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Nová stezka zaujme nejen děti
Několik desítek lidí se v neděli 
30. září vypravilo na cestu 
světem bezobratlých živoči-
chů. Ta vedla naučnou stezkou 
v Nesměřském údolí, která 
byla právě slavnostně otevře-
na i spolu s další, rozšířenou 
v Balinském údolí. Na realizaci 
obou se podílelo město Velké 
Meziříčí s Chaloupkami. 

Malý okruh naučné stezky 
v  Nesměřském údolí, značený 
modrou barvou, nabídl všem 
zúčastněným pět zastavení u  in-
teraktivních panelů, každé bylo 
doplněno zábavným i  poučným 
programem a  úkoly. Interaktiv-
ní prvky zaujaly nejen děti, jimž 
jsou hlavně určeny, ale se zájmem 
si je vyzkoušeli i  dospělí. Je to 
novinka, o niž byla rozšířena i již 
stávající stezka údolím Balinky.
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OD POLOVINY ŘÍJNA 
ZAHAJUJEME 
PRODEJ 
OVOCNÝCH STROMKŮ

Městský úřad Velké Meziříčí oznamuje, že plánova-
ná materiální sbírka se 3. a 4. 10. 2012 z technických 
důvodů neuskuteční. Náhradní termín konání ma-
teriální sbírky bude zveřejněn! Omlouváme se všem 
za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

SBĚR ŠATSTVA je nyní ZRUŠEN!!!

otevřeno po–pá  9–17;  so  8–12 hodin
tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435

Hudebníci z umělecké školy koncertovali v Tisnu
Orchestr a sbor velkomeziříčské základní umělecké školy (ZUŠ) 
absolvoval turné v  Tisnu. Na týdenní pobyt je pozvali zástupci 
zmíněného chorvatského města, kteří navštívili Velké Meziříčí 
letos na začátku roku a zúčastnili se koncertu žáků ZUŠ, jež pro ně 
na koncertě v Jupiter clubu hráli. 

Tisno se právě tenkrát stalo partnerským městem Velkého Meziří-
čí. Partnerství začalo podpisem dohody obou měst v polovině ledna 
na velkomeziříčské radnici. „Výměnné pobyty dětí i seniorů, obchod-
ní spolupráce místních zaměstnavatelů i  společné projekty s dalšími 
partnerskými městy: hasičské soutěže, školní akademie, studium 
v zahraničí. To vše může být výsledkem partnerství Velkého Meziří-
čí s chorvatským Tisnem,“ plánoval tehdy starosta Velkého Meziříčí 
Radovan Necid. První výsledky této dohody na sebe nenechaly dlou-
ho čekat a pětačtyřicetičlenný soubor hudebníků a zpěváků z našeho 
města předvedl svoje dovednosti v  historickém městečku, necelých 
třicet kilometrů od Šibeniku. Na cestu vyrazil 17. a vrátil se v sobotu 
22. září. Kromě koncertu si mladí muzikanti, které doprovázel ředitel 
ZUŠ Martin Karásek a jeho tři kolegové z pedagogického sboru, po-
chopitelně užili také koupání v moři.

Koncert velkomeziříčských hudebníků ze ZUŠ se 
konal v hotelu Borovnik. Foto: archiv ZUŠ VM

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Aktuálně: 
Sloupové jabloně - 6 odrůd, 
sloupové hrušně, třešně, 
švestky JOJO. Podzimní 
trvalky, okrasné trávy.
www.zahradnictvivm.cz 

tel.: 790 204 813Otevřeno: st, čt 8-12, 13-17, pá 8-12, 13-18
–měú–

Jednotlivé zastávky na naučné stezce testovaly smysly. Jedna z nich (na snímku) 
prověřovala chuťové buňky. Foto: Martina Strnadová

Klub zastupitelů Občanské de-
mokratické strany (ODS) Velké 
Meziříčí oznamuje, že starosta 
Velkého Meziříčí a předseda MS 

ODS Velké Meziříčí ing.  Rado-
van Necid je od  soboty 29. 9. 
2012 hospitalizován z  důvodu 
náhlého kolapsu. 

Jeho zdravotní stav je stabilizo-
vaný, žádá si ovšem pobyt v ne-
mocnici. 
Podrobné informace není proza-

tím možné s  ohledem na  přání 
rodiny sdělovat.
Jiří Michlíček, člen Rady města, 
člen rady MS ODS Velké Meziříčí

Tiskové prohlášení k hospiTalizaci sTarosTy měsTa 
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Městská správa bytů 
bude zrušena
Městská správa bytů (MSB), 
coby příspěvková organizace 
města Velké Meziříčí, do konce 
roku zanikne. Správu bytového 
a nebytového fondu města bude 
zajišťovat nový odbor správy 
majetku a bytů, který bude 
na městském úřadě zřízen k 1. 
lednu 2013.

Impulzem pro reorganizaci měst-
ské správy bytů byly materiály 
z finančního odboru, z kanceláře 
tajemníka či z  vedení samotné 
MSB. Konkrétně analýza vedoucí 
finančního odboru Pavly Pólové 
vyčíslila nehospodárnost součas-
ného způsobu správy bytového 
a nebytového fondu města. „Ztrá-
címe 400 tisíc ročně na takzvané 
obstaravatelské odměně, a  to je 
dost peněz. Za  volební období 
je to 1,6 milionu korun,“ před-
ložil starosta Necid zastupitelům 
na jednání 18. 9. a dodal, že mo-
del správy skrze příspěvkovou 
organizaci města funguje snad 
jen ve  Velkém Meziříčí. „Jinde 
to mají buď pod městem, tedy 
městským úřadem, a nebo zřizují 
smlouvy s  dodavateli, se subdo-
davateli, realitními kancelářemi, 
které městu tuto správu obstará-
vají,“ dodal ještě starosta s tím, že 

druhou cestou Velkomeziříčští jít 
nechtějí. Podle návrhu pracovní 
skupiny, která problematiku re-
organizace či zrušení MSB řešila, 
je výhodnější variantou převede-
ní celé agendy na  odbor správy 
majetku a bytů. „Finanční výbor 
doporučuje přijetí,“ podotkl jeho 
předseda František Bradáč a  za-
stupitelé s  tím souhlasili. Pod 
nově vzniklý odbor bude začleně-
no i majetkoprávní oddělení, kte-
ré bylo kdysi dočasně převedeno 
pod stavební odbor, a v současné 
době pod ním setrvává již osm 
let. Nový odbor bude podřízen 
přímo tajemníkovi úřadu. Krom 
nehospodárnosti stávající správy 
bytového a  nebytového fondu 
ve vlastnictví města byly dalšími 
argumenty, které hovořily pro 
zrušení MSB, i některé praktické 
důvody. Díky fungování správy 
pod městským úřadem dojde 
například ke  sjednocení softwa-
ru pro evidenci nájemného. Ten 
je u  stávající MSB nevyhovující 
a dle analýzy finančního odboru 
vyvolává potřebu neproduktivní 
práce účetní. Účetnictví od  prv-
ního ledna bude provádět finanč-
ní odbor, stejně jako i vymáhání 
pohledávek, takže bude vše sjed-
noceno. Martina Strnadová

Pozor na falešné kominíky, 
varuje prezident SKČR
Před nastávající topnou sezonou 
obdržel starosta Velkého Meziříčí 
Necid upozorňující dopis prezi-
denta Společenstva kominíků ČR 
(SKČR) Emila Morávka. „Dovo-
lujeme si vás a  členy zastupitel-
stva upozornit na situaci v komi-
nických službách, která vznikla 
po 1. 1. 2011,“ píše Morávek. Teh-
dy vstoupilo v  platnost nařízení 
vlády o  podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů 
a  podobných zařízení. Předpis 
obsahuje ustanovení o  odborné 
způsobilosti osob oprávněných 
provádět revize, ale vidina snad-
ného výdělku přiměla řadu „pod-
nikavců“ k  obcházení pravidel 
zákonného podnikání. Nejčastěji 

jde údajně o tzv. nájezdové firmy, 
u  kterých si majitel živnosten-
ského listu na řemeslnou živnost 
v kominictví najímá několik osob 
bez oprávnění k  této činnosti, 
kteří bez odborných zkušenos-
tí nabízejí kominické služby 
nezasvěceným spotřebitelům 
– někdy i  se svolením místních 
samospráv, podotýká Morávek. 
To však může podle něho zna-
menat riziko jak pro zdraví, tak 
majetek občanů. Proto varuje lidi 
pomocí dopisů. V nich žádá sta-
rosty, aby u nabídky hromadných 
kontrol a čištění spalinových cest 
důkladně prověřovali odbornou 
způsobilost lidí, kteří tyto služby 
poskytují. Iva Horká

 !  NOVINK A ! 
Lékarna KŘIŽANOV 

nabízí:
SLEVOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKA

Přijďte a informujte se 
o výhodách nové slevové karty.

Benešovo nám. 257, Křižanov
Tel.: 566 543 453, e-mail: tilia.krizanov@seznam.cz

Vyhlášení soutěže 
Rozkvetlé město a beseda 
Dne 4. 10. 2012 v  16 
hodin v  loutkové scé-
ně Jupiter clubu: 
– vyhlášení vítězů 
– beseda s  hostem, 
ekologem Viktorem 
Třebickým na  téma 
Mobilita a  místní 
přeprava ve  Velkém 

Meziříčí a  Ekologická 
stopa Velkého Meziříčí 
a další.
(Plánované setkání ob-
čanů se starostou  R. 
Necidem je zrušeno 
kvůli jeho hospitaliza-
ci.)
-měú-

Ve dnech 3.–4. 10. 2012 se 
budou na náměstí ve Vel-
kém Meziříčí konat Dny 
zdraví. 
Z  důvodu jejich přípravy 
bude na  náměstí 3. 10. 
od 2 hodin vyhrazen pro-
stor parkoviště a komuni-
kace od  budovy radnice 
směrem k  lipám, čímž se 
značně omezí možnost 

parkování v centru města. 
Náměstí bude průjezdné 
po  místní komunikaci 
na  horní straně (ko-
lem Obecníku, pobočky 
ČSOB směrem ke kostelu 
a  dále do  ul. Komenské-
ho) – až do 4. 10.  do 22 
hodin.

Ing. Petr Dvořák, 
městská policie

Omezení na náměstí DRAKIÁDA 

JIŽ TUTO NEDĚLI

VÍCE NA STR. 9
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Připomněli si legendu o svatém Václavovi

Otevřeli novou betonárku

Pokračování ze strany 1
Na ní je část s interaktivními prvky vyznačena červeně. Tam lze na-
jít například interaktivní prvek mlýna. Nápad, pojmout naučné 
stezky tímto způsobem, pochází od  Michala Koudelíka, jak uvedla 
Jana Audy, vedoucí chaloupeckého střediska na Ostrůvku. „Obrázky 
na panelech vytvořily děti ze základní školy a střední školy v Březejci 
spolu s dívkami ze zdejšího výchovného ústavu a žáky základní školy 
a praktické školy ve Velkém Meziříčí,“ doplnila ještě Audy. Putování 
světem bezobratlých nabídlo zájemcům možnost otestovat si všechny 
smysly. U prvního panelu si při setkání se žížalou a jejími podzemní-
mi chodbičkami vyzkoušeli hmat. Druhé zastavení s kobylkou luční 
bylo zaměřeno na sluchové vjemy. Další panel věnovaný lýkožroutovi 
prověřil čich. Na čtvrtém mohl každý pohlédnout na svět skrze oko 
motýlice složené z  tisíců malých oček. A konečně poslední zastávka 
u pestřenky podráždila chuťové buňky. V současné době tak v údolích 
řek Balinky a Oslavy najdete na dvou naučných stezkách celkem čty-

řiadvacet informačních panelů a dalších devět interaktivních pro děti. 
Jsou rozmístěny do dvou okruhů v obou údolích, jež jsou navíc i vzá-
jemně propojena. Balinským údolím s malým okruhem naučné stez-
ky tak lze pokračovat dál do Uhřínova, Šeborova, Svařenova, Hrbova 
a zpět do Velkého Meziříčí. Malý okruh Nesměřského údolí zase vede 
od Letné k Panské hájence, odkud pokračuje velký okruh přes rekreač-
ní středisko Nesměř, k Řihákovu mlýnu, do Oslavy, Dolních Heřmanic 
Petrávče a zase nazpět do Velkého Meziříčí. Obě údolí spojuje trasa 
z Balin přes Osové k Panské hájence v Nesměři. Projekt za 580 tisíc 
korun pokrývá z velké části dotace z Evropské unie částkou 536 a půl 
tisíce korun. Součástí je i nový portál na webových stránkách města 
http://naucnestezky.mestovm.cz, kde jsou k  dispozici mapky nauč-
ných stezek, blok informací o  fauně i  flóře obou lokalit, fotogalerie 
a další informace včetně aktualit či poradenství. Turistické informační 
centrum města navíc nabízí i nové informační letáky pro děti i dospělé 
věnované oběma stezkám. Martina Strnadová

Nová stezka zaujme nejen děti

Svatého Václava, kterého ztvárnil Ondřej Štěpánek, na koni ze stáje Granus  
doprovázela družina po obci. Program pak pokračoval na zámku. Foto: Iva Horká

Povrch hřiště u hasičky 
projde opravou

Na  úpravu povrchu hřiště u  hasičské zbrojnice ve  Velkém Meziříčí 
půjde z neúčelové rezervy rozpočtu 120 tisíc korun. Uvedl to staros-
ta města Radovan Necid. Podnět k tomu daly výtky z první základní 
školy a od mládeže hasičů. Ti si stěžovali na neutěšený stav. Bude proto 
potřeba odstranit jeho vrchní část, přehutnit a navést novou prosívku. 

