „Spo-
lečně“, parlamenty vytvořily smíšená sou-
těžní družstva ze všech škol. „Do stanovišť
jsme nijakým způsobem nezasahovali, to
si udělal každý žákovský parlament sólo
a dětský parlament to zaštítil technicky,“
potvrdila Hana Matějková z odboru škol-
ství. Mezi stanovišti bylo např. rozpozná-
vání filmů podle filmových hlášek, nebo
Zeptej se svého koně, štafetový běh zpe-
střený se znalostní soutěží. -bla-

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA  HODONÍN
otvírá žákům široký prostor nejen v umě-
leckém, ale i ve společenském životě. 

V některém z příštích článků se s vámi
podělíme o výsledky, dosažené na soutě-
žích a festivalech. 

Zápis a přijímací řízení pro školní rok
2014/2015
Pro děti od 5 let po studenty na SŠ je ve
středu 21. května 2014 od 16.00 do 17.30
hodin nebo ve čtvrtek 5. června 2014 od
16.00 do 17.30 hodin.

Milada Čermáková, 
ředitelka školy

ZUŠ Hodonín sděluje informace pro
nový školní rok 2014/2015. Kapacita školy
s výukou ve všech čtyřech uměleckých
oborech bude 857 žáků. Vyučování je při-
praveno pro děti od 5 let a vychází z při-
rozených schopností tohoto věku. Zápis
a přijetí do umělecké školy je podmíněno
talentovou zkouškou, ze které zájemci
nemusejí mít strach. Víme, že v dnešních
moderních rodinách je velmi málo prostoru
na tvůrčí činnosti, které by rozvíjely nadání
nebo talent dětí. O požadavcích krátké
talentové zkoušky pro jednotlivé obory
a o škole, která poskytuje základní umě-
lecké vzdělávání a tím působí na celkový
rozvoj a utváření osobnosti člověka, se
více dozvíte na našich webových strán-
kách – www.zushodonin.cz.

Z velké základny žáků, kteří navštěvují
ZUŠ Hodonín, jsou jednotlivci, kteří dosa-
hují vynikajících výsledků. Někteří si
nenáročnou zájmovou činnost vyberou
sami, jiné motivují rodiče či sourozenci.
Individuální výuka je doplňována širokou
nabídkou komorní a souborové hry, která
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KULTURA
Americký orchestr přijali na hodonínské radnici. 
Po devětadvacáté.

Delegáti symfonického dechového
orchestru Pioneer High School Symphony
Band zavítali na hodonínskou radnici, kde
ho vedení města, starostka Milana Grauová
a místostarosta Vojtěch Salajka, uvítali tra-
dičně vínem a moravskými koláčky. Mladí
muzikanti z Ann Arbor v Michiganu
v USA zahráli ve středu 9. dubna v kon-
certní síni ZUŠ Hodonín. Návštěvníci
mohli slyšet skladby jako Hand Across 
the Sea, Redline Tango, Overture to Can-
dide a další pod taktovkou dirigentů
P. Davida a A. Leache. Do Hodonína
pozval svůj již dvacátý devátý sbor mana-
žer hotelu Panon Stanislav Holúsek, který
v září oslavil pěkné životní jubileum,
sedmdesát let.

Čím lákáte turisty a sbory do Hodo-
nína?

Dostávají prospekty, které zahrnují všech
našich pět hlavních lákadel – víno, folklor,
památky, přírodu, rekreační sportování –
a tohle letí po celé Evropě. Například pro
německé národy máme prospekty zamě-
řené na víno. Navíc mi hodně pomáhá dlou-
hodobá spolupráce s cestovní kanceláří
Bond, s nimi spolupracuji už dvacet let. 

Specializujete se hlavně na hudební
tělesa. Je vám hudba blízká?

Samozřejmě. Jsem absolventem hodo-
nínské hudební školy.

Na co hrajete?
V současné době již velmi málo. Na

kytaru. 

Stanislav Holúsek – medailon
– V cestovním ruchu pracuje přes čtyřicet

let, začínal jako erudovaný průvodce
domácích i zahraničních zájezdů pro
cestovní kanceláře.

– Od roku 1993 pracuje jako manažer
hotelů, v současnosti Panonu v Hodo-
níně.

