
Mladí cyklisté si
zasoutěži na kole
Hustopeče-sjúdnlmko-
lem se sejdou dnes žáci zá-
kladnich škol z Břeclavska
na dopravnim hřišti v Hus-
topečlch, Koná sé tám
okresnl kolo Doplavní sotl,
těže mladých cyklistů, Ta
má pět dis(iplin. Patň mezi
ně jizda zručnosti či zásady
první pomoci, (hřa)



život vinaře vtísklo do romdnu
ANETA BERÁNKOVÁ

.,/fí

ež zdčalo psát
p-Vní ýěty no-
ýého příběhu, '
dspoň no chvíli

4 ! sizkusilo, ]aká
ťo je být vinoř€m. Áspoň tedy
ť€oreticky, Hustop€čskó sp!
soyl7telka Mar kéta Harc-

svoji novou kníhu Vč-
ndvonou ivinořské-
mu krc]i - Pohal ;
tauhy. PakrLi iiýe - :

středu čEjřiodlacá ' 1:

tého květnd v šest
hodin V podv€čer Ve
Vinném sklepě Hel-
benko V Hustopačich

mohou těšít no hro-
nou scÉnku inspíro-
vonou 2míněnou
knihou V podání

h€raú z bolerodického divo-
delního spolku ,,Ddle scénic.
kě alehí a hudebnl daDlóvod
součósií bude toké mirlú
oahutnóvkd VlnořstVi s€dIú-
č€k (urdějov (motrem knihy
šp sidne tel?vizní, divddelnld
íilmaýý herec a dobél Michol

Bumbál€k"
zmíňuie

No nové Dublikoci Droco-
ýótd ód ióň laňskéhó rcku.
,,Pótl ebáy dla jsem blížz
VhiÉdnoui do vinoFskáho ře-
meslo, o kierÉm siae něco
ndlo Vím, ole oby kniho od-
p avídal a rcolitě, potlebóý a]o
jsem a dba rnéha polodce,"
\]yplúyl Harasimoýá-

Požadalo tedy a pomócyi-
naře Radka Sedláčka, kteú ji
ve stěžejním momenteah r0
dil "Myslim, 

že to romón,]
dodolo out€nticitu, kromě
milosrnýcň penpeťii hlovní

hrdinjry ťok kniho čtenó-
řúm nobídn€ i to, jok v€
skutečnosti žúívinoři o
iak ie iejich púce ná-
rcčná i neýy zpy tatalnó 

"'nostiňuje Hustop€čon-
kd, prc kterou má jižnl<d, pla Klerou ma ]En
Mofuýa, podle le!ích
slov neopokovoteIná
kouzla,



Mandloně jsou raritou už léta
IVA ŠTĚPÁNKOVÁ

těji. Nejen proto, ž? se jeho
rczsah rczšifuie o mladé
stromky díky iniciotivě nod
šencú o porňopení město,
slovnosti mondloní o vína,
kononé v čosném joře, tuto
zkušenost jen potý rzujL

Letošní účosl nóvštěvníkú
bylo oprovdu velikd - snod
Pry vyššl. nez na Burčáko
vy(h sjovnostech clenové
Xlubu histori€ o Vlostivědy
Hustopeťsko se (ňléli do-
7!ěl]ěl i 

^pfó 
ýi(P ó histolii

péstovdnl mondloní, o proto
si poz\]oli do předsól' kino
pono Rudofo Poslušnáho.

Pon Poslušný je rcdilý
Husropečon, biolý storosto,
ol? předPýšIm čIověk, ienž
toňo o mondioních ví
oprovdu hodně, Dlouhó iéto
totiž v mondloňovÝch §o
dech spodgj'|Cí-.h Íod čoko
ládoýny zorc olomouc pro-

coyal Nejdříve joko zahrad-
ník, později celou pobočku
l€to UspěsnÉ v€dl, Piin€si
s s€bou dlbum orchivních
íotaqraíií z pNnlch poýál?č
nýCh let, kdy se sady zakló-
daly veškeň plóce byla
ruční, bez mechaflizoce,
nelv]iĚ s pomocí koňmi to-

ženého pluhu. Plody se
střósaly do plochet polože-
ných pod sřomy. No od-
§iupkovánl či drc€ní zřolých
mondll 5i zoměstnon.i somi
ýy my sleli jedfloduché slloie
z ýólcú od mlátičky. zočdtky
podnikání byly nelehké, vý-
sodbo stromkú bylo doslovo

ý2nom husto,
peč§kého mon-
d]oňovéňo sodu
si uvědomuj€m€

dřinoD. Největší lozkvět 20
lnom€noly technikou už
poněkud zmodemizovahé
Mondloňové sody v šed€só
tý.h létecň minlJlého sťoletÍ
Mnoňo z nós si tehdy is
dětmi Vyšlo Vychózkou no
lakzyanolJ -ostrliz" - paběr-
koýáni sběru zrulých mar.dlí
po ukončení §běru žoměst-
nanci Zoly

To je možaé i ý dnešní
době, pokud s2 lidé chovoil
k šddu šPtrně - mondi€ ne,
slážejí. ň?lúmou větve a ne-
ničí súomy.