Text a foto: Iva Horká

Restaurace Jupiter hospodařila 
během prvního čtvrt roku, od 1. 
dubna do  30. června 2012, se 
ztrátou 163 tisíc korun. Zastu-
pitele o  tom informoval Milan 
Dufek, ředitel Jupiter clubu (JC), 
který právě od 1. dubna toto za-
řízení provozuje. Společnost JC, 
jejímž stoprocentním vlastníkem 
je město Velké Meziříčí, byla po-
věřena provozováním restaurace 
poté, co dal předchozí nájemce 
výpověď a nový zájemce se neob-
jevil. „Já jsem ze začátku předpo-
kládal, že ztráta bude ještě větší,“ 

poznamenal starosta Radovan 
Necid a dodal, že jiná cesta, než 
restauraci co nejdříve zprovoznit, 
stejně nebyla. „Nedovedu si před-
stavit, že by Velké Meziříčí mělo 
zůstat bez restauračního zařízení 
ve svém kulturním stánku... to by 
se ve městě zvedla vlna nesouhla-
su,“ podotkl. Ztrátu podle Mila-
na Dufka způsobila nejen velice 
krátká doba na  rozjezd zařízení, 
ale i  třeba ne zrovna ideální ob-
dobí pro tento krok. Právě totiž 
skončily ty zásadní akce, které re-
stauraci Jupiter přinášejí zisk. To 

jsou zejména podnikové večírky 
ke konci roku a pak také plesová 
sezona. Ty má v  současné době 
Jupiter před sebou a dle odhadu 
M. Dufka by měly hospodaření 
restaurace vylepšit.
„Naším záměrem bylo otevřít 
restauraci co nejdříve, protože 
hraje velice důležitou roli v sou-
činnosti celého Jupiter clubu,“ 
vysvětlil Milan Dufek s  tím, že 
řada akcí je s činností JC prová-
zána a má vliv na zisk z krátko-
dobých pronájmů například vel-
kého či koncertního sálu, který 

jde do kasy Jupiter clubu. „Poda-
řilo se nám to ve velice krátkém 
čase – za  jeden měsíc po  pře-
vzetí,“ dodal ještě. Poté popsal 
vše, co bylo nutno během toho 
jednoho měsíce stihnout – od le-
gislativních věcí, přes personál až 
po  zajištění nutného vybavení. 
Jupiter club totiž funguje dvacet 
let a za celou tuto dobu restauraci 
sám nikdy neprovozoval. Chybě-
lo mu proto mnohé vybavení, ze-
jména kuchyně. Město mu na ně 
přispělo 300 tisíci korunami.

Příjmy restaurace mají zlepšit plesy

Martina Strnadová

Knihu o městě pokřtí 
začátkem adventu Na místě staré betonárny, 

která se nachází poblíž samoty 
Křenice ve Velkém Meziříčí, 
byla otevřena nová betonárna 
společnosti TBG PKS, a. s., 
Velké Meziříčí.

Nový areál byl slavnostně otevřen 
ve čtvrtek 20. září 2012 a zúčast-
nil se i  velkomeziříčský starosta 
Radovan Necid. Ten vítá zejména 
to, že při rekonstrukci provozu 
byl mimo jiné kladen velký důraz 
na šetrný vliv k jeho okolí a život-
nímu prostředí. 
„Budu se zástupci jednat, neboť 
se jim nelíbí přístupová cesta 
k  provozovně, a  proto se velmi 
živě zajímají o  dokončení čtvrté 
etapy obchvatu,“ doplnil starosta 

Radovan Necid. Obchvat by měl 
vést právě v  bezprostřední blíz-
kosti betonárky, a  to od Františ-
kova. Napojen by byl na obchvat 
na Třebíč, který je již v provozu.
Nová betonárna skupiny Čes-
komoravský beton se může 
pochlubit komplexním novým 
opláštěním, které eliminuje hluk. 
Zpevněné betonové plochy v ce-
lém areálu zajišťují bezprašné 
prostředí. 
Nová sila obsahují kvalitní filtry 
a  recyklační zařízení zabezpeču-
jící bezodpadové hospodářství 
provozu.

Zpracovala: Iva Horká
Foto: archiv redakce 

(Zdroj: Českomoravský beton, 
akciová společnost.)

Hasiči z Velkého Meziříčí zasahovali v noci z 24. na 25. 9. u požáru 
osobního auta ve  Stránecké Zhoři. Ke  zranění nedošlo, ale majiteli 
vozu vznikla škoda v předběžné výši 30.000 Kč. Požár ohlásil soused, 
kterého vzbudily silné rány z požárem praskajících pneumatik a skel. 
Při pohledu z okna zjistil, že před protějším domem hoří zaparkovaný 
vůz. Když přijeli hasiči, byla Škoda Octavia v plamenech. Před nimi 
byl ale uchráněn vedle zaparkovaný osobní vůz. Vyšetřování je na za-
čátku, ale vyšetřovatel v tuto chvíli pracuje i s variantou, že vůz mohl 
někdo úmyslně zapálit.

Vůz pohltily plameny

-PČR-

Kniha o městě, o současném 
Velkém Meziříčí bude pokřtěna 
při tradiční akci rozsvěcení 
adventních světýlek na náměs-
tí. Lidé v ní najdou zejména 
neotřelé fotografie zdejších 
autorů, doplněné kratšími 
texty. Ty budou uvedeny nejen 
česky, ale i anglicky a německy. 
Kniha totiž bude sloužit i jako 
dar různým návštěvám města, 
včetně cizinců.

„Kniha o  městě, která vznikla 
k šestistému výročí udělení měst-
ských práv je krásná, ale cizinec si 
v ní moc nepočte,“ vysvětlil sta-
rosta Radovan Necid. To je podle 
něho  hlavní důvod, proč se nyní 

rodí publikace další, nová. Město 
na  tvorbu knihy původně vyčle-
nilo z  rozpočtu sto padesát tisíc 
korun. Nyní přidalo dalších pět-
ašedesát tisíc na dofinancování. 
„Původně jsme plánovali v  pří-
padě nedostatku oslovit spon-
zory, které bychom za to v knize 
zvěčnili, ale skupina, která knihu 
připravuje, nedoporučila spon-
zory do  knihy dávat,“ vysvětlil 
starosta. 
Kniha vyjde nákladem tisíc kusů, 
z nichž dvě stovky si město hod-
lá ponechat pro reprezentativní 
účely. 
Cena je stanovena na dvě stě tři-
cet korun za výtisk.

Martina Strnadová

V den české státnosti, na svatého Václava, si také 
ve Stránecké Zhoři připomněli tento významný 
svátek a s ním i legendu o českém knížeti Václa-
vovi. Svatováclavská tradice je téměř stejně tak 
stará jako český stát — více než tisíc let.

Tradiční historizující slavnost Svatováclavské ohně, 
kterou pořádala obec Stránecká Zhoř, začala odpo-
ledne mší svatou v kapli svatého Benedikta. Po ní 
se vydal průvod obyvatel a družiny v čele se svatým 
Václavem na koni napříč obcí. Poté se všichni účin-
kující i návštěvníci sešli na nádvoří tamního zámku, 
kde probíhal program. Během odpoledne a večera 
vystoupili například lučištníci ze Sherwoodu, šer-
míři Ad Infinitum, kejklíř Vítek (viz snímek vpravo) 
a  skupina J. P.  Express, která prokládala program 
svými hudebními a pěveckými vstupy.
Součástí bylo také ztvárnění příběhu o smrti svaté-
ho Václava. Ten byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, 
sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu pře-
vzal vládu. Po  smrti začal být Václav uctíván jako 
svatý pro svou zbožnost a posmrtné zázraky. Pozdě-
ji se stal symbolem českého státu.
Pro poutníky, kteří se do Stránecké Zhoře v pátek 
28. září vydali, byla na tamním zámku otevřena také 
stylová krčma a občerstvit se mohli i přímo na ná-

dvoří či ve  sklepení objektu, který stále prochází 
rekonstrukcí.
„Iniciátorem myšlenky byl tehdejší velkomeziříčský 
děkan Jan Peňáz,“ připomněl začátky akce starosta 
obce Antonín Račický, „posléze jsme začali rozši-
řovat program a  návštěvnost se zvýšila. Přijíždějí 
k nám i lidé z okolí.“
I letos byla účast hojná, svůj podíl na ní mělo nepo-
chybně počasí. „Slunečný den přilákal jistě spous-
tu poutníků, za což jsme rádi. Loni například jsme 
museli akci předčasně ukončit kvůli vydatnému 
dešti,“ přiblížil starosta potíže, se kterými se běžně 
organizátoři při pořádání venkovních akcí potýkají.

Text a foto: Iva Horká
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Herec Josef Dvořák si v našem městě zahrál již 
několikrát. Nyní v roli holiče. Foto: Iva Horká

Hudebníci z umělecké školy koncertovali v Tisnu
Pokračování ze strany 1
Nechyběl ani výlet lodí do  národního 
parku Krka v centrální části Dalmácie, 
v  Šibenicko-kninské župě, kde mohli 
obdivovat krásu vodopádů, ale také ku-
příkladu návštěvu tamního hudebního 
souboru, základní školy či hasičů.
Koncert se konal ve  čtvrtek 20. září 
v  hotelu Borovnik a  zaznělo na  něm 
dvanáct skladeb, 
převážně filmových 
(Forest Gump, Sa-
xana, Sladké má-
mení, Rocky I  a  II 
či Profesionals 
a  další), ale také 
od  věhlasných hudebních skupin ja-
kými jsou například ABBA (Dancing 
Queen), Pink Floyd (Another Brick In 
The Wall) či Metallica (Nothing Else 
Matters) a  další. Chorvatský hudební 
soubor na oplátku přijede k nám a v so-
botu 20. října se představí v rámci pre-
zentační přehlídky Jupiter clubu, která 
se koná k 20. výročí založení JC . „A my 
jsme ještě dostali nabídku na další vy-
stoupení v  Tisnu v  červnu příštího 
roku,“ dodal ředitel ZUŠ. Ten záro-

veň připojil poděkování všem, kdo se 
o  zorganizování turné zasloužili a  dě-
tem za jejich výkon. „Děkuji starostovi 
našeho města Radovanu Necidovi, rad-
nímu Jiřímu Michlíčkovi i  zástupcům 
Tisna za zrealizování snu dětí zahrát si 
na turné v zahraničí. Tisenským, včet-
ně tamních hasičů, pak děkuji za péči 
a starost, kterou nám během pobytu vě-

novali. Kolegům 
učitelům děkuji 
za  přístup a  or-
ganizaci naší 
početné výpravy 
a  konečně všem 
zúčastněným žá-

kům školy za  přístup k  samotné věci, 
za vzorné chování, kolegialitu a týmo-
vou spolupráci,“ vypočítal M. Karásek, 
„a  v  neposlední řadě za  to, jak skvěle 
hráli, čímž mne mile překvapili.“
Tisno se tak letos přiřadilo k  dalším 
městům, se kterými Velké Meziříčí 
udržuje přátelské kontakty – jsou to 
například švédské Vansbro, německý 
Weilheim, s  nímž spolupracuje zdejší 
gymnázium, či italské San Benedetto 
del Tronto. 

Divadelní sezonu v Jupiter clubu 
zahájila semaforská hra s J. Dvořákem
Herec Josef Dvořák se předsta-
vil velkomeziříčským divákům 
v hlavní roli legendární inscena-
ce S pydlou v zádech v úterý 25. 
září. Ve velkém sále Jupiter clubu 
si s  ním mimo jiné zahrála také 
Markéta Hrubešová, jež ztvárnila 
královnu, a další herci. Zmíněná 
hra, která měla premiéru v diva-
dle Semafor již v  roce 1981, za-
hájila podzimní divadelní sezonu 
v  Jupiter clubu. Semaforská hra, 
v  níž dominuje postavička pro-
stého lidového chytráka, který 
se zaplétá v  šachové partii moc-
ných, dala vynikajícímu Josefu 
Dvořákovi prostor pro řadu bri-
lantních klaunských čísel. Insce-
nace se vrátila na divadelní prkna 
po mnoha letech. Příští předsta-
vení Půldruhé hodiny zpoždění 
se v  Jupiter clubu koná 9. října 
a zahraje si v něm Daniela Kolá-
řová a Milan Lasica. Iva Horká

Iva Horká
Orchestr a sbor se svými učiteli a hostiteli 
na společné fotografii. Foto: archiv ZUŠ

Ředitel ZUŠ Martin Karásek: 
Děkuji také dopravcům z BDS 
Velká Bíteš, za ochotu a lidský 
přístup řidičů k celému našemu 

kolektivu.

Nabídnou výstavu kostýmů z Arabely
Velkomeziříčské muzeum se po-
slední dva měsíce v roce přenese 
do říše pohádek. Na návštěvníky 
čeká výstava kostýmů z  pohád-
kového seriálu Arabela.
V Říši pohádek se příchozí ocit-
nou mezi kostýmy královské ro-
diny a čarodějů I. i II. kategorie. 
Na děti i dospělé se těší princezna 
Arabela a  celá královská rodina, 
černokněžník Vigo, Rumburak 
nebo mocný Fantomas. Výstava 
také přiblíží estetický fenomén 
sedmdesátých let, který jakožto 
ideál moderní civilizace tolik ob-
divovala princezna Xenie.

Výstava bude zahájena vernisáží, 
která se uskuteční 1. listopadu 
v 16 hodin ve výstavním sále mu-
zea. Kostýmy si návštěvníci bu-
dou moci prohlédnout až do 30. 
prosince, a  to každý den kromě 
pondělí. 
Vystaveno bude pět desítek kos-
týmů, a  to jak z  první třinácti-
dílné série z  let 1979–1980, tak 
z  pokračování Arabela se vrací 
aneb Rumburak králem Říše 
pohádek, které bylo natočeno 
na  počátku devadesátých let. 
Kromě samotných kostýmů bu-
dou představeny také nezbytné 

rekvizity, jako je kouzelný prsten, 
křišťálová koule, cestovní plášť či 
královské koruny. 
Autorská výstava Petra Lukase, 
Jana Marouška a  Viktorie Knot-
kové využívá kostýmů a  rekvizit 
zapůjčených z  fundusů a  skladů 
České televize. 
Poprvé byla výstava představe-
na v  únoru 2009 v  letohrádku 
Mitrovských v Brně. Následně si 
ji mohli lidé prohlédnout napří-
klad v Praze, v Táboře, v Jihlavě či 
v Olomouci. Do Velkého Meziří-
čí se pohádková výstava přesune 
ze sokolovského muzea. -muz-

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 
ve spolupráci se Svazem žen Velké Meziříčí pořádají

DRUHOU PODZIMNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVU FARMÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

A OKRASNÝCH DŘEVIN, 
která se koná 10. října 2012 od 10 do 16.30 hodin 

v prostorách tělovýchovného zařízení SŠ řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

doprovodný program výstavy:
●  práce žáků oborů vzdělání opravář zemědělských strojů, 
 kuchař-číšník, elektrikář
●  pro žáky základních škol vzorky zemědělských plodin
●  poradenská činnost pro pěstitele ovoce a zeleniny, 
 zemědělských plodin
●  prezentace potravinářských výrobků jednotlivými výrobci
●  soutěže pro žáky škol i dospělé
●  tombola
●  degustace  odrůd bramborů
●  kulturní program – živá hudba + občerstvení
●  prodej zemědělských produktů
●  výstava zemědělské techniky

Dobrovolníci Kambaly odpracovali 
zhruba čtrnáct tisíc hodin
Další dobrovolnický rok v Kam-
bale je na začátku. Stejně jako žáci 
a studenti škol, tak i dobrovolníci 
Kambaly nejvíce pracují právě 
v  průběhu školního roku. A  tak 
je září tradičně spojeno mimo 
jiné i se vstupem a zaškolováním 
nových dobrovolníků do  zaří-
zení, uzavíráním nových 
dohod se stávajícími dob-
rovolníky, hodnocením 
činnosti dobrovolníků 
a  se zpracováváním dat 
předchozího roku.
Jaké důležité události 
přinesl dobrovolnický 
rok 2011/2012?
Během roku byl realizo-
vaný již počtvrté projekt 
Mládí v akci, kterým dob-
rovolníci bavili uživatele 
služeb svými drobnými 
zábavnými programy. 
Do  paměti veřejnosti, 
dobrovolníků i  zaměst-
nanců se vryla Tříkrálo-
vá sbírka 2012 se svým 
neuvěřitelným výtěžkem 
2  292  050 Kč. Počátek 
roku 2012 je v  důsled-
ku změn v  legislativách zákona 
spojován s  podepsáním smlou-
vy o  zařazování osob ve  veřejné 
službě mezi Oblastní charitou 
Žďár nad Sázavou a Úřadem prá-
ce do  našich služeb a  spolupra-
cujících organizací. „Od počátku 
roku tak 16 občanů pracujících 

v  Oblastní charitě nebo spolu-
pracujících organizacích pomoh-
lo a  odpracovalo bezmála 1600 
hodin ve veřejné službě a někte-
ří z  nich se rozhodli pokračovat 
v  činnosti už jen jako dobrovol-
níci,“ sdělila ing, Jana Zelená, ře-
ditelka žďárské Charity. 