– O příliv turistů do našeho města se
zasloužil tvorbou programů a nabídek
poznávacích a pobytových zájezdů do
Hodonína i na celou jižní Moravu.
Dodnes spolupracuje s řadou cestovních
kanceláří.

– Specializuje se na hudební tělesa
a pěvecké sbory z celého světa, které
zve jako interprety také na koncerty do
Hodonína. Naše město díky němu zís-
kává pozitivní ohlas ve světě. V jeho
záslužné aktivitě mu pomáhají kromě
hotelu Panon také římskokatolická far-
nost, Dům kultury Hodonín a Základní
umělecká škola Hodonín.

-bla- 

MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER

blok placené inzerce

Concentus Moraviae
V tomto roce se Hodonín stává již popáté

doprovodným městem významného hu -
debního festivalu Concentus Moraviae,
který pořádá Mezinárodní centrum slo-
vanské hudby Brno. Jeho letošní 19. ročník
se uskuteční 3.–28. června 2014. Jednotlivé
koncerty budou probíhat nejen v běžných
prostorách, ale také v historických sálech,
nádvořích a v kostelech třinácti členských
a dvou doprovodných měst jižní Moravy
aVysočiny. V programu 34 koncertů s pod-
titulem „České sny“ dochází k netradič-
nímu hudebnímu spojení tří zemí. Česká
republika, Norsko a Španělsko představují
tři zcela rozdílné kultury, ze kterých vzešly
uznávané osobnosti evropského hudebního
dění.

Hodonínský festivalový koncert proběh-
ne oproti předešlým ročníkům v odlišném
žánru. V pátek 27. června vystoupí v kul-
turním domě Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers. O. Havelka se zabývá
autentickou interpretací populární hudby
období raného a vrcholného swingu od
počátku třicátých let. Program, který
O. Havelka sestavil pro potřeby festivalu,
má název Ježek pod španělským sluncem.
Zaznějí v něm skladby J. Ježka, J. Voskov-
ce a J. Wericha inspirované exotikou Špa-
nělska. Příznivci hudební tvorby
O. Havelky se mohou těšit na nevšední
umělecký zážitek.

Vstupenky na hodonínský koncert
O. Havelky a jeho Melody Makers lze
zakoupit v Informačním centru, v Domě
kultury a v Lázních Hodonín. Do konce

Pokračování na str. 26
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Pokračování ze str. 25
května je možné zakoupit vstupenky za
zvýhodněnou cenu 250 Kč, pro studenty
a seniory za 200 Kč (plná cena vstupenky
je 300 Kč, pro studenty a seniory pak
250 Kč). Zájemci o další koncerty v rámci
festivalu se mohou obrátit přímo na orga-
nizátora: www.concentus-moraviae.cz

Irena Kočí,
oddělení vnějších vztahů

Královny už naposled
Tři ženy, tři různé osudy. O nich je hra

Královny, jejíž inscenace v roce 2011
vyhrála krajskou přehlídku divadelních
souborů Hobblík a získala četná ocenění.
Od té doby byla v různých místech nejen
okresu, ale i za jeho hranicemi čtyřiadva-
cetkrát reprízována. Poslední, pětadvacá-
tou, reprízu na přání řady těch, kteří
představení dosud neviděli, uvedou tři
členky souboru Svatopluk v režii Radima
Blaška ve středu 7. května 2014 v 19.00
v Domě kultury na Horních Valech. 

-mia-

Muzejní noc v galerii
Galerie výtvarného umění v Hodoníně

se opět letos zapojí do celorepublikového
festivalu  Muzejních nocí.  Galerijní muzej-
ní noc se uskuteční v pátek 23. května 2014
od 18.00 hodin. Po celou dobu konání
akce mají návštěvníci možnost prohléd-
nout si právě probíhající výstavy:  Fran-
tišek Kaván – krajinářská tvorba, Ján
Kudlička – Ná/znaky aAnna Pleštilová –
Mžitky. Stejně tak bude možné obdivovat
i díla v obou stálých expozicích galerie.
Pro návštěvníky je připraven i bohatý
doprovodný program. Ve výstavních sálech
budou probíhat oblíbené výtvarné dílny,
při nichž se mohou malí i velcí návštěvníci

seznámit s rozmanitými výtvarnými tech-
nikami a sami si je vyzkoušet. Nejen pro
děti bude představení Kolotoč pohádek
v podání divadla Víti Marčíka ml. Večer
ukončí koncert orchestru Eager Swingers
Petra Varmuži, který se od svého založení
snaží o co nejvěrnější interpretaci českého
i amerického swingu třicátých až čtyřicá-
tých let.