Po roku 1989 zpíiýatizoval
Zoru podnik Nestlé, ale sody
PIo nel byly nezisxoýé, Lak
p u stly D l|ry prozir oýosti
o neunovnostinodšencú
dn€s Polil mondloňovi sod
do rnoi€tlu město o k re
pllblikóýe rclilé_ no lelž
papulorilě nese pan Rudou
Poslušni n€smozotainou
zóšIuhu. Po celou besedu
nám byl pííiemným hostem,
o potří mu za to dík-

Autolka jé kíonlkářkou
Klubu hlstolie a vtastivědy

PŘrDílóŠr\A členov.xlt]btr h slor eavLr.t Vědy H!stopea9ko 5e
chl.jL dožvěda! něco! ce o ň rloltr pěsrcV.n r....lLc. loio KHVH



Hustopeče míří do první ligy
Házenkáři Le8aty po-
razili v úvodním
utkání moravské ba-
íáže o první ligu celek
Karviné 37:32.

Krrviná, BřCdav _ Dobrý
vstup do baráže za sebou
mají házenkáři Hustopečí,
když uspěli v prvním utkáni
na pa]ubovce MHX Karviná,
o vitězstvi 37:32 rozhodli ve
druhém poločase. V séíji
hrané poháíoyým systémem
si tak do odvety o postuP do
plvni ligy zajistili IepšI vý_
chozí Pozici, Druhý zápas
sehrají na Vla§tním hřišti v
neděli od 11 hodin dopol€d-

začátek utkáni režlíovali
PřeClevšlm domácí hráči,
kt€ří si \,ybudovali až tří,
brankoýý Ďás}ok, "Byli jsme
po cestě trochu unaveni, ale
postupně isme se chytli a
utkání lyrovnali," řekl k
úvodu hustopečský trenér
Petr semerád, A píávě dru-
há část prvnlho poločasu
podle j€ho protějšku roz-
hodla, když v ní domácl ná
dějné vcdení ztratili, "Pře-stala nám fungovat oblana,
neproměňova|i jsme šance,
které jsme dňv dávali, Ko_
lem dvacáté minuty jsme
měli úrpadek, který nás stá]
utkání," Podotkl karvinský

tjustopečti házenkáři ješ,
tě před koncem pívní pů]ky
slrhli vedenl na svorr stránu
a do šaten šli s jednobran_
ko!ým náskokem, Ten si ve
druhé polovině úVodního
utkánl n€jen pohlidali, ale
dokonce jej navýšili, Do
druhého du€lu si přenesou
Pět 8ólů k dobru, "Doma
máme dobíou bilanci, což
nám může Psychicky hodně
pomoct, Ted už §oupeřův
projev na hřišti známe, a
pokud budeme hrát dobř€
Zezadu, bude to jednodu(hé,
soupeř navíc bude s přibý_

vaiicím časem nervózní,'
PředPovědělsemerád.

0 \,ýhru Hustopečí se za-
sadil především Pav€l Mr
nušlik, který §i Připsal šest-
náct gólú, 'on spoleaně s
Markem lahodou rozhodli, I

k(iyž jsme se na ně připra
vovali a chtěli je pokíýt,
dělali nám neivětší prob]ém.
Navic d|ouhá pasáž nahoru
dolů v prvni polovině nám v
neúplně s€stavě vzala hod-
ně sil, Nicméně kluci bojo-
vali a odveta je otevřená.
Pújdeme do ni s tim, že boj
o postup ještě zclramatizu

j€me," naznačil Zielina, že je
předčasné považovat baráž
za rozhodnutou,

Le8ata ie tek blízko k na-
plněnl Předsezonnlho Clle,
kterým byl posiup do první
]igy, AktuálĎě jc od toho
děll pouzc poslednl duel, do
něhož navíc pújdou s v€lkou
výhodou "Karviná vhodně
lyužlvá pivota, musim€ se
na to znovu dobře nachys
tat, být tťpělivi á zodpova
nivobraněaproměnit
brejky, Postup máme ve
stých rukou," doPlnil s€-

xANoťÝR. PaVe L lMlnUštik L] yl neJ1.ošim .t ielcem prvniho barážoVé ho d ! el! rol.: eiů^ubómn si.hljk

.renér Marian zielini,\_



íl"ňá,ň.i í;Ě .úe,;tži;Ě-
vášně urbánek

dých let. Dřív snad iiné Po-
hiednice ani nebyly," vyprá-
Ví muž, který si čelstvě uží-

torie. Vlastni i první oficiál-
ně Wdanou sadu deseti ku-
sů póhlednic s díly Josefa

rekordů. 
",1vlastnik oi

zaregistro,zálibu si tak vypěstoval už

ooo &"..