Během dobrovolnického roku 
pomáhalo svými skutky nejen 
v  Charitě, ale i  ve  spolupracu-
jících organizacích 83 dobro-
volníků pod dobrovolnickou 
dohodou, přibližně 1700 jed-
norázových dobrovolníků, kte-
ří celkem odpracovali 14  358,5 

hodin. Pod těmito čísly je ukryto 
mnoho dobrých lidí, kteří se ne-
bojí vystoupit z řady a část svého 
volného času věnovat druhým. 
Dobrovolnické centrum se mimo 
veřejnou či dobrovolnickou služ-
bu zabývá také realizací humani-
tární pomoci v  okrese Žďár nad 

Sázavou. Zajišťuje pravi-
delnou dodávku potra-
vin z  potravinové banky 
z  Rajhradu do  Azylové-
ho domu ve  Žďáře nad 
Sázavou a  Občanského 
sdružení Ječmínek. Dle 
potřeby poskytovalo 
mimořádně na  základě 
stanovených podmínek 
drobnou materiální po-
moc sociálně potřebným 
lidem. V  podzimních 
měsících letošního roku 
se Kambala zaměřuje 
na  nábor dobrovolníků. 
V  současné době hledá 
dobrovolníky ze Žďáru 
nad Sázavou, Velkého 
Meziříčí, Bystřice nad 
P.  a  okolí, kteří chtějí 
uplatnit své schopnosti, 

charizma, jsou starší 15 let, po-
jmou svou činnost zodpovědně 
a s radostí. O činnosti a aktuální 
nabídce centra se zájemci mo-
hou informovat na internetových 
stránkách www.kambala.zdar-
sko.cz. 

Mgr. Michaela Mahlová

Hrozí mu až 1 rok
Policisté z  Obvod. oddělení Vel-
ké Meziříčí přijali o prázdninách 
oznámení od  majitelů, kterým 
neznámá osoba postříkala spre-
jem černé barvy jejich majetek. 
Na  místa určená oznamovateli 
vyjeli policisté z  OO i  krimina-
listický technik, aby jednotlivé 
případy zdokumentovali. Na  zá-
kladě provedeného šetření kri-
minalistů ze žďárského oddělení 
obecné kriminality ve spolupráci 
s  policisty z  velkomeziříčského 
OO byl zjištěn podezřelý muž. 
Ten koncem července tohoto 
roku vytvořil bez souhlasu maji-
telů své výtvory na kamenný sokl 
a  fasádu domu na  ulici Moráň-
ská ve  Velkém Meziříčí. Nápisy 
různých velikostí způsobil škodu 
nejméně 3.500 korun. Další ná-
pisy černou barvou se objevily 
25. srpna večer na  fasádě sklepa 
na  ulici Františkov ve  Velkém 
Meziříčí. Zde po vzniku několika 
nápisů vznikla škoda 2.800 Kč. 
Jednadvacetiletému muži sdělil 
vrchní inspektor podezření z pře-
činu poškození cizí věci. V přípa-
dě prokázání viny mu hrozí trest 
odnětí svobody až na jeden rok.
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Zprávy z  jednání Rady města 
z 19. 9. 2012

1. Rada města 
souhlasila:
– s ukončením nájemní smlouvy 
uzavřené mezi nájemcem a měs-
tem jako pronajímatelem na po-
zemek PK 2758 o výměře 2 m², k. 
ú. Velké Meziříčí (dnes po digita-
lizaci pozemek parc. č. 2758/10). 
Nájemní smlouva byla uzavřena 
dne 3. 11. 2008 za účelem umístě-
ní reklamního zařízení. Nájemní 
smlouva bude ukončena za  ná-
sledujících podmínek:
ukončení dohodou ke  dni 30. 
9. 2012, doplatek za  rok 2012 
činí 2.250 Kč a  bude uhrazen 
na  pokladně po  podpisu oběma 
smluvními stranami. Reklamní 
tabule byla odstraněna ke dni po-
dání žádosti, pozemek byl uve-
den do původního stavu
– s  částečnou uzavírkou veřej-
ného prostranství a  komunikace 
od  staré budovy radnice po  bu-
dovu Jupiter clubu s  omezením 
parkovacích míst v tomto prosto-
ru ve dnech 3. října od 4 hodin 

do 4. října do 19 hodin
– se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet měs-
ta v  srpnu 2012, do  upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí 
v r. 2012 
– s  uzavřením oploceného hřiš-
tě v  areálu dětského dopravního 
hřiště po dobu konání plánované 
akce
– s  umístěním 1 ks propagač-
ní tabule sponzora akce firmy 
DM-SPORT - Simona Bezáková 
v  areálu DDH po  dobu trvání 
akce dle návrhu
– s  bezplatnou výpůjčkou počí-
tačové učebny v  budově na  Ná-
městí 14/12 na období říjen 2012  
– cca duben 2013
– s uzavřením horní části náměs-
tí ve Velkém Meziříčí dne 27. 10. 
2012 v době 12–14 hodin z důvo-
du pořádání tradiční motorkář-
ské akce s názvem Zavírání silnic 
2012

2. Rada města 
schválila:
– návrh smlouvy budoucí na zří-
zení věcného břemene ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s., 

České Budějovice k  tíži pozem-
ku parc. č. 331/4 v k. ú. Mostiště 
s právem uložení nového kabelo-
vého vedení NN, právem provo-
zování, údržby a  oprav na  dobu 
trvání stavby 
– návrh smlouvy budoucí na zří-
zení věcného břemene ve  pro-
spěch JMP Net, s. r. o., Brno 
k  tíži pozemků města parc. č. 
2747 a  5620/1 na  ul. Třebíčská 
v obci a k. ú. Velké Meziříčí s prá-
vem uložení plynovodní přípoj-
ky do  pozemků města, právem 
provozování, údržby a  oprav 
na dobu existence této stavby
– návrh smlouvy na zřízení věc-
ného břemene ve  prospěch JMP 
Net, s. r. o., Brno k  tíži pozem-
ku města parc. č. 5646/2 na  ul. 
Ke  Třem křížům v  obci a  k. ú. 
Velké Meziříčí s  právem uložení 
plynovodu a  plynovodní přípoj-
ky, právem provozování, údržby 
a oprav na dobu existence stavby
– návrh dodatku k  uzavřené 
smlouvě budoucí na zřízení věc-
ného břemene ze dne 23. 7. 2012 
mezi povinným městem a opráv-
něnou Telefónicou Czech Repub-
lic, a. s., Praha k  tíži pozemků 
parc. č. 308 a 309/1 v k. ú. Kúsky, 

kterým se tato smlouva d o p l ň 
u j e o pozemek ve zjednodušené 
evidenci PK parc. č. 311/1 v k. ú. 
Kúsky, který je také dotčen ulože-
ným telekomunikačním vedením
– návrh smlouvy na zřízení věc-
ného břemene ve  prospěch JMP 
Net, s. r. o., Brno k tíži pozemků 
města parc. č. 3800/66 a 3800/89 
pro výstavbu rodinných domů 
v  Hliništích, obec a  k. ú. Velké 
Meziříčí s  právem uložení ply-
nárenského zařízení, jeho provo-
zování, údržby a  oprav na  dobu 
životnosti stavby 
– návrh smlouvy na zřízení věc-
ného břemene ve  prospěch JMP 
Net, s.r.o., Brno k  tíži pozem-
ků města parc. č. 140/5, 151/6, 
213/15, 871/3 a  890/1 v  k. ú. 
Mostiště za  účelem uložení ply-
novodního zařízení s  právem 
jeho provozování, údržby a oprav 
na  dobu provozování plynáren-
ského zařízení
– rozpočtové opatření: zdroj: 65 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 65 tis. Kč – § 3316 
kniha o městě
– rozpočtové opatření: zdroj: 7 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 7 tis. Kč – § 3319 

náklady hrazené městem - před-
náška PaedDr. Zdeňka Martínka, 
odborníka na  chování, na  téma 
Šikana v kinosále JC 
– rozpočtové opatření: zdroj: 6 
tis. Kč – § 6171 činnost místní 
správy – mzdy, rozdělení: 4,4 tis. 
Kč – § 3319 ostat. záležitosti kul-
tury – věž kostela (platy) – pol. 
5021; 0,9 tis. Kč – § 3319 ostat. 
záležitosti kultury – věž kostela 
(odvody SP) – pol. 5031; 0,7 tis. 
Kč – § 3319 ostat. záležitosti kul-
tury – věž kostela (odvody ZP) – 
pol. 5032 
– rozpočtové opatření: zdroj: 186 
tis. Kč – § 2141 příjmy z prodeje 
zboží na IC, rozdělení: 186 tis. Kč 
– § 2141 nákup zboží na IC
– rozpočtové opatření: zdroj: 10 
tis. Kč – § 3745 úprava veřejné-
ho prostranství Hrbov, Svařenov, 
rozdělení: 10 tis. Kč – § 2321 čiš-
tění kanalizace Hrbov 
– rozpočtové opatření: zdroj: 55 
tis. Kč – § 3111 vybudování třídy 
MŠ Oslavická (změna užívání) – 
úspora z VŘ, rozdělení: 55 tis. Kč 
– § 3412 org. 645 vypracování PD 
na  akci Travnaté hřiště se závla-
hou v Čechových sadech
– rozpočtové opatření: zdroj: 80 

tis. Kč – § 2212 autobusová za-
stávka v  Olší nad Oslavou, roz-
dělení: 80 tis. Kč – § 2212 oprava 
komunikací v Olší nad Oslavou 
– rozpočtové opatření: zdroj: 100 
tis. Kč – § 5512 oprava hasičské 
zbrojnice v  Olší nad Oslavou, 
rozdělení: 100 tis. Kč – § 3745 
veřejné prostranství v  Olší nad 
Oslavou org. 310 
– rozpočtové opatření: zdroj: 
15 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Mostiště, rozdělení: 15 tis. Kč – § 
2212 zkoušky zhutnění na  míst-
ních komunikacích Mostiště 
před definitivním dokončením 
povrchů 
– pronájem nebytového prosto-
ru v budově Náměstí 79/3, Velké 
Meziříčí ve 3. NP o celkové ploše 
29,9 m² žadateli

3. Rada města vzala 
na vědomí:
– informace o  stavu veřejných 
sportovních plácků
– výsledek hospodaření Jupiter 
clubu za období I.–VI. 2012.

Ing. Radovan Necid, starosta

Velkomeziříčská Rada města projednala

Více na www.mestovm.cz

soUTěŽ reTroČTení – 4. ČásT 

ZADÁNÍ č. 4) korespondenční soutěže RETROČTENÍ pro týden od 1. 10. 2012
Komentář k ukázce
Výjimečnost ukázky tohoto týdne spočívá v  tom, že není tak docela 
archivní povahy. První století od  doby svého vzniku nepřečkala to-
tiž ve štelářích registratur, ale ukryta vysoko nad zemským povrchem 
přímo v báni městské věže. Jestli ji před ničivým požárem roku 1806 
zachránili pokrývači už v roce 1728 anebo 1778 nevíme, ale jisté je, 
že dodnes dochovaný pergamen tam vynesli někdy po 18. srpnu roku 
1607, aby „navždy“ připomínal jména urozených i neurozených osob, 
které se zasloužily nejen o zvýšení hlásky, ale také o její osazení zla-
tou bání a křížem. A proč bylo toho roku potřeba starobylou věž tak 
vyzdobit? Z  reprezentačních i  praktických důvodů! Katolická církev 
potřebovala viditelně deklarovat svou duchovní správu nad městem 
a krásu městské dominanty v letech 1590 a 1606 poškodilo nečekané 
zemětřesení. Za  vznikem dnešní ukázky tak paradoxně hřmí otřesy 
nejen náboženské, ale i zemské.

Pravidla hry: Soutěžící od 15 do 115 let získá v týdnech od 10. 
9., 17. 9., 24. 9., 1. 10. a 8. 10. vždy nové zadání v městské knihovně, 
informačním centru, ale také ve Velkomeziříčsku či na www.knihov-
navm.cz. (Všechna předchozí zadání budou po  celou dobu soutěže 
k  dispozici v  knihovně a  informačním centru.) Pokusí se o  přepis 
označené části (vyjma tohoto zadání) do  dnešní češtiny a  odpověď 
na otázku. Odevzdá všech pět (i neúplných) řešení do městské knihov-
ny nebo informačního centra v týdnu mezi 15. a 21. 10., a to osobně 
nebo poštou (rozhoduje razítko na obálce). V zalepené obálce musí 
být ještě lístek se jménem, adresou a telefonem soutěžícího. Odborná 

porota vyhlásí 1. 11. při společenském setkání všech zúčastněných vý-
herce knižních poukazů v ceně 2.000 Kč, 1.500 Kč a 1.000 Kč.