Po celou dobu konání akce je vstup do
galerie zdarma.

Více informací naleznete na interneto-
vých stránkách: www.gvuhodonin.cz.

Akce se uskuteční za finanční podpory
Města Hodonína.

Symfonický koncert k Roku české hudby
Ve čtvrtek 29. května proběhne další

z podniků Hodonínské koncertní sezony.
U příležitosti Roku české hudby se členové
Hodonínského symfonického orchestru
a smíšeného pěveckého sboru rozhodli
uctít památku dvou největších velikánů
české hudby – Antonína Dvořáka a Bedři-
cha Smetany.

V první části koncertu zazní velmi popu-
lární Česká suita od A. Dvořáka, která je
složená z pěti českých lidových tanců.
V další části se na pódiu představí sólista
Zdeněk Svozil, bývalý žák ZUŠ v Hodo-
níně, v tomto roce absolvent JAMU (žák

B. Matouška). Orchestr ho doprovodí
v Koncertu pro housle a orchestr a-moll.
Tato třídílná skladba A. Dvořáka patří
k nejhranějším koncertním dílům pro hous-
le vůbec. V závěru večera vystoupí spo-
lečně orchestr i se sborem v České písni
B. Smetany.

Koncert začíná v 19.00 ve velkém sále
MěÚ (Horní Valy 2), předprodej vstupenek
proběhne od 5. května 2014 v Informačním
centru v Hodoníně. 

Michal Bešta,
HSO a SPS

KULTURA

ŠKOLSTVÍ
ŠKOLA NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ PATŘILA DĚTEM

Letos poprvé se naše škola ve spolupráci
s Městskou knihovnou Hodonín zapojila
do mezinárodního projektu Noc s Ander-
senem, a to v pátek 4. dubna 2014. Děti
ze čtyř tříd 1. stupně naší školy strávily
noc ve škole. V rámci projektu jsme si
vybrali téma o spisovateli Eduardu Petiš-
kovi, který by se letos v květnu dožil 90
let. Jednou z nejznámějších knih tohoto
autora je pohádka „Jak krteček ke kalhot-
kám přišel“. A protože naše školní družina
a jídelna jsou vyzdobeny právě těmito
obrazy, děti plnily spoustu zábavných
a vědomostních úkolů na téma „KRTE-
ČEK“. Všechny děti vyhledávaly potřebné
informace ve školní knihovně i na inter-
netu, malovaly obrázky, tvořily z papíru
a hlavně četly. Nechyběla ani tělovýchovná

chvilka či čtení na dobrou noc. A nebyla
to ledajaká noc, strávit celou noc ve škole,
to se jen tak každému nepodaří.

Celorepublikové téma tohoto projektu
se týkalo komisaře Vrťapky, hlavního hrdi-
ny knih P. Morgese. S touto postavou děti
plnily detektivní úkoly. Komisař Vrťapka
v dopise děti vyzval, aby mu pomohly
s detektivním případem. Tak nám nezbý-
valo nic jiného, než si vzít baterky a potmě
projít školou, abychom případ my děti
vyřešily. Nakonec vše dobře dopadlo,
ukrytý poklad byl nalezen a mohlo se jít
spát.

A hodnocení dětí? „Byla to ta nejlepší
noc, jakou jsme kdy zažily.“

Lucie Stávková,
ZŠ Hodonín, Mírové nám. 19

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

blok placené inzerce

blok placené inzerce

Provádíme obklady, dlažby 

Rekonstrukce bytových jader 

Radislav Matoušek, tel.: 603 581 670
www.obkladydlazby.mypage.cz
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NEMOCNICE TGM HODONÍN INFORMUJE
Onkologická ambulance
se představuje

Zhoubné nádory představují závažný
problém z hlediska medicínského i lidské-
ho. Každý rok diagnostikujeme řadu
nových případů a bohužel část lidí na tyto
nemoci umírá. Velmi důležitá je prevence,
preventivní vyšetření jsou plně v kompe-
tenci praktických lékařů, kteří provádějí
základní screeningová vyšetření a pak,
pokud je potřeba, pacienta odesílají na spe-
cializované pracoviště. 