ZADÁNÍ č. 4

Soutěžní úkol

lze použít i další list papíru  zde odstřihnout

Přepište do dnešní češtiny text od začátku věty v půli druhého 
řádku do konce.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
........................................................................................................
Jak se jmenovali kameník a rychtář, o kterých je zde řeč?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Korespondenční soutěž RETROČTENÍ aneb Výprava do  dáv-
né minulosti Velkého Meziříčí, Městské knihovny Velké Meziříčí 
a  Státního okresního archivu pracoviště Velké Meziříčí probíhá 
v  rámci grantového programu Zdravé město města Vel-
ké Meziříčí za  mediální podpory týdeníku Velkomeziříčsko.
Předchozí ukázky soutěže byly zveřejněny 12., 19. a 26. září, v čís-
lech 32, 33 a 34 týdeníku Velkomeziříčsko. 

Ukázka č. 4:

Domov pro seniory Velké Meziříčí zahájil odpolední tvořivé kurzy pro 
seniory a veřejnost, během nichž se účastníci naučí různé výtvarné tech-
niky a mohou si vyrobit něco na sebe nebo do bytu. 
V  plánu jsou také cestopisné přednášky. Tvořivé odpoledne se koná 
vždy v úterý odpoledne jedenkrát za 14 dní. Budou probíhat v prosto-
rách U3V v Domově pro seniory Velké Meziříčí. 
Nejbližší kurz bude 16. 10. – výroba kytiček z  pediku a  podzimní 
inspirace s Mgr. Jeřábkovou, začátek ve 14.30 hodin. Dále jsou plá-
nované tyto lekce: cvičení jógy, enkaustika (výroba obrazů pomocí 
vosku), malování na hedvábí, drátkování, kouzelné květiny, cestová-
ní po Antarktidě. 
Info a přihlášky: p. Gruberová, tel.: 561 201 570, 734 875 428, e-mail: 
gruberova@domovvelkemezirici.cz, www.domovvelkemezirici.cz.

MAS MOST Vysočiny, o. p. s., Velké Meziříčí zahájí cyklus systematických 
vzdělávacích kurzů určených především pro seniory. V nabídce jsou:
☐ Výuka jazyků: 1. Kurzy angličtiny pro úplné začátečníky
2. Opakovací 10hodinový kurz němčiny
☐ Obsluha PC, internet: 1. Kurz „Internet a jeho využití“ – 10 hodin. 
2. Základy ovládání PS – 10 hodin. Zahájení v říjnu 2012, 1× týdně, 
termín bude upřesněn. Cena kurzů se bude odvíjet od počtu účastníků. 
Přihlášky: do  5. 10. 2012, e-mailové adrese: mikroregion@atlas.cz,  
tel.: 566 782 013,  731 112 713, nebo osobně v kanceláři Mikroregi-
onu Velkomeziříčsko-Bítešsko, Jupiter club (místnost vedle redakce 
Velkomeziříčska) v dopoledních hodinách. Můžete rovněž vyplnit pí-
semnou přihlášku a zaslat ji na adresu: MAS Most Vysočiny, Náměstí 
17, Jupiter club, 594 01 Velké Meziříčí

Tvořivé, jazykové a PC kurzy pro seniory i veřejnost 

Před 40 lety, 18. září 1972, zemřel 
v  Brně významný funkcionalis-
tický architekt, urbanista i teore-
tik evropského významu Bohu-
slav Fuchs. Rodák ze Všechovic 
(1895) se po studiích trvale usa-
dil v Brně, jež se jeho přičiněním 
stalo přímo učebnicí funkciona-
lismu. Za svého života realizoval 
více než půldruhého sta urba-
nistických a  architektonických 
projektů. Byly mezi nimi rodin-
né vilky i  monumentální sídla 
firem, hotely a  lázeňské domy. 
V Brně můžeme zmínit např. Ze-
manovu kavárnu či obřadní síň 
Ústředního hřbitova, ale je jich 

podstatně víc. Kontakty udržoval 
i se spisovatelem Jakubem Dem-
lem, s  architektem Vladimírem 
Neumanem nebo akademickým 
sochařem Jiřím Markem. Ten 
po  svém přestěhování do  Brna 
bydlel právě ve  Fuchsově vile 
a jím zhotovený odlitek Fuchsovy 
ruky zdobí architektův náhrobek.
I  v  našem okolí můžeme najít 
jeho dílo. Fuchs projektoval vilu 
Jakuba Demla v  Tasově (1921), 
a  také meziříčský Nový hřbitov 
na Karlově (dokončen 1946). Po-
dle jeho návrhu byl v  roce 1967 
zhotoven rovněž pomník na De-
mlův hrob v Tasově. 

Architekt Bohuslav 
Fuchs a Velké Meziříčí

-ripp-

Středisko Chaloupky o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí a Mgr. Vlas-
tislav Káňa připravili pro zájemce o  speleologii a  dobrodružství 
tradiční Cestu do podzemí. V pátek 12. 10. zahájíme v 17.00 vyprá-
věním a promítáním fotografií, které nás zasvětí do tajemství spe-
leologie, 13. 10. budeme v 8.00 pokračovat terénní exkurzí do Mo-
ravského krasu - jeskyně střední části vč. některých nepřístupných, 
projdeme Býčí skálu, i její hůře dostupné části, prozkoumáme po-
prvé i celou Barovou jeskyni atd. Cena: dospělí 300 Kč, děti 200 Kč, 
rodina 550. Kč (v ceně je doprava, vstupné na Býčí skálu a průvodce, 
další vstupy si hradí účastníci individuálně. Vybavení: terénní oble-
čení a obuv, holínky na přezutí, svačinu na celý den, teplý čaj, peníze 
na vstupy a fotoaparát. Přihlášky na tel.: 566 522 831, 731 440 924 
email:ostrůvek@chaloupky.cz, nebo přímo v  kanceláři střediska 
nejpozději do 10. 10.

PODROBNÝ PROGRAM AKCE NALEZNETE 
NA WWW.JUPITERCLUB.CZ

-chal-
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řádky na neděli příspěvky od ČTenářů

bohoslUŽby
Středa 3. 10.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, DPS mše sv. 10.00 – o. Pa-
rajka, Oslavice mše sv. 18.00 – o. Prajka. Čtvrtek 4. 10.: 7.00 mše 
sv. – o. Prajka, 17.30 pobožnost a mše sv. – o. L. Sz., Vídeň mše sv. 
18.00 – o. Prajka. Pátek 5. 10.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 
příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., do-
mov důchodců mše sv. 13.00 – o. Parajka. Sobota 6. 10.: 7.00 mše 
sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Parajka, Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. 
Sz. Neděle 7. 10.: 7.30 mše sv. – o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 
10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.30 růžencová pobožnost – o. Prajka, 
18.00 mše sv. – o. Prajka
Bory mše sv. – pátek 5. 10.: Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše 
sv. – o. Parajka, – neděle 7. 10.: Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Parajka.
Farní oznámení: středa v  18.00 setkání starších dětí a  mládeže, 
kteří nemají výuku náboženství ve škole. Čtvrtek od 9.00 návštěva 
nemocných, dále se večer budeme modlit za nová kněžská povolá-
ní, v 17.30 pobožnost na přímluvu Madony velkomeziříčské, mat-
ky a královny všech kněží a potom mše sv., po ní teologická hodi-
na. Pátek od 8.30 do sobotního rána adorace nejsvětější svátosti. 
Od 14.00 do 15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 
v 18.30 příprava na křest a v 19.30 bude 4. příprava na manželství. 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Na faře jsou v prodeji stol-
ní kalendáře na rok 2013, 57 Kč/ks. 
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na bohoslužby, 
které se konají 7. 10. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v  areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM, www.ac-vm.cz, 
Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

„Na  chodníku, na  cestě, zvlád-
neme to bezpečně, že je tma 
nám nevadí, světýlkem nás vy-
baví…“
V  pátek 21. 9. 2012 proběhla 
ve  večerních hodinách na  do-
pravním hřišti ve Velkém Mezi-
říčí akce pro velké i malé cyklis-
ty se zaměřením na bezpečnost 
v dopravním provozu za  sníže-
né viditelnosti. Každý cyklista 
po vyplnění testu z pravidel sil-
ničního provozu dostal sladkou 

odměnu a  bezpečnostní svítil-
ničku na  své kolo tak, aby byla 
demonstrována důležitost být 
viděn na silnici za šera i za tmy. 
V provozu děti doprovázely po-
stavičky rodiny Simpsonových 
a  Fiona se Shrekem. Akce byla 
uspořádána městským úřadem 
ve  spolupráci s  Domem dětí 
a  mládeže ve  Velkém Meziříčí 
a zástupci Besipu.

ing. Alena Vidláková, 
foto: archiv DDM

Malí cyklisté soutěžili na dopravním hřišti

Mezi spisovateli je docela roz-
šířenou zábavou rybaření. Asi 
nejslavnějším píšícím rybářem 
byl Ota Pavel, ale mezi jeho ko-
legy zazní i  další zvučná jména: 
Jiří Mahen, Jan Werich, Jaromír 
Tomeček, Jiří Jobánek, Zdeněk 
Šimek. V poslední době i Bohu-
mír Machát.
S Bohoušem jsem se před dávný-
mi léty potkal jako fotbalista, ale 
neznal jsem jej. To on si zapama-
toval ve štěpánovském dresu mě. 
Sám kopal dlouhá léta za  Velké 
Meziříčí a  fotbal má rád stále. 
Léta přešla, na  běhání po  hřišti 
už to není, ale na chození k vodě 
a vysedávání u psacího stolu pra-
vé chvíle nadešly. Aspoň pro Bo-
houše určitě…
Pokud jsem jej málo znal jako 
sportovce, o  to více znám nyní 
jeho knihy. Letos už vydal tře-
tí svazek rybářských povídek 

v  nakladatelství Erika. První 
dva se jmenovaly Ministerští 
pstruzi a  Jak se krotí sumec, 
nejnovější pak 
Kouzelný úhoř. 
Co se dozvíte ze 
zatím poslední 
Machátovy kni-
hy?
Že se u  vody 
dají prožít ne-
jen dramatic-
ké či lyrické 
chvilky, ale též 
mnohé leg-
rácky a  recese. 
Že od  rybářů 
uslyšíte četné 
mýty a  pověry, 
ale zrovna tak 
navážete velká 
přátelství. Autor poznal létající 
candáty, tajuplné jezero, které 
bylo později zasypáno popelá-

ři, zvěděl o  ukradeném sum-
ci a  poznal opravdovou dámu 
s rybářským prutem. Rád ryba-

ří na svých rod-
ných řekách, 
tedy Oslavě 
a  Balince, kde 
i  jedné tem-
né noci chytil 
kouzelného 
úhoře. Stejně 
rád se vypravu-
je na  přehrady 
do  Mostiště, 
Víru i  na  mu-
šovská jezera. 
Jako nejbohat-
ší revír poznal 
kdysi vírskou 
vyrovnávající 
nádrž. Dříve 

nenáviděl Svratku kvůli klasi-
kově básničce, kterou si nemohl 
zapamatovat, dnes stejnou řeku 

miluje. Autor pamatuje jen dva 
velkolepé debuty, které stojí 
za  řeč. Sparťana Romana Vo-
náška v  evropských pohárech 
a  své manželky na  rybách. Vo-
nášek kdysi roztrhal na  hadry 
legendárního Ronalda Koema-
na a  paní Machátová hned na-
poprvé chytila pěkného sumce. 
Bohouš Machát na  rybách po-
tkal plno zajímavých lidí, též 
dvojníka Václava Klause. Za-
žil tam mnohé a  něco i  vyčetl. 
Třeba že Švejk potkal v blázinci 
mnoho rybářů…
Čtenář může blahořečit chví-
li, kdy byl Bohumír Machát 
po  úrazu upoután na  lůžko 
a  vzal proto poprvé do  ruky 
tužku! Píše zajímavě a  dobře! 
Nenechte si ujít rybářské povíd-
ky tohoto nenápadného autora 
z Velkého Meziříčí.

Hynek Jurman

Bohumír Machát z Velkého Meziříčí rybaří i píše

S křesťanstvím je dneska potíž! Na  jedné straně církev, poměrně dost 
strnulá, zabedněná ve svém slovníku, navíc teď spojená s „nešťastnými“ 
církevními restitucemi, na druhé straně většina společnosti, která nemá 
chuť ani sílu pronikat touhle krustou k podstatě… Během desetiletí tu 
vznikla velká propast mezi řečí církve a  myšlením současného člově-
ka. Církev mluví, jak byla zvyklá, a málo interpretuje křesťanskou zvěst 
nově. Může se divit, že jí málokdo rozumí? Přitom evangelium, příběh 
Ježíše Krista, může přinést i  dnešnímu člověku mnoho zajímavého – 
dobrou životní náplň a pevné zakotvení, zdroj moudrosti, sílu proti zlé-
mu, naději v umírání. Ale církev jako by to neuměla sdělit, sází většinou 
na řeč minulosti. Někdy je mi toho velkého míjení opravdu líto. Když 
třeba vidím, jak člověk hledá smysl svého života, jak touží po určité du-
chovní hloubce, a církev mu nabídne jen pevnou organizaci a ideologic-
ké poučky. Nebo když třeba snoubenci chtějí svůj sňatek uzavřít „před 
Bohem“, a církev je odmítne, protože nesplňují nějaké její pochybné po-
žadavky. Tak o co tu jde, o církev nebo evangelium? 
Jistě, každý by měl začít u sebe. Jsem farář, měl bych tedy interpretovat 
evangelium srozumitelně a ve společnosti působit otevřeně. Jak se mi 
to daří, je samozřejmě otázka. Úplně bezúspěšný snad nejsem, občasný 
kladný ohlas je pro mě velkým povzbuzením. Velmi si vážím osobností, 
kterým to jde lépe než mně a  jejichž řeč i  skutky znamenají průniky 
k novému porozumění. Moc bych si přál, aby lidé i dnes zaslechli moud-
rost evangelia a měli z něj radost. Může se stát, že řeč církve je vám cizí, 
ale příběh Ježíše Krista nevzdávejte! 

Propast a moudrost 
evangelia

Okrsková volební komise umožní 
voliči hlasovat poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občan-
ským průkazem nebo cestovním 
pasem ČR). V rámci realizace vo-
lebního práva si mohou občané, 
jimž skončila platnost občanské-
ho průkazu, dosud si nepožádali 
o nový a nevlastní platný cestovní 
doklad, požádat již nyní na Měst-
ském úřadě Velké Meziříčí, úseku 
občanských průkazů, o  vystave-
ní občanského průkazu na  po-
čkání. Tento občanský průkaz 
je bez strojově čitelných údajů. 
Občan k žádosti o občanský prů-
kaz předloží dosavadní občanský 
průkaz a  2 fotografie (v  přípa-
dě ztráty občanského průkazu 
i rodný list). Ve dnech voleb bude 
na  Městském úřadě Velké Mezi-
říčí rovněž služba pro vyhotovení 
občanského průkazu na počkání, 
a  to následovně: v pátek dne 12. 
10. 2012 v době od 8 do 18 hodin, 
v sobotu dne 13. 10. 2012 v době 
od 10 do 12 hodin. 