Onkologická ambulance naší nemocnice
se nachází v přízemí moderní přístavby,
v místě ostatních odborných ambulancí. 

Lékaři a sestry provádějí vyšetření
nových pacientů v rozsahu péče podle stan-
dardů České onkologické společnosti.
Včasnou diagnostiku těchto onemocnění
zajišťují ve spolupráci s ostatními medi-
cínskými obory včetně vyšetřovacích slo-
žek.  Je velmi úzká vazba s pracovištěm
gastroenterologickým, které provádí vyše-
tření endoskopická horního i dolního zaží-
vacího traktu. Chirurgické oddělení
nemocnice se zabývá operativou onemoc-
nění jícnu, žaludku, žlučových cest, sliniv-
ky břišní, jater a tlustého střeva.
Gynekologické oddělení provádí operativu
gynekoonkologických onemocnění. Onko-
logická ambulance úzce spolupracuje
s Krajským onkologickým centrem
II. interní a hematoonkologické kliniky FN
Brno-Bohunice a s Masarykovým onko-
logickým ústavem v Brně.

Pacientům s onkologickým onemocně-
ním krvetvorby se věnuje hematologická
ambulance nemocnice. Terapie těchto paci-
entů je opět v úzké vazbě na hematoonko-
logickou, lymfomovou a myelomovou
ambulanci II. interní hematoonkologické
kliniky FN Brno-Bohunice. 

Zpracováváme veškerou onkologickou
agendu, hlásíme novotvary a zpracovává-
me kontrolní hlášení novotvarů. Pravidelně
a dlouhodobě sledujeme zdravotní stav
pacientů, tj. provádíme dispenzarizaci
vybraných léčených onkologických paci-
entů pro oblast Hodonínska.

Naše pracoviště úzce spolupracuje sokres-
ním centrem Národního onkologického re -
gistru v Nemocnici Kyjov, zajišťujeme sběr
a kompletování dat o onkologických diag-
nózách pro statistické účely. 

Provádíme rovněž vyšetření a léčbu
u pacientů s podezřením na nádorová one-
mocnění a onemocnění mléčné žlázy. Na

onkologickém stacionáři poskytujeme
infuzní a injekční léčbu pacientů s léče-
nými nádory včetně míchání cytostatik.
Jednotlivá lůžka jsou vybavena signalizací,
místnost je vybavena samostatným sociál-
ním zařízením a televizorem. 

Pro naše klienty je také velmi výhodná
spolupráce s oddělením léčebné výživy
(nutriční ambulancí). Tato ambulance je
nyní umístěna rovněž v prostorách onko-
logické ambulance a řada našich onkolo-
gických klientů využívá možnosti
předepisování vhodné výživy i nutričních
doplňků, které přispívají k zlepšení výsled-
ků terapie spolu s výše uvedenou léčbou. 

Snažíme se také o individuální přístup
k našim nemocných nejrůznějšího věku.
Tito lidé se musejí vyrovnat s významnými
změnami tělesných schopností, běžných
denních činností i změnami prostředí.
S těmito problémy nám velmi pomáhají
psychoterapeuti. 

Ve spolupráci s praktickými lékaři
a agenturami domácí péče se podílíme na
léčbě terminálního stádia onemocnění.

Pokroky současné medicíny výrazně
zvýšily šance na léčbu onkologických one-
mocnění a přispívají k prodloužení života
pacientů. Snažíme se o multidisciplinární
přístup v léčbě těchto nemocných. Jedná-
me s nemocnými léčenými pro zhoubný
nádor jako s ostatními. Tito nemocní si
zaslouží především náš obdiv a úctu za
statečný boj s osudem.

MUDr. Bohumil Holub,
náměstek ředitelky pro zdravotní péči

Onkologická ambulance Nemocnice
TGM Hodonín, p. o., zve na přednášku

Prevence nádorových onemocnění,
která se uskuteční ve čtvrtek 29. 5. 2014
v 17.30 v Městské knihovně Hodonín.
Přednáška je zaměřena na prevenci onko-
logických onemocnění, včasné rozpo-
znání zhoubného nádoru, edukaci
a samovyšetřování prsou.  

Ve středu 21. května se v Hodoníně v sále
Evropa sejdou nelékařští pracovníci na již
jubilejním X. HODONÍNSKÉM DNU
SESTER. Celonárodní konferenci na téma
„Dbát o své zdraví se vyplatí“ pořádá u pří-
ležitosti Mezinárodního dne ošetřovatelství
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková
organizace. 

Ošetřovatelství a práce zdravotních
sester je náročná profese, jako taková proto

Jubilejní Den sester

Od října 2013 zahájila nemocnice ve
svých prostorách provoz anonymní HIV
poradny. Ve spolupráci se Státním zdravot-
ním ústavem, dislokovaným pracovištěm
v Brně, takto podporuje jak prevenci, tak
zlepšení regionální dostupnosti poraden-
ských a diagnostických služeb v této oblas-
ti. Po půl roce fungování přichází jediná
oficiální poradna v Jihomoravském kraji
s významnou novinkou. Od května 2014
bude díky úspěšnému projektu, jehož pro-
střednictvím v rámci Národního programu
řešení problematiky HIV/AIDS získala
nemocnice dotační podporu z Ministerstva
zdravotnictví ČR, nabízet anonymní tes-
tování krve na přítomnost HIV infekce bez-
platně. Nemocnice TGM Hodonín,
p. o., tak chce podpořit nejen ty, co s vyše-
třením váhají z důvodu dosavadní povin-
nosti úhrady. Cílem nemocnice je také
eliminovat nebezpečí ohrožení zdraví
a života lékařských i nelékařských pracov-
níků při dárcovských odběrech krve.

Část finančních prostředků z úspěšného
grantu bude věnována i na interaktivní pre-
ventivní programy, které pro základní
a střední školy nabízí Státní zdravotní ústav
Brno. Společně tak s podporou Města
Hodonína se bude nemocnice výrazně
podílet i na osvětové činnosti v oblasti pre-
vence cíleně zaměřené na mladou generaci.   

Provoz poradny je zabezpečen 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.

Zdeněk Grombiřík,
koordinační programový a projektový

manažer

Testování na HIV
bezplatně

vyžaduje nejen profesní zdatnosti a vědo-
mosti, ale také dodržování běžných morál-
ních pravidel, vysokou úroveň morální
citlivosti a přítomnost laskavého zájmu
o pacienta patřící k étosu ošetřovatelství.
Je zaměřena na asistenci jednotlivcům,
rodinám a komunitám dosáhnout, udržet
a obnovit optimální zdraví a fungování.

Věříme, že odborný program konference
umožní všem jejím účastníkům jednak
načerpat nové vědomosti, ale také prožít
příjemný květnový den. Těšíme se na hoj-
nou účast.

Naděžda Kwašniewská,
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
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SPORT

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

Od pondělí 5. května 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.

Víceúčelová sportovní hala,
Lipová alej 4110/23, Hodonín

Aerobic
Aerobic cup Hodonín 2014 (aerobiková
soutěž skupin) 
Sobota 10. 5. 2014 od 8.00 hod. 

Gymnastika
Mistrovství České republiky mládeže
v základním programu družstev
Sobota 31. 5.–neděle 1. 6. 2014 od 9.00 hod.

Házená
Mistrovská utkání HK Hodonín – mlad-
ší dorostenky
Sobota 17. 5. 2014 od 11.00 hod. 
HK Hodonín ml. dorostenky –Velké Mezi-
říčí ml. dorostenky
Mistrovské utkání HK Hodonín – ženy
Sobota 17. 5. 2014 od 13.00 hod. 
HK Hodonín – Velké Meziříčí
Bližší informace o provozní době naleznete
na www.teza-hodonin.cz.

Stadion U Červených domků, 
Sukova 3584/41, Hodonín

Hokejbal
Okresní hokejbalová liga – play off
sobota 10. 5. 2014 12.00 a 14.00 hod. 
neděle 11. 5. 2014 10.00 a 12.00 hod. 
sobota 17. 5. 2014 12.00 a 14.00 hod. 
neděle 18. 5. 2014 10.00 a 12.00 hod. 
sobota 24. 5. 2014 12.00 a 14.00 hod. 
neděle 25. 5. 2014 10.00 a 12.00 hod. 

Mistrovství České republiky – mini pří-
pravek
Sobota 31. 5.–neděle 1. 6. 2014 od 9.00 hod.