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad (na Městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí na podatelně, 
tel.: 566 501 111) a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle 
k  voliči 2 své členy s  přenosnou 
volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.
Hlasovací lístky s  poučením 
o  způsobu hlasování budou dis-
tribuovány voličům nejpozději 3 
dny přede dnem voleb. V přípa-
dě, že dojde k  jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že 
nemá k  dispozici všechny hla-
sovací lístky, je možné požádat 
ve  volební místnosti okrskovou 
volební komisi o  vydání nové 
kompletní sady hlasovacích líst-
ků. Voliči s  údajem trvalý pobyt 
na  adrese Radnická 29/1 (Měst-

ský úřad Velké Meziříčí) si mo-
hou hlasovací lístky vyzvednout 
na podatelně městského úřadu.
Voliči, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá obecní 
úřad na  jeho žádost voličský prů-
kaz. Voličský průkaz se vydává 
pouze voličům zapsaným ve  stá-
lém seznamu v územním obvodu 
kraje, kde jsou vyhlášeny volby. 
Volič může požádat o vydání vo-
ličského průkazu ode dne vyhlá-
šení voleb, a to osobně u obecní-
ho úřadu do  okamžiku uzavření 
stálého seznamu (tj. nejpozději 
10. října 2012 do 16 hodin) nebo 
podáním doručeným nejpozdě-
ji 7 dnů (tj. 5. října 2012) přede 
dnem voleb obecnímu úřadu. Žá-
dosti o  voličské průkazy a  jejich 
výdej vyřizuje na Městském úřa-
du Velké Meziříčí Eva Krejsková, 
správní odbor, Náměstí 14/16 
(nad kanceláří České spořitelny), 
1. poschodí, dveře č. 102, tel.: 
566  781  170, e-mail: krejskova@
mestovm.cz 

Informace k volbám do Zastupitelstva 
Kraje Vysočina – 12. a 13. října 2012

Pavel Janošík

-šve-

Biojarmark
15. října 2012 od 9 do 16 ho-
din v DDM Žďár n. S. a v při-
lehlých prostorách v horní části 
náměstí.
Výstava a prodej výrobků zdra-
vé výživy, biopotravin, výrobků 
pro diabetiky a biokosmetiky.
Proběhne seminář k  ekologic-
kému zemědělství a výrobě bio-
potravin. 

Arne Němec, ZO ČSOP VM
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monTáŽ ŽalUzie, role-
Ty síTě, pvc, koberce.

caha Tel.: 602 950 763.

Jestliže se velkomeziříčskému starostovi Radovanu 
Necidovi podaří prosadit společný postup obcí, po-
stižených kamionovou dopravou na silnici 602 a zá-
roveň diskuzi udržet ve věcné rovině, bude mít jeho 
iniciativa naději na úspěch. Řekl to mluvčí sdružení 
autodopravců ČESMAD Bohemia Martin Felix.
„Starosta Radovan Necid chce nejprve ověřit, zda 
počet kamionů, které objíždějí dálnici kvůli mýtu, 
je skutečné reálné číslo a chce to ověřit odborným 
průzkumem, zadaným Centru dopravního výzku-
mu. To považuji za jediný možný první krok,“ po-
psal Martin Felix. 
Už tento týden se na velkomeziříčské radnici sejdou 
starostové obcí, kterých se tento problém týká. Ti by 
měli mluvit o způsobu, jak v této věci postupovat 
společně. „Společně proto, že jako jednotlivci jsme 
dosud s krajem, tedy majitelem oné silnice, nenašli 
společnou řeč,“ vysvětlil svolavatel Radovan Necid.

Pokud Centrum dopravního výzkumu potvr-
dí, že počet kamionů kvůli dražšímu mýtu na 
silnici 602 skutečně vzrostl, jsou podle Radova-
na Necida tři možnosti řešení. „Téměř zavrhu-
ji rozšíření mýta na tuto silnici, protože jde jen 
o skryté vyšší zdanění služeb. Druhou možnos-
tí jsou technické překážky, nebo statické vážení, 
ale to osobně považuji spíše za šikanu řidičů, než 
za důstojné chování státu. Konečně třetí, nejjed-
nodušší a nejlevnější způsob je prostá zákazová 
značka u vjezdu do našich obcí,“ vypočítal Necid 
s tím, že tuto variantu už dnes vyzkoušeli 
v Plzeňském kraji. „Jde o to, zda se nám poda-
ří zkušeností z Plzeňska využít, anebo zda se Kraj 
Vysočina bude i nadále planě vymlouvat na kde-
co a kdekoho místo toho, aby se našim občanům 
alespoň pokusil účinně pomoci,“ uzavřel Necid.

(článek je součástí placené inzerce)

Odborníci: Velké Meziříčí má 
k otázce kamionů rozumný přístup

OBCHODNÍ ASISTENTKU
Požadavky: 
zodpovědnost, 
základy práce na PC
Druh práce:  
prodej zboží + administrativa 
v prodejně ve Velkém Meziříčí

Nabídky posílejte formou  SMS 
na tel.: 777 288 660

e-mail: p.chalupa@sanimat.cz

přijmeme

DOSTUPNÉ PŮJČKY
www.solidnifinance.cz

tel.: 777 479 982

nejen zahradní nábytek
POSEZONNÍ VÝPRODEJ 

V PODNIKOVÉ PRODEJNĚ:
  Výprodej dřevěného zahradního nábytku 
 – slevy až 40 %

  Totální výprodej čalouněného nábytku 
  – slevy až 50 %
  Doprodej zeminy a substrátů 
  – slevy až 65 %

Provozní doba: pracovní dny 8–16
INGELD – areál Jestřábec 

(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Tel.: 566 523 414 ● www.ingeld.cz

▶
▶
▶

Vysočina je krás-
ný kout světa. Ke 
svým obyvatelům 
dokáže být vlídná 
i drsná. Je jiná než 
ostatní regiony. Je 
jedinečná a my ji 
máme rádi. My, 
kteří zde žijeme, 
si uvědomujeme 
její výlučnost, ale 
vnímáme i druhou 
stranu mince. Ži-
vot zde nemusí být 
jen příjemný. Ten, 

kdo spojil svůj osud s Vysočinou a trvale zde žije, by 
nepochybně stál o to, co je jinde běžné a u nás chy-
bí. Nezbývá, než pokusit se, rozhodování o zásad-
ních otázkách, tedy o tom, jakou Vysočinu chceme 
do budoucna mít a jakou ji odkážeme svým dětem 
a vnukům, vzít do vlastních rukou.
Je třeba si uvědomit, že rozhodování o dílčích pro-
blémech probíhá permanentně v každé obci. Obce 
a města jsou stavebními kameny, z nichž je Kraj Vy-
sočina složen. Jsou to základní jednotky, které 
s přestávkami a odbočkami hledají správnou cestu 
za prosperitou i za lepším životem pro své občany. 
Tak jak obecní samosprávy pracují v obcích a měs-
tech, má i kraj svoji samosprávu. Nadcházející vol-
by do krajských zastupitelstev mají za cíl najít nové 
hospodáře a správce našeho kraje.
Naše sdružení nese název Pro Vysočinu. Jsme pře-
vážně nezávislí komunální politici, starostové, mís-
tostarostové, radní a zastupitelé obcí a měst kraje 
Vysočina. Spolu s námi jsou na kandidátce lidé pra-
cující v neziskovém sektoru, školství, zdravotnictví, 
ale i podnikatelé. Dohromady nás pojí zájem o náš 

domov, o Vysočinu. Řada z nás má již s prací v kraj-
ském zastupitelstvu zkušenost. Marie Černá, Zdeň-
ka Marková, Jindřich Skočdopole, Hana Žáková, 
Zdeněk Jirsa, Pavel Maslák a Pavel Heřman nejsou 
v zastupitelstvu kraje nováčky.
Naše představy o fungování kraje jsou podloženy le-
titou zkušeností v zastupitelstvech obcí a měst, věří-
me tomu, že krajská politika není ničím jiným, než 
přímým pokračováním politiky komunální. Jsme 
přesvědčeni, že témata celostátní, která nelze 
v kraji řešit, nepatří ani do krajské volební kampaně, 
natož do krajské samosprávy. Proto, zcela vědomě, 
podobná témata voličům nepředkládáme a náš pro-
gram reflektuje výlučně témata, která jsou důležitá 
pro kraj jednak jako celek, jednak pro jeho části. 
Protože jsme převážně lidé bez stranické přísluš-
nosti, nemůže se nám stát, že se staneme hříčkou 
v rukou stranických sekretariátů. Nechceme, aby 
města a obce byly podporovány podle toho, ze které 
strany je jejich starosta, ale chceme reagovat na je-
jich objektivní potřeby.
Náš volební program je celkem jednoduchý a rea-
listický. Proto je splnitelný. Chceme jej naplňovat 
v úzké spolupráci s městy a obcemi, podnikateli 
a neziskovým sektorem. Chceme, aby pozice kraje 
a jeho rozvoj snesly srovnání ve všech oblastech 
v rámci České republiky i EU. 
Sdružení Pro Vysočinu je skupinou lidí, kteří mají 
silnou vazbu k místu, kde žijí, ke kraji, který pova-
žují za svůj domov. Rozhodnutí o tom, kdo bude náš 
domov v následujících čtyřech letech spravovat, je 
teď v rukou vás, voličů. Nabízíme vám to, co jsme 
se naučili v samosprávách obcí a měst, nabízíme 
vám korektní a zodpovědné jednání. Většině z nás 
projevili voliči v místě bydliště důvěru a zvolili nás, 
mnohdy opakovaně. Věříme, že až si prostudujete 
naši kandidátku, projevíte nám důvěru i vy.

Volby do zastupitelstva kraje 12.–13. 10.
Slovo lídra kandidátky

+ Nestraníci

MVDr. Pavel Heřman
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VÝKLAD Z KARET 
Tel.: 603 184 919
www.gerda.cz

■ Konzumní brambory Dali, 
možno i na uskladnění, ruč-
ně sbírané. Cena 4 Kč/kg, tel.: 
736 255 513.
■ Moto  Honda CB 500S, 42 kW, 
r. v. 2001, cena 45.000 Kč, po vý-
měně náplní, nová aku, nová STK, 
motorka je plně v pořádku. Naje-
to 37.800 km. Tel.: 776 333 165. 
■ Brambory konzumní. Cena 
5 Kč/1 kg. Tel.: 776 795 761.
■ Šicí stroj zn. Minerva. Jed-
nojehlový s motorem 0,4 kW, 
380/220 V. Tel.: 724 727 132.
■ Brambory na uskladnění 5 Kč/
kg při  odběru nad 200 kg do-
prava zdarma. Tel.: 775 333 021.
■ Ráfky na Fiat Punto vč. pne-
umatik (zimní), 4×, cena 1.500 
Kč. Dále prodám ráfky na Peu-
geot 106 nebo Citroën Saxo, 2×, 
cena  400 Kč. Tel.: 608 980 834.
■ Macešky. Cena 6 Kč/ks. Pro-
dej nyní a jaro. Tel.: 737 767 876.
■ Stavební míchačku na 2,5 ko-
lečka. Cena dle dohody. Tel.: 
737 192 486.
■ Pšenici a  ječmen. Dále přijí-
mám objednávky na  brambory 
konzumní + sadbu odrůd Ma-

rabel, Belana, Adéla. Odběr asi 
od poloviny září. Tel.: 607 299 168, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Vietnamská selata – kastrovaný 
kaneček a sviňka. Stáří 4 měsíce. 
Cena 300 Kč/ks. Tel.: 733 530 356.
■ Brambory na uskladnění, 
bílé, červené, cena 5 Kč/kg. Tel.: 
733 502 505, 566 544 456.
■ Dieslový motor 1,4 z vozu Cit-
roën AX ve 100% stavu, vhodný i 
do malotraktoru. Cena dohodou. 
Tel.: 603 751 682.
■ Jehňata jateční, 2 ks, stáří 6 mě-
síců – Sufolk. Cena 1.700 Kč. Zn. 
Nedovedu je zabít. Tel.: 608 518 905.
■ Kvalitní brambory na usklad-
nění, 4 kč/kg. Tel.: 734 440 270.
■ Škodu Felicii. Modrostříbrná 
barva, r. v. 1996, STK na 2 roky. 
Cena 20.000 Kč. Tel.: 731 175 715.
■  Včelí med – lesní, pastový, cena 
od 90 Kč, brambory konzumní, 
ruční sběr 5 Kč/kg, krmné 1 Kč/
kg. Tel.: 608 949 273.
■ Brambory odrůdy Solara, Ma-
réna, Dali. Cena 5 Kč/kg. Tel.: 
605 071 238, 566 521 884.
■ Ford Focus Combi, 1.6 TDCi, 
80 kW, r. v. 2006, najeto 138 tis., 
stříbrná metalíza, servisní kniha, 

klimatizace, litá kola, rádio CD, 
hagusy, el. okna, zrcátka, 6× air-
bag, pravidelný servis, nové brz-
dy, olej, filtry, cena 127.000 Kč. 
Dohoda jistá. Tel.: 777 321 877.
■ Brambory  Adéla. Cena 4,80 Kč/
kg. Tel.: 566 544 005, 723 411 357.
■ Ford Mondeo, r.  v. 2000, dob-
rý stav i obutí. Tel.: 566 543 464.
■ Túje na výsadbu živého plotu
výška nad 100 až 150 cm (Thuja 
Occidentalis), husté, 130 Kč/ks. 
Dále prodám Buxus – zimostráz, 
modříny a sazenice dubu (do 
lesa). Termín dodání: září, říjen. 
Možnost dodání na místo výsad-
by. Tel.: 568 888 283, 603 926 075, 
e-mail: fs27@atlas.cz 

■ Dveře do sklepa, starší, pro-
sklené i plné, L i P. Levně. Tel.: 
774 156 966, 603 903 226.
■ Plně funkční, zachovalý foto-
aparát Meopta Flexaret. Tel.: 
720 167 481 (po 17. hodině), e-
-mail: adambunting@seznam.cz. 
Prosím nabídněte.

■ Prodám garáž v řadovce pod 

Družstevní ulicí, více na  tel.: 
732 356 290.

■ Prodám slunný byt 3+1 v OV 
o výměře 77 m2 v ulici Ke Třem 
křížům ve Velkém Meziříčí.  Byt  
se nachází v 1. NP a je po čás-
tečné rekonstrukci (nová plast. 
okna). Součástí bytu je garáž a 
prostorná lodžie. K dispozici je 
sklep, kočárkárna a zahrádka. 
Volný ihned. Tel.: 605 959 464, 
773 959 464, 776 798 182.
■ Garáž  na  ul. Františkov  ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 608 881 880.  
■ Vyměním byt 3+1 za menší 
1+kk (spěchá), Hornoměstská 
103. Tel.: 604 833 109.
■ Koupím zahradu na Fajtově 
kopci. Tel.: 732 376 342.
■ Prodám zahradu u mostišťské  
přehrady. Rozloha 400 m2. Tel.: 
605 157 921.

■ Pronajmu nový slunný byt 

2+kk, mezonet na ul. Školní, 
částečně zařízený, od 1. 10. Tel.: 
775 319 525
■ Pronajmu cihlový byt 3+kk ve 
Velkém Meziříčí na ul. Čermáko-
va. Dlouhodobě, částečně zaříze-
ný, volný ihned. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu zařízený byt 1+1 
s balkonem ve Vel. Bíteši. Info na 
tel.: 608 625 854.

■ Hlínu. 100 m³ za vlastní od-
voz. Tel.: 777 593 494, M. Rudolf.
■ Koťátka do dobrých rukou. 

Volejte večer. Tel.: 732 908 611. 
■ Koťátko. Kocourek je přítulný, 
nebojácný. Tel.: 605 182 943.

■ Doučím mladší žáky ČJ, AJ. 
Zájemci volejte večer na tel.: 
777 691 117.

prodám - koUpím - vyměním

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Vedoucí odboru řídí práci celého odboru, zastupuje odbor na 
poradách vedení Městského úřadu Velké Meziříčí, na zasedá-
ní městské rady a městského zastupitelstva.

Vedoucí odboru bude mít odpovědnost za:
- zajištění výkonu správy bytového a nebytového fondu  
 ve vlastnictví města Velké Meziříčí,
- zajištění správy a údržby bytů a nebytových prostor  
 pro cizí za úplatu v místě a čase obvyklou,
- za hospodaření se svěřeným bytovým a nebytovým  
 fondem ve vlastnictví města,
- vedení evidence obecních bytů a s tím souvisejících úkonů,
- vedení evidence nemovitého majetku města – 
 pozemků a budov a s tím souvisejících úkonů.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan  
 s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhon- 
 nou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně  
 odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,   
 nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání  
 související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zá- 
 kona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním pro- 
 gramu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu- 
 dijním programu,
• předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se  
 stanoví některé další předpoklady pro výkon některých  
 funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky,  
 ve znění pozdějších předpisů (tzv. lustrační osvědčení),
• znalost majetkové a bytové problematiky výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, flexibilita, 
 samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů,
• komunikační a vyjednávací schopnosti.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí 
obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
 k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,  
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se  správ- 
 ních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
 u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvěd- 
 čující bezúhonnost vydaný domovským státem; 
 pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se  
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4   
 záko na č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další  
 předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
 orgánech a organizacích České republiky, ve znění poz- 
 dějších předpisů,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 5. 10. 2012 
do 12.00 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice vedoucí 
odboru SMB“

Kontaktní telefon: 566 781 003

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

vedoucí odboru správy majetku a bytů
na dobu neurčitou 

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 11. platové třídy 
dle platných právních předpisů. 

Předpokládaná doba nástupu od 1. 1. 2013.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Ve Velkém Meziříčí dne 19. 9. 2012

Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.     

SAUNA 
RELAX

OTEVŘENA OD 1. 10. 
DŮM ZDRAVÍ VM

TEL.: 728 382 202

PŘIJMU SAMOSTATNOU 
SERVÍRKU DO MALÉ 

RESTAURACE V RUDĚ
 U VM. TEL.: 731 931 421.

COMPREX CZ s. r. o.
K Novému nádraží 2
Velké Meziříčí

Obchodní firma se strojírenským zaměřením 
přijme zaměstnance na pozice:

□ ekonom/ekonomka
□ asistenka ředitele

Požadavky: 
□ Nutná výborná znalost cizího jazyka (AJ, NJ)  
□ Flexibilnost, komunikativnost

Strukturované životopisy zasílejte na e-mail:
filip@comprex-cz.cz

PRODÁVÁME
20TÝDENNÍ NOSNICE

a LEVNOU SMĚS 
Hrbov 42

Tel.: 737 477 773

Požadujeme:  velmi dobrou znalost NJ
  dobrou znalost programu Excel
  všeobecné technické znalosti
Pracovní náplň:  zpracování výrobních zakázek
	 	 technické	řešení	realizací	zakázek
  komunikace s dodavateli, 
	 	 školení	zákazníků
  tvorba cenových nabídek
Nabízíme:     	 práci	ve	stabilní	a	dynamické	firmě
	 	 možnost	profesního	růstu
  práce na plný úvazek

Své	životopisy	zasílejte	na	job@minirol.cz
Více	info	na	www.minirol.cz

Firma	Building	Plastics	ČR	s.	r.	o.	hledá	zaměstnance	
na pozici

TECHNIK

Pracovní	náplň:	operativní	řízení	chodu	lakovny	
 (tým cca 25 lidí) 
 plánování zakázek, cenové kalkulace
 komunikace se spolupracovníky,   
 mzdová agenda
 optimalizace chodu lakovny a zvyšová- 
	 ní	její	produktivity
Požadujeme:	 min.	SŠ	vzdělání	–	tech.	směr	výhodou
	 alespoň	středně	pokročilá	znalost	AJ		
 nebo NJ
 zkušenosti z oboru a základy chemie  
 výhodou
	 odpovědnost,	loajalitu,	kreativitu	
 a inovativní myšlení
Nabízíme:	 práci	v	mladém	kolektivu,	
	 firemní	benefity		 	
	 možnost	seberealizace	v	rámci	střední-	
	 ho	managementu	firmy

Své	životopisy	zasílejte	na	job@minirol.cz
Více	info	na	www.minirol.cz

Firma	Building	Plastics	ČR	s.	r.	o.	hledá	zaměstnance	
na pozici

KOORDINÁTOR PROVOZU LAKOVNY
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Lidovci přišli se zajímavým a pro voliče hodně lákavým projektem. 
Chtějí pro obyvatele kraje zajistit levnější volání na mobilní telefony 
a přinést i úsporu nákladů na elektřinu a plyn. Pomoci jim k tomu 
má zavedení tzv. Region pasů. Novinka vychází z myšlenky již exis-
tujících Rodinných pasů a společných nákupů. Sympatické na jejich 
plánu je i skutečnost, že slevy nepůjdou z rozpočtu kraje a nejde 
tedy o prosté přelévání peněz daňových poplatníků jinam.
Oslovení odborníci se k jejich plánu vyjadřují střízlivě, ale přizná-
vají, že projekt realizovatelný je. Celé to má fungovat na principu 
společných nákupů elektřiny, plynu a mobilního volání ve velkých 
objemech, při kterých se dosahuje mnohem nižších cen a velkých 
slev. Zkušenosti na tomto poli již existují. Kraj Vysočina s úspěchem 
využívá společné nákupy již několik let a přineslo to velké úspory 
pro něj i pro jeho organizace. Obdobnou formou to dělají i některá 
města – např. Jihlava a také řada velkých firem.
Jedno prvenství ale lidovci mají. Dokázali najít systém, jak úspo-
ry ve velkém nabídnout i běžným spotřebitelům a to pomocí tak-
zvaných Region pasů, které se dají chápat jako určitý druh slevové 
karty. „Společné nákupy samy o sobě nejsou žádnou převratnou 
myšlenkou. Naopak používají k získání velkých slev již vyzkoušené 
postupy. Čím je náš projekt nový, je nabídka výhod společných ná-
kupů drobným spotřebitelům – občanům,“ říká krajský lídr lidovců 
Vít Kaňkovský a ještě dodává, že možné to je díky takzvaným Re-
gion pasům.
Lidovci se nebojí ani překážek, které mohou nastat při realizaci pro-
jektu. Chtějí navázat na zkušenosti s provozem Rodinných pasů, u 
jejichž zrodu v kraji stáli, a na společné nákupy dělané krajem, na 
jejichž zavedení se také podíleli. Za příklad dávají i levné volání, 
které mají zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci všech krajských 
organizací. Pod Krajem Vysočina funguje 40 000 mobilních tele-
fonních čísel už nyní, a to za ceny, na které běžný spotřebitel nikdy 
nedosáhne.
Krajský předseda lidovců Štěpán Komárek komentuje lidoveckou 
snahu jednoduše. „Neustále se mluví o krizi, o snižování platů, zvy-
šování daní a nutnosti si utahovat opasky. O konkrétních návrzích, 
jak pomoci lidem, mnoho neslyšíme. Region pasy a společné nákupy 
pomohou všem ušetřit za výdaje, před kterými uteče jen málokdo. 
A pomohou zejména rodinám, na které dopadá neustále zmiňovaná 
krize nejvíc.“                                                                                             (km)

(článek je součástí placené inzerce)

Lidovci nabízejí slevy 
na energie a volání přes 
Region pasy

MUDr. Vít Kaňkovský, kandidát na hejtmana

• zavedeme Region pasy a
zlevníme Vám elektřinu, plyn a
mobilní volání

• zabráníme neuváženému
rušení oddělení v našich
nemocnicích

• nepřipustíme nesmyslné
zadlužování kraje

• budeme podporovat
zaměstnanost a vznik nových
pracovních míst

www.kduvysocina.cz

Nové rozpočtové určení daní (RUD) přinese obcím v České republice 
navíc dvanáct miliard.
O téměř jednu miliardu si polepší i obce a města na Vysočině. Tyto 
peníze výrazně pomohou obcím v jejich rozpočtových problémech. 
Často mě zaráží, jak samozřejmě se k tomuto těžce prosazenému 
opatření hlásí i ti, kteří tuto úpravu nepodporovali a dokonce byli 
proti tomuto novému daňovému opatření. Poté, co se podařilo najít 

kompromis, najednou se kde kdo hlásí k tomu, co pozitivního tato 
novela přinese. 
Považuji za důležité říct nahlas, že to byla především TOP 09 a Sta-
rostové, kteří měli tento návrh ve svém volebním programu a že se 
nám podařilo RUD prosadit. Stejně zodpovědně přistupuje TOP 09 
k dalším bodům svého programu a snaží se je prosadit. A já věřím, 
že se nám to podaří.                        (článek je součástí placené inzerce)

Daně pro obce jinak
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PREZENTAČNÍ PŘEHLÍDKU 
JUPITER CLUBU 

A JEHO PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

Poděkování

kUlTUrní a spoleČenské akce

úterý 9. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění 
Po třiceti letech manželství je nejvyšší  čas mnoho věcí zásadně změnit. 
Manželé Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí 
o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným manželským ste-
reotypům a vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to? 
Hrají: Daniela Kolářová a Milan Lasica 
Prodej vstupenek: program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 
(001), jednotlivé vstupné 300 Kč

spoleČenská rUbrika

Vzpomínka

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
9. 10. Na kole po Kanadě, přednáší Stanislav Michal
16. 10. Bosna a Černá Hora, přednáší ing. Ondřej Herzán
30. 10. Kuba, přednáší ing. Jaroslav Pazdera

Přednášky vlastivědné a genealogické 
společnosti, o. s. při Jupiter clubu – říjen 

zpívá Edita Adlerová, tančí Lola Karpenko, kostýmy připravil módní 
návrhář Osmany Laffita – pátek  5. 10. 2012, velký sál v 19.30 hodin. 

neděle 21. 10. 2012, kinosál Jupiter clubu v 19.30 hodin. Vstupné: 
předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. Rezervace a prodej na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

Nabízíme výuku standardních, klasických, moderních a latino-páro-
vých tanců pod vedením lektorky Vlasty Buryanové z Taneční školy 
STARLET Brno. Začínáme 8. 10. 2012 ve 21 hodin, končíme 26. 11. 
2012, v případě zájmu pokračujeme v kurzu pro pokročilé od  ledna 
2013. Uzávěrka přihlášek 5. 10. 2012. Kurzovné 1.600 Kč/taneční pár.  
Přihlášky přijímá a informace poskytuje program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5, e-mail: program@jupiterclub.cz.

Taneční pro dospělé 

Španělský večer s Carmen, flamencem 
a kostýmy Osmanyho Laffity

neděle 28. 10. 2012 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, vstupné: 
200 Kč, rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clu-
bu, tel. 566 782 004, 001 (po–čt 8–16, pá 8–14 hodin).

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí zve 
všechny malé diváky na pohádku dne 13. a 14. 10. 2012 v 15 hodin, 
malá scéna JC, vstupné 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (005), 
program. oddělení JC, po–čt v 8–16 hodin, v pá 8–14 hodin.

Divadelní sezona podzim 2012

Zuzana Stirská a sbor Fine Gospel Time

Josefa Zíma, Yvetta Simonová 
a orchestr J. Sládka v Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve středu 24. října 2012 
DISCO s DJ BONDEM v předsálí velkého sálu 

od 17 do 21 hodin. Určeno pro žáky 11–15 let. Vstupné: 40 Kč.

Sentao v Jupiteru

DS Březejc děkuje sponzorům

Středa 3. 10.–čtvrtek 4. 10. 
DNY ZDRAVÍ–Každý svého zdraví strůjcem. Prevence rakoviny 
vesele i vážně, poradna a měření základních zdravotních ukazatelů. 
Firmy a neziskové organizace zde budou prezentovat svoji činnost 
a nabídku výrobků a služeb související se zdravím ve všech podo-
bách. Středa 10.30–18.00, čtvrtek 9.00–17.00 v Jupiter clubu a na 
náměstí.

Neděle 7. 10., velký sál, 19 hodin 
Divadlo IKAROS uvádí obnovenou premiéru představení
A. de S. Exupéry – MALÝ PRINC. Vstupné: 80 Kč.

Úterý 9. 10., kinosál, 16 hodin         
Beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou na téma Zdravá výživa. 
Pořad z oblasti zdravé výživy a dodržování zdravého životního sty-
lu. Kateřina Cajthamlová ukázala zejména v pořadu Jste to, co jíte, 
cestu ke zdravému životnímu stylu desítkám lidí trpících obezitou. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.

Úterý 9. 10., velký sál, 19.30 hodin 
Studio DVA: divadelní představení PŮLDRUHÉ HODINY 
ZPOŽDĚNÍ. Hrají: D. Kolářová, M. Lasica. Jednotlivé vstupné 300 
Kč, platí permanentky Podzim 2012.