Kopaná
Mistrovská utkání RSM Hodonín – muži
(MSFL divize – skupina D)
Středa 7. 5. 2014 od 16.30 hod. 
RSM Hodonín – Bystřice n. Pernštejnem 
Sobota 17. 5. 2014 od 16.30 hod. 
RSM Hodonín – Velké Meziříčí
Sobota 31. 5. 2014 od 16.30 hod. 
RSM Hodonín – Rosice

Mistrovská utkání RSM Hodonín – star-
ší dorost U19 (MSFL SCM – U19)
Sobota 17. 5. 2014 od 10.15 hod. 
RSM Hodonín st. dorost – Prostějov st.
dorost

Mistrovská utkání RSM Hodonín –
mladší dorost U17 a U16 (MSFL SCM –
U17a U16)
Sobota 10. 5. 2014 10.15 hod. U17 a 12.15
hod. U16 
RSM Hodonín ml. dorost – Kroměříž ml.
dorost
Středa 14. 5. 2014 11.00 hod. U17 a 13.00
hod. U16 
RSM Hodonín ml. dorost – Hlučín ml.
dorost
Sobota 24. 5. 2014 10.15 hod. U17 a 12.15
hod. U16 
RSM Hodonín ml. dorost – Třinec ml.
dorost 

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

Krytý plavecký bazén,
Sportovní 4186/2, Hodonín
Krytý plavecký bazén a sauna otevřeny
podle platné otevírací doby.

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

blok placené inzerce
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Nábory
THAI-BOX

Pořádá nábor každé pondělí a středu
od 18 do 19.30 hod. Trenér: Roman
Sedlačík.

BOX
Nábor každé pondělí a středu od 17 
do 18 hod. Trenéři: Sedlačík, Kuběna. 

E-mail: sedlacik.roman@seznam.cz,
tel.: 777 688 908.

MMA
Nábor každé úterý a čtvrtek od 18 
do 19.30 hod. Trenéři: Miroslav Sme-
tana, Michal Ivánek. E-mail: miras-
met@email.cz, tel.: 739 554 699.

blok placené inzerce

BRAZILIAN JIU JITSU
Nábor každé úterý a čtvrtek od 19.30
do 21 hod (neděle po dohodě). Trenér:
Miroslav Smetana. E-mail: miras-
met@email.cz, tel.: 739 554 699.

Najdete nás v tělocvičně na ul. Skáce-
lova (bývalá tréninková hala stolního tenisu
pod ÚP). www.thaiboxhodonin.cz. Mož-
nost soukromých tréninků.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Společenská kronika

Statistika některých údajů za období od 17. 3. 2014 do 18. 4. 2014

Zjištěné a řešené přestupky:
Proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu ................................................. 494
Proti veřejnému pořádku ...................... 80
Proti občanskému soužití ..................... 16
Proti majetku ........................................ 53
Zkontrolováno majitelů psů .................. 69
Odchyceno psů ..................................... 12
Uloženo blokových pokut .................... 401
Zjištěno a předáno PČR trestných činů 9

❐ Dne 17. 3. v 15.10 hod. bylo oznámeno
z prodejny Lidl, že jim neznámý muž odci-
zil zboží za 338Kč az prodejny utekl. Podle
popisu byl pachatel dohledán kamerovým
systémem u vlakového nádraží. Za přestu-
pek proti majetku byl řešen blokovou poku-
tou. Zboží bylo vráceno do prodejny.

❐ V odpoledních hodinách dne 18.3. spat-
řili strážníci na autobusové zastávce na ulici
Brněnská dívku a mladíka, kteří znečistili
prostor této zastávky. Způsobený nepořádek
si museli uklidit a oba byli řešeni za pře-
stupek proti veřejnému pořádku blokovou
pokutou ve výši 200 Kč.

❐ Při kontrole parku u zimního stadionu
dne 18. 3. ve 22.20 hod. spatřili strážníci
mladíka, který fyzicky napadl jiného mla-
díka. Strážníci zabránili mladíkovi v dalším
útoku. Napadený mladík neutrpěl zranění.
Útočník byl poté řešen blokovou pokutou
ve výši 1 000 Kč za přestupek proti občan-
skému soužití. 

❐ Dne 19. 3. v 10.46 hod. vyjeli strážníci
na oznámení o volně pobíhajícím psovi na
ulici J. Suka. Strážníci psa vrátili majitelce
a uložili jí blokovou pokutu ve výši 300 Kč.
Stejná situace se opakovala dne 18. 4. Pro-
tože majitelka svého psa nechává pobíhat
na volno opakovaně, byla jí uložena blo-
ková pokuta ve výši 1 000 Kč. Mimo to
byla tato žena řešena 9. 4. blokovou poku-
tou ve výši 1 000 Kč za neuklizení exkre-
mentů po svém pejskovi.

❐ Při kontrole vlakového nádraží a jeho
okolí dne 22. 3. ve 12.00 hod. spatřili stráž-
níci muže, který znečistil na zastávce MHD
prostor kolem sebe. Nepořádek musel po
sobě uklidit a byl řešen blokovou pokutou
ve výši 500 Kč za přestupek proti veřej-
nému pořádku.

❐ Dne 24. 3. v 15.30 hod. zaznamenala
obsluha kamerového systému začínající

rvačku několika mužů před vlakovým nád-
ražím. Na místo se ihned dostavila hlídka
strážníků i policistů, kteří situaci zklidnili
a skupinku vykázali z místa pryč. Jeden
z mužů byl poté řešen blokovou pokutou
za konzumaci alkoholu na veřejném pro-
stranství.

❐ Při kontrole parku na ulicích Lipová
alej – Skácelova dne 26. 3. v 11.24 hod.
spatřili strážníci tři mladíky, kteří znečistili
odpadky veřejné prostranství v tomto par-
ku. Nepořádek museli po sobě uklidit a byli
řešeni blokovými pokutami ve výši 500 Kč
a 2x 1 000 Kč.

❐ Kamerovým systémem byl dne 3. 4.
v 5.31 hod. spatřen muž, který močil na
chodník na Národní třídě. Strážníci muži
uložili blokovou pokutu ve výši 500 Kč
za přestupek proti veřejnému pořádku. 

❐ Dne 2. 4. v 16.10 hod. prověřovali stráž-
níci oznámení na opilého muže, který měl
spát v domě na ulici Brandlova. Po příjezdu
hlídky byl již muž před domem, kde se
posadil na zem a odpočíval. Byl nezraněn,
pomoc odmítl. V 16.40 hod. na něj byla
přijata další stížnost, že místo doposud
neopustil a přítomné děti se ho bojí. Po
příjezdu strážníků se je muž pokusil napad-
nout a byl silně agresivní. Proto byl za
použití pout převezen na vyšetření do
nemocnice a poté za doprovodu strážníků
na záchytnou stanici do Brna. Celý zákrok
trval až do 20.30 hod., kdy se strážníci vrá-
tili z Brna.

❐ Další případ museli řešit strážníci odvo-
zem na záchytku dne 12. 4. v 19.20 hod.
Tentokrát se jednalo o silně opilou 60letou
ženu, která ležela na ulici U Cihelny.
V tomto případě byl zákrok ukončen ve
23.30 hod. Vzhledem k tomu, že nejbližší
záchytná stanice je v Brně, jsou tyto zákro-
ky časově velmi náročné.

❐ Díky oznámení občanů zadrželi stráž-
níci dne 4. 4. v 13.50 hod. dva cizince
rumunské národnosti, kteří se snažili od
lidí vylákat na Národní třídě peníze pod
záminkou charitativní sbírky na postižené
děti. Ke sbírce neměli žádné povolení, pro-
kazovali se pouze papírem vytištěným
z tiskárny bez razítka i podpisu. Oba cizin-
ce prověřila cizinecká policie a poté jim
byla oběma za podvodné jednání uložena
bloková pokuta ve výši 1 000 Kč.

obřady proběhly v březnu 2014

Vítání dětí do života
✷ Tomáš Polach
✷ Simeon David
✷ Lukáš Schmied
✷ Štěpán Hatala
✷ Ján Lahvička
✷ Filip Dohnálek

Svatby
✿ Petr Štorkán

Marcela Dacíková
✿ Jan Horák

Barbora Žůrková
✿ Tomáš Kopal

Jana Macková

❐ Dne 13. 4. v 11.22 hod, byli strážníci
požádáni Policií ČR o pátrání po mužích,
kteří mají od jedné benzinové stanice nést
dvě propanbutanové láhve. Strážníci muže
objevili na ulici Velkomoravská. Jednalo
se o dva muže, kteří u sebe měli 3 propan-
butanové láhve, z nichž každá vážila něko-
lik desítek kilogramů. Muži byli předáni
k dalšímu šetření policistům, kteří budou
zjišťovat, kde muži láhve pravděpodobně
odcizili.