Čtvrtek 11. 10., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého 
Meziříčí ing. Radovana Necida. 1. koncert: Petr Malásek & Franti-
šek Kop Quartet, platí abonentky, vstupné: 180 Kč/250 Kč

Sobota 13. 10. a neděle 14. 10. malá scéna, 15 hodin
KAŠPÁREK SI ZAŘIZUJE ZOO LABUŤ. Po skončení pohádky 
možnost nahlédnutí do zákulisí divadla. Vstupné: 40 Kč

Neděle 14. 10., velký sál, 16 hodin
Vystoupení pěveckých sborů SMAJLÍCI, SLUNÍČKA, HARMO-
NIE a vokální skupiny 6 tet. Vstup zdarma.

Pátek 19. 10., Jupiter club
Pro školy: Kulturní vystoupení partnerského města Tisna 
z Chorvatska

Sobota 20. 10., Jupiter club
Kulturní vystoupení partnerského města Tisna z Chorvatska

Pátek 19. 10., koncertní sál, 19.30 hodin 
Koncert meziříčské skupiny SECOND HAND. Vstup zdarma!

Sobota  20. 10., velký sál, 19 hodin
Divadlo Ikaros – MUZIKÁLOVÉ HITY
Po skončení promítání filmového dokumentu PROBLÉMY 
od meziříčské režisérky Anety Beránkové. Vstupné dobrovolné!

Neděle 21. 10., kinosál, 19.30 hodin 
ZUZANA STIRSKÁ A SBOR FINE GOSPEL TIME
Vstupné: 200 Kč, na místě 250 Kč

Středa 24. 10., předsálí velkého sálu, 17 – 21 hodin
DISCO S DJ BONDEM pro žáky 11–15 let, vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 25. 10., Jupiter club, 19 hodin 
Koncert hudební skupiny FORTIX z Velkého Meziříčí, vstup zdarma.

Pátek 26. 10., velký sál, 20 hodin 
Koncert rockové kapely SLADE, vstupné: 590 Kč, na místě 650 Kč

Sobota 27. 10., malá scéna, 15 hodin 
KAŠPÁREK SI ZAŘIZUJE ZOO LABUŤ. Po skončení pohádky 
možnost nahlédnutí do zákulisí loutkového divadla. Vstupné: 40 Kč

Sobota 27. 10., koncertní sál, 17 hodin 
Netradiční vystoupení divadelních souborů:  
STUDNA – ZÁHADA 13. BAKTUNA; A.I.D.S. – TADY OREL!          
Vstupné dobrovolné.

Neděle 28. 10., velký sál, 19.30 hodin 
Koncert JOSEFA ZÍMY A YVETTY SIMONOVÉ 
a orchestru J. SLÁDKA, vstupné: 200 Kč

Pondělí 29. 10., kinosál, 18 hodin 
Jiří Kolbaba – cestovatel rádia Impuls, DIASHOW z cyklu DIS-
COVER THE WORLD
Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, je známý 
cestovatel, fotograf a publicista. Navštívil přes 120 zemí na šesti 
kontinentech planety. Jeho strhující besedy, diashow či talkshow 
už vidělo mnoho měst i vesnic v celém Česku. Emotivní formou 
přibližuje svět a širokou veřejnost inspiruje ke splnění vlastních 
cestovatelských snů. Vstup zdarma.

V průběhu měsíce října, výstavní síň, 
Výstava: MIROSLAV MÁCA – PODZIM  
Kresby a fotografie, otevřeno do 25. 10. 2012.

JUPITER CLUB, s. r. o., 
PŘIPRAVIL V RÁMCI OSLAV 
20. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 
V MĚSÍCI ŘÍJNU 

Dne 14. 9. jsme oslavili 60. výročí založení DS Březejc. Klienti a za-
městnanci děkují touto cestou občanům, sponzorům a účinkujícím, 
kteří nám pomohli vytvořit úžasnou a nezapomenutelnou atmosféru 
pátečního odpoledne.
Na programu se charitativně podíleli: Petr Bende & band, moderátor 
Jiří Doležal z Rádia Vysočina, DDM Velké Meziříčí – břišní tanečnice, 
skupina historického šermu TAS Velké Meziříčí, oddíl karate Sokol 
Velké Meziříčí, ZAYFERUS – dravci Osová Bítýška, hipoterapie ÚSP 
Kociánka Brno, skupina BSB Pavel Dický Březejc, Music Data Velké 
Meziříčí, pan Hawerland z Kostelce.
Velké poděkování patří sponzorům: MěstoVelké Meziříčí, Město 
Žďár nad Sázavou, Město Velká Bíteš, obce Štěpánov nad Svratkou,  
Kostelec u Jihlavy, Přeckov, Ořechov, Březejc, Přibyslavice, Tvarožná, 
Jilem, Podolí, městys Křižanov, Střední škola řemesel a služeb Velké 
Meziříčí, Pivovar Harrach Jelínkova vila Velké Meziříčí, ČSOB Vel-
ké Meziříčí, Nowaco Velké Meziříčí, Steinhauser, s. r. o., Tišnov, SDH 
Ořechov–Ronov, restaurace Na Hrázi Ronov, SDH Lhotky, P&L, spol. 
s r. o., Velké Meziříčí, Vinařství Horák–Boleradice, Jupiter club, s. r. o., 
Velké Meziříčí, manželé Dvořákovi z Vídně. Mediální partner akce tý-
deník Velkomeziříčsko.       Mgr. Miroslav Štěpánek, vedoucí DS Březejc

❧Čas plyne, ale bolest v srdci zů-
stává.❧

Dnes, 3. října, tomu je 19 let, co 
tragicky zahynul náš syn 

Jaroslav Král z Blízkova. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají zarmoucení 
rodiče a sourozenci s rodinami.

Vyzkoušejte úplně nový program ZUMBA SENTAO – nový trend, 
kde se posilují břišní svaly, nohy i ruce. Každý čtvrtek od 18. 10. 2012, 
18.30–19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, od 14 let neomezeně. 
Cvičí zkušení lektoři Jiří Bánovský a Romana Vítková z Taneční školy 
AURA. Nabízíme: 1) Předplatné: 6 lekcí – 300 Kč (50 Kč/1 lekce) – 18. 
10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. a dále pokračování v lednu 2013.
2) Jednotlivé vstupy: 70 Kč/1 lekce.
Nelze se odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka. Přihlášky na tel.: 
566 782 004-5 nebo na e-mail: program@jupiterclub.cz, nejpozději do 
11. 10. 2012.

Kašpárek si zařizuje ZOO Labuť

 

DNY ZDRAVÉHO SPANÍ
Využijte možnost konzultace s předními od-
borníky na zdravý spánek a vyzkoušejte výběr 
správné matrace za použití počítače s měřicí 
dekou metodou X - SENZOR. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

v týdnu 
od 15. do 20. 10. na

NÁBYTEK NEKO 
vás zve

Ve dnech zdravého spánku vás odborníci na zdravé spaní seznámí 
s tím, jak je důležité zvolit správnou matraci, rošt a v neposlední řadě 
i postel. Správně zvolenou kvalitní matrací podpoříte regeneraci těla 
a orgánů ve spánku, zvýšíte imunitu a odolnost těla vůči stresu. Spán-
kem na kvalitní matraci budete mít více energie za menší dobu spán-
ku, a tím více času na své koníčky a blízké. Podpořte svůj zdravý životní 
styl výběrem matrace a přispějte tak ke zdravému způsobu života. Spěte 
lépe než ostatní. Spánek tvoří 1/3 vašeho života, proto jej nepodceňujte.
A právě proto stojí zato navštívit Dny zdravého spánku v Nábyt-
ku NEKO ve dnech 15.–19. 10. 2012, kde rádi vyřešíme vaše zdravé 
spaní.                                                           (článek je součástí placené inzerce)

Dny zdravého spánku

ZRUŠENO
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Lesáci VM – Stará garda Měřín 
1:3 (1:2)
Lesáci chtěli v  odvetě Měřínu 
oplatit prohru z  prvního kola, 
a  tak přišli se  dvěma změnami. 
Nejprve podepsali novou posilu, 
Karla Vidláka, a  také proved-
li rošádu ve  svých řadách, když 
Karla Kružíka využili ve  středu 
pole a  jeho místo v  bráně zaujal 
Roman Valička. Na  body to ale 
nestačilo, Stará garda Měřín po-
razila Lesáky 3:1.
Střelci: Měřín: 11.' Juříček Milo-
slav, 24.' Kružík Karel (vlastní), 
50.' Krčál Josef. Lesáci VM: 22.' 
Nováček Alois. Bez karet. Roz-
hodčí: Michael Polák.
SK FC Křižanov – Senioři VM 
0:1 (0:1)
První hrací den uzavřel duel 
Křižanova se Seniory VM. Kři-
žanovští poučeni předchozími 
zápasy přijeli včetně početné la-
vičky. Na  premiérové body jim 
to ale nestačilo a Senioři vyhráli 
gólem Luboše Minaříka v závěru 
prvního dějství. Střelci: 24.' Mi-
nařík Luboš (Senioři VM). Bez 
karet. Rozhodčí: Pavel Rosický.
Liga veteránů po 4. kole
1. Senioři VM 4 3 1 0 10:2 10
2. Stará garda Měřín 4 2 2 0 9:5 8
3. Lesáci VM 4 1 0 3 8:9 3
4. SK FC Křižanov 4 0 1 3 0:11 1

Závěrečné zápasy Ligy veteránů 
MKVM – hřiště za 3. ZŠ:

8. 10. v 18.30 Lesáci VM – Senio-
ři VM a Stará garda Měřín – SK 
FC Křižanov 
Po  odehrání zápasů proběhne 
přímo na  hřišti předání pohá-
ru a  ceny vítězi Ligy veteránů 
MKVM.
Liga mužů
SK Mostiště – Retro Křižanov B 
3:1(1:0)
Křižanovští muži měli sice zpož-
dění, ale nakonec dojeli posíleni 
„exoslavickým“ Martinem Sed-
láčkem v  odvážném počtu 5+1. 
Sedláček se sice blýsknul gólem, 
ten ale v konečném zúčtování nic 
neřešil. Mostiště svým urputným 
stylem a výškovou převahou Kři-
žanov sice nepřehrály (více šan-
cí bylo na  straně domácích), ale 
produktivita a  důraz rozhodly 
o výhře Mostišť.
Střelci: Křižanov: 31.' Sedláček 
Martin. Mostiště: 22.' Krejčí Vác-
lav ml., 29.' Pól Jan, 46.' Pól Jan. 
ŽK: 50.' Pól Jan (Mostiště). Sudí: 
Jaroslav Mátl.
Kittydogs United – Slza VM 
2:0(1:0)
„Kočkopsi“ slaví první výhru! 
Kittydogs United Petra Ostré-
ho se oblékli do  nových dresů 
a  vyrukovali proti velezkušené 
Slze VM s  odhodláním konečně 
vyhrát. To se jim nakonec poda-
řilo góly Jana Prudíka a Jaromíra 
Zezuly. Domácí se tedy odpoutali 
ze dna tabulky, kde nechali osa-
mocenou „Ztracenou generaci“, 

která má ale dva zápasy k dobru. 
Střelci a karty (všichni Kittydogs 
United): 18.' Prudík Jan, 48.' Ze-
zula Jaromír. ŽK: 44.' Zezula Ja-
romír. Sudí: Roman Myška.
Flamengo – Kašpaři VM 3:1(0:0)
Fotbalová samba vs. „prešovský 
beton“. Hosté vsadili od počátku 
vše na  taktiku a  na  své pověst-
né brejky. Jeden takový ve  váp-
ně chytře využil Sláva Chlubna 
k pokrytí balónu, brankář domá-
cích fauloval. Nařízenou penaltu 
Tomáš Málek precizně proměnil. 
Překvapivé vedení netrvalo dlou-
ho, již o  minutu později srovnal 
Vojta Bradáč. Do  poločasu se 
skóre neměnilo. Druhé dějství 
bylo ve  znamení povětšinou ne-
přesných kombinací Flamenga. 
Několik palčivých střel reflexivně 
vyrazil pozorný gólman Pokorný 
a  zápas spěl k  dělbě bodů. Ale 
jen zdánlivě. Zbývalo pět minut 
do  hvizdu, když si po  autu vzal 
míč Jaroslav Kubec, uvolnil se 
od svého strážce a skóroval. Ob-
rat dokonal Vojta Bradáč svým 
druhým gólem v  zápase, když 
zakončil protiútok Flamenga os-
trou střelou z  první. Překvapení 
se ve  výsledku nekonalo a  Fla-
mengo pokračuje v  suverénním 
tažení ligou mužů MKVM.
Střelci: Flamengo: 28.' Bradáč Voj-
těch, 45.' Kubec Jaroslav, 47.' Bradáč 
Vojtěch. Kašpaři VM: 7.' Málek To-
máš (penalta). ŽK: 41.' Řeháček Jan 
(Flamengo). Sudí: Pavel Rosický.

La Bucañeros – Pobřeží kocovi-
ny 7:1 (5:0)
„Bukanýři“ si pohlídali dobře 
rozehraný zápas s  Pobřežím ko-
coviny. Střelecky bohatý zápas 
započal v deváté minutě Aleš Do-
čkal, který dvě minuty před kon-
cem svým gólem také statistiky 
zápasu také uzavřel.
Střelci: La Bucañeros: 9.’ a48.’ 
Dočkal Aleš, 12.’ a 16.’ Dufek Ja-
roslav, 22.’ Musil Filip, 27.’ Adam 
Pospíšil. Pobřeží kocoviny: 14.’ 
Smejkal Libor (vlastní), 34.’ Rous 
Petr. Bez karet.
Woolloomooloo Bay – The Lost 
Generation 4:1 (1:0)
Střelci: Woolloomooloo Bay: 20.’ 
Linhart Martin, 29.’ Vítek Jakub, 
40.’ Havlík Marek, 48.’ Vařílek 
Marek. The Lost Generation: 35.’ 
Polášek Radek. Bez karet.
„Australani“ se dlouho nemohli 
prosadit proti Ztracené generaci. 
Ta nakonec kapitulovala 4:1.
The Lost Generation – SK Mos-
tiště 2:3 (2:1)
Přesunutý zápas se dohrával 
v  sobotu 29. září na  umělé trá-
vě. Ztracená generace vedla 2:0 
ve  21. minutě, ale zkušení har-
covníci Josefové Netolický se 
Strnadem zápas otočili na stranu 
Mostišť. The Lost Generation si 
musí na  první body do  tabulky 
MKVM tedy ještě počkat. 
Střelci: The Lost Generation: 14.’ 
Maloušek Miloslav, 21.’ Bambula 
Zdeněk. SK Mostiště: 22.’ a  50.’ 

Netolický Josef, 33.’ Strnad Josef. 
Bez karet.
Celková tabulka ligy mužů 
MKVM po 4. kole
1. Flamengo 4 4 0 0 21:3 12
2. Woolloomooloo Bay 4 4 0 0 19:6 12
3. SK Mostiště 4 3 0 1 10:6 9
4. La Bucañeros 4 2 0 2 19:9 6
5. Kašpaři VM 4 2 0 2 9:7 6
6. Pobřeží kocoviny 4 2 0 2 8:12 6
7. Slza VM 4 1 0 3 3:11 3
8. Retro Křižanov B 4 1 0 3 8:19 3
9. Kittydogs United 4 1 0 3 5:17 3
10. The Lost Generation 4 0 0 4 4:16 0

Střelcům po 4. kole vévodí Hynek 
Ráček z týmu Flamengo.
Hráč Tým Zápasy Branky
Ráček Hynek Flamengo 4 6
Durajka Roman Woolloomooloo Bay 3 5
Linhart Martin Woolloomooloo Bay 4 4
Bouček Michal La Bucañeros 3 4
Votoupal Michal Flamengo 4 4
Adam Pospíšil La Bucañeros 4 4
Vítek Jakub Woolloomooloo Bay 4 4

Do  4. kola byla udělena jedi-
ná červená karta (Jan Netolic-
ký) a  nikdo z hráčů neobdržel 

více než jednu kartu žlutou.
Zítra, tedy ve  čtvrtek 4. 10., se 
na hřišti 3. ZŠ odehrají tyto zá-
pasy:
v 18.30 Slza VM – La Bucañeros 
a  The Lost Generation – Kitty-
dogs United  
Rozlosování 5. kola ligy mužů 
MKVM – hřiště za 3. ZŠ:
8. 10. v  19.30 SK Mostiště – Po-
břeží kocoviny a  Kittydogs Uni-
ted – Retro Křižanov B
11. 10. v  18.30 La Bucañeros – 
Flamengo a Slza VM – The Lost 
Generation; v  19.30 Woolloo-
mooloo Bay – Kašpaři VM
Statistiky z utkání, soupisky, foto-
grafie, profily týmů a  další infor-
mace naleznete na www.mkvm.cz
Kompletní statistiky a fotogalerii 
zápasů najdete na webu MKVM
www.mkvm.cz

Kašpaři VM proti Flamengu vedení neudrželi.
Foto: Jitka Plašilová

Liga veteránů malé kopané vkročila do odvet

Finále krajského přeboru atle-
tických přípravek
V neděli 23. 9. 2012 v  Jihlavě se 
utkali malí atleti obou skupin – 
východ (Velké Meziříčí, Třebíč, 
Jihlava, Jemnice) a západ (Pacov, 
Havlíčkův Brod a  Humpolec) 
ve víceboji přípravek. Pro toto fi-
nále byl zvolen běh na 50 m, více-
skok, hod raketkou, opičí dráha 
a štafeta 4 × 60 m.
Našimi nejúspěšnějšími „vícebo-
jaři“ jsou Petr Vokoun a Vendula 
Švihálková.
Petr vybojoval celkové 2. místo 
i medaile za jednotlivé disciplíny 
(běh na 50 m, opičí dráha a více-
skok). Vendula si odvezla 4. mís-

to ve víceboji a 2 stříbrné medaile 
za víceskok a opičí dráhu.
Další medaile v jednotlivých dis-
ciplínách získali Amálka Dvo-
řáková a  Tereza Lišková  – obě 
za hod raketkou.
Chlapci 2003 a mladší
víceboj
2. Petr Vokoun 
14. Jáchym Dvořák 
štafety
3. štafeta A  4 × 60 m (Vokoun, 
Šitka, Dvořák, Dvořáček)
7. štafeta B 4 × 60 m (Zedníček 
M., Rosa T., Vidlák, Ambrož)
12. štafeta C 4 × 60 m (Uchytil, 
Rosa B., Puzrla, Zedníček M.)
Děvčata 2001–2002

víceboj
12. Krčálová Hanka
štafety
6. štafeta A 4 × 60 m (Votoupalová, 
Leščenková, Kašová, Krčálová H.)
7. štafeta B 4 × 60 m (Dvořáková, 
Zmrhalová, Strnadová, Báňová)
Děvčata 2003 a mladší
víceboj
4. Švihálková Vendula
9. Vendula Puzrlová 
13. Eliška Mašterová
štafety
2. štafeta 4 × 60 m A (Mašterová, 
Švihálková, Pavlidu, Krčálová H.)
8. štafeta 4 × 60 m B (Lišková, 
Puzrlová, Harvey, Zedníčková)

-vill-

Malí vícebojaři závodili v Jihlavě
MSDD sk. D
Mladší dorost
FC VM – FK Blansko 1:4 (1:0)
Utkání začalo pro nás velice 
dobře. V  první minutě přihrál 
Horký patičkou Hibšovi, a  ten 
vstřelil vedoucí branku. V  10. 
minutě kopali roh hosté, ale 
střela hlavičkou trefila břevno. 
V 37. minutě se dostal Hibš sám 
před brankáře, ovšem přestřelil. 
Další skvělá akce byla zakončena 
levačkou Kurečky, ale těsně mi-
nul. První poločas hráči zahráli 
výborně, vypracovali si čtyři 
vyloženě gólové šance, které ale 
neproměnili – škoda! V 54. mi-
nutě hosté vyrovnali. Důvodem 

této branky bylo špatné pokry-
tí hráčů. Od  této chvíle se nám 
kompletně rozsypala hra. V  60. 
minutě hosté vystřelili na  naši 
bránu, Hamřík nešťastně tečo-
val míč, čímž změnil směr letu. 
Bohužel, brankář Kučera neměl 
šanci míč chytit a  hosté zvýšili 
na 2:1. V 67. minutě Hamřík mi-
nul míč, ten prošel k  soupeřovi 
a hosté zvýšili na 3:1. A konečně 
v 70. minutě upravili stav na ko-
nečných 4:1.
Sestava: Kučera, Heto, Hamřík, 
Hlávka, Novotný, Chalupa, Ne-
voral, Liška O., Kurečka, Horký, 
Hibš, Vokurka 45., Juda 55., Rá-
ček 65., Liška P. 70.

Dorost podlehl Humpolci

Rozpis soutěže krajs. liga JM a Z
Začátky domácích utkání HHK 
VM: středa 18.00 a sobota 17.30. 
2. kolo 6. 10. 2012 17.00 
HC Spartak V. Bíteš – HHK VM
3. kolo 13. 10. 2012 17.30 
HHK VM – Hokej Uh. Ostroh 
4. kolo 21. 10. 2012 – hlášenka
HC Grewis Plumlov – HHK VM 
5. kolo 24. 10. 2012 18.00 
HHK VM – HC Uherský Brod 
6. kolo 27. 10. 2012 17.00 
HC Brumov/Bylnice – HHK VM
7. kolo 3. 11. 2012 17.30 
HHK VM – HCM Warrior Brno
8. kolo VOLNO
9. kolo 17. 11. 2012 17.30 
HHK VM – HC Lvi Břeclav B 
10. kolo 21. 11. 2012 18.00
HHK VM – HC Uh. Hradiště
11. kolo 25. 11. 2012 17.00 
Minerva Boskovice – HHK VM
12. kolo 1. 12. 2012 17.30 
HHK VM – HC TJ Šternberk
13. kolo 8. 12. 2012 18.00 
Dynamiters Blansko – HHK VM

14. kolo 12. 12. 2012 18.00 
HK Kroměříž – HHK VM
15. kolo 15. 12. 2012 17.30 
HHK VM – HC Spartak V. Bíteš
16. kolo 23. 12. 2012 17.00 
Hokej Uh. Ostroh – HHK VM
17. kolo 5. 1. 2013 17.30 
HHK VM – HC Grewis Plumlov 
18. kolo 12. 1. 2013 17.00 
HC Uherský Brod – HHK VM
19. kolo 15. 1. 2013 18.00 
HHK VM – HC Brumov/Bylnice 
20. kolo 19. 1. 2013 18.00 
HCM Warrior Brno – HHK VM 
21. kolo VOLNO
22. kolo 3. 2. 2013 17.00 
HC Lvi Břeclav – HHK VM
23. kolo 9. 2. 2013 sobota 17.00 
HC Uh. Hradiště – HHK VM
24. kolo 13. 2. 2013 18.00 
HHK VM – Minerva Boskovice 
25. kolo 17. 2. 2013 18.00 
HC TJ Šternberk – HHK VM 
26. kolo 23. 2. 2013 17.30 
HHK VM – Dyn. Blansko 

-hhk-

rozpis hokejových utkání

6. října 2012
13.30 slavnost. nástup na návsi
14.00 odchod na trať 7–8 km, 
20–25 přírodních skoků
15.30–16.00 závěrečný dostih 
Halali – o krále honu
20.00 taneční zábava v místním 
pohostinství 

Jezdecká stáj Granus

HUBERTOVA JÍZDA
STRÁNECKÁ ZHOŘ

-bíl-

Na  druhém turnaji v  Novém 
Veselí vyšlo družstvo mladších 
žáků bodově naprázdno. V utká-
ních proti novoveselskému B a C 
družstvu jsme byli blízko k bodo-
vému zisku leč závěry utkání opět 
nedopadly v náš prospěch a oba 
dva jsme těsně prohráli.
Proti fyzicky vyspělejším druž-
stvům H. Brodu a  Nového Veselí 
A se klukům nedařila střelba. I přes 
nasazení a  bojovnost nám scházel 
větší pohyb na  hřišti a  nepodařilo 
se tak uhrát slušnější výsledek. Tým 
táhlo střelecké trio Kamil Babáček, 

Vojta Svoboda a  Samuel Bárta.
Výsledky: TJ Sokol VM – Jiskra 
Havlíčkův Brod 1:15 (1:8); – So-
kol N. Veselí A 6:27 (4:11); – Sokol 
N. Veselí B 11:13 (2:3); – Sokol N. 
Veselí C 11:12 (6:5). Hráli: Babáček 
Kamil (8), Svoboda Vojtěch (7), 
Bárta Samuel (5), Rohovský Vítěz-
slav (3), Benda Jakub (3), Šroler 
Dominik (2), Hnízdil Jan (1), Rous 
Václav (1), Podstatzký Mackenzie, 
Doležal Matěj, Poul Martin, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kaštanová Marie. 

Mladším žákům se turnaj v Novém Veselí nevydařil

-šid-, foto: archiv házené

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A  – SCI Jihlava 
2612:2481 (7:1)
Baloun 455:439 Borochovský
Starý 448:414 Birnbaum R.
Lavický B. 447:414 Ludrovský
Kováč 414:402 Zeman 
Lavický Jo. 424:385 Dočekal 

Korydek 424:427 Birnbaum S.
Áčko bylo průměrné, ale vyhrálo.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – TJ Třebíč E 
1587:1655 (0:6)
Lavický F 395:406 Čermák
Kamenský 407:422 Tenkl
Fajmonová 362:392 Brátka

Mička 423:435 Škrdla
Spartak VM C – BOPO Třebíč B 
1627:1584 (5:1)
Badalík 391:385 Krutiš
Mátl 404:364 Svoboda
Lavický A. 409:407 Kovařík
Weiss 423:428 Frantík

-sta-

Kuželkáři hráli doma vesměs vítězně Nábor do házené
Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do  svých řad chlapce a děvča-
ta narozené 1995–2003 se zá-
jmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondě-
lí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

 -het-
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MSDD
Starší dorost
SFK Vrchovina – FC VM 0:0 
(0:0) 
Rozhodčí: Chabiča – Jurka, Kli-
ner. Diváci: 10. Karty: žlutá – 
Štefka (28.). Sestava: Sysel – Ná-
pravník, Štefka, Pokorný, Benda 
– Láznička, Ráček, Votoupal, 
Komínek (80. Bárta), Bradáč – 
Kejda (57. Hejtmánek).
Derby s  Vrchovinou jsme ode-
hráli v  Radešínské Svratce. 
Hrálo se o  šest bodů, protože 
se soupeř nacházel o  dva body 
před námi.
První střelu v zápase vyslal Štefka, 
ale ta skončila v náručí brankáře. 
V 10. minutě po naší kombinaci 
se dostal do  slibné akce Ráček, 
ale ten v  dobré situaci podklou-

zl. O dvě minuty později vystřelil 
Buřval, ale jeho střela byla spíše 
propagační. Ve 23. minutě vystře-
lil na  bránu Sodomka, ale jeho 
střela byla zblokována a skončila 
těsně nad břevnem. O tři minuty 
později po  zahraném PVK do-
mácích skončila střela na  břev-
ně. V  závěru poločasu se musel 
vyznamenat brankář Sysel, který 
zlikvidoval nebezpečnou střelu.
Na  začátku druhého poločasu 
se dostal do  rychlého protiú-
toku Komínek, který šel sám 
na  brankáře, ale v  poslední 
chvíli si míč ukopl. V  58. mi-
nutě Hejtmánek prodloužil míč 
za obranu Ráčkovi, který vstře-
lil gól. Rozhodčí Chabiča jej 
uznal, ale následně po domluvě 
s  pomezním zase odvolal. Poté 

se dostali do  šance domácí, ale 
opět Sysel správně zasáhl. V 69. 
minutě špatně vyboxoval míč 
Sysel, a  následně Buřval střílel 
do boční sítě. V 77. minutě Rá-
ček přihrál Hejtmánkovi, kte-
rý z  otočky vystřelil k  tyči, ale 
brankář excelentním zákrokem 
vyrazil míč na  roh. V  závěru 
zápasu Láznička přehazoval vy-
běhlého brankáře, ale míč skon-
čil těsně nad břevnem.
„Zápas z  obou stran moc krásy 
na hře nepřinesl, hráči spíše do-
držovali taktické pokyny, protože 
oba týmy hrály o  velmi cenné 
body. V  zápase jsme mohli vy-
hrát, ale remíza je podle mě na-
prosto spravedlivá,“ zhodnotil 
výsledek trenér Libor Smejkal 
mladší.

1. liga mladší dorostenky
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 34:32 (14:13)
Neúspěšně vkročil tým doroste-
nek do podzimní části prvoligové 
soutěže, když na půdě regionální-
ho rivala podlehl až v dramatic-
kém závěru.
Do souboje jsme vstoupili sebe-
vědomě a  v  úvodní dvacetimi-
nutovce to bylo vidět i  branko-
vě. Třígólový náskok byl dílem 
zejména rychlé kolektivní sou-
hry. Branky Kláry Sedláčkové 
pramenily z  aktivní defenzivy, 
na jejímž vrcholu se dařilo Elišce 
Koudelové, v brance byla