Strážníci se s příchodem teplého počasí
zaměřili na kontrolu cyklistů. Kontroly byly
zaměřeny především na jízdu po chodníku,
jízdu do zákazu vjezdu, v podchodu pod
vlakovým nádražím a na jízdu na neosvět-
leném kole v nočních hodinách. Zkontro-
lováno bylo několik stovek cyklistů.
Přestupku se dopustilo celkem 87 cyklistů.
Těm bylo uloženo 26 blokových pokut v cel-
kové výši 4300Kč, v ostatních 61 případech
byl přestupek řešen domluvou. Ve zvýšené
kontrole cyklistů budeme pokračovat i na -
dále.

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

Městská policie Hodonín

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

placená inzerce



31KVĚTEN – ČÍSLO 5

Hodonínské listy – vydává Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, IČO 284891. Inzerci a příspěvky přijímá redakce HL, Masarykovo nám. 1, 
tel.: 518 316 265, 602 745 424, e-mail: lahova.barbora@muhodonin.cz. Redakce: Barbora Lahová (-bla-). Redakční rada: Eva Dřímalová,
Vlastimil Trnečka, Kamil Vinklárek, Martina Milerová. Otištěné názory a stanoviska nemusejí vždy odrážet názor redakce. Redakce si vyhrazuje
právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Redakce neodpovídá za věcnou ani gramatickou správnost poskytnutých
příspěvků a inzerce. Poskytnuté externí příspěvky musejí být autorsky původní, originální a nepřevzaté. Anonymy nezveřejňujeme. Vychází
jedenkrát v měsíci. Zaregistrováno pod č. 0370603589. Neprodejné. Sazba a grafická úprava: Samab Brno Group, a. s. Tisk: Samab Brno
Group, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Uzávěrka příštího čísla Hodonínských listů bude 16. května 2014.

Blahopřání

Dne 4. března úctyhodných osmdesát let
oslavil Jozef Tkáč. Původem Michalov-
čan ze Slovenska již osmapadesát let žije
se svou manželkou Libuškou. K jeho pěk-
ným kulatinám mu byla pogratulovat sta-
rostka města Milana Grauová a za vedení
radnice mu popřála zdraví a spokojenost
do dalších let. 

23. dubna 2014 krásných devětadevadesát
let oslavila Alžběta Kolková. Vyučená
kadeřnice pracovala za svůj život také
v komunále a na podatelně. Je velmi spo-
lečenská a veselá a do dalších čilých let
jí starostka města Hodonína popřála mno-
ho zdraví a humoru, jako má doposud.

-bla- 

Při příležitosti ukončení pracovního pomě-
ru na MěÚ Hodonín z důvodu odchodu na
zasloužilý odpočinek si Svaz důchodců
ČR – městská organizace Hodonín dovo-
luje upřímně poděkovat Anně Teplé za
příkladnou dlouholetou spolupráci hlavně
při pořádání sportovně společenských akcí.
Aničce Teplé do mnoha dalších let přejeme
pevné zdraví, mnoho osobních a rodinných
úspěchů a ať si dlouhá léta spokojeně užívá
důchodu.
Za Svaz důchodců Hodonín

Milan Kučera

INZERCE

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

Koupím rod. dům v Hodoníně. Bez RK.
Tel.: 731 305 863.

Prodám chatu ve Zlatnické dolině, Ska-
lica (SVK). Tel.: 777 632 940.

Prodám byt 2+1 v Hodoníně-Bažantnici.
Tel.: 608 262 205.

Hledám ženu nebo muže z Hodonína
pro kytaru a zpěv. Alespoň základní znalost
not vítána (případně naučím). Telefon:
720 446 463.

Prodám garáž za školou Vančurova,
Hod. (tu novou, naposled postavenou) na
vl. pozemku. Cena 190 tis. Jen SMS na
607 612 907. Vlastní el. hodiny.

Prodám zrekonstruovaný byt 2+1 OV,
2.p/8 v zrevitalizovaném domě, Brandlova
115, Hod. (možno i s garáží). 607 612 907. 
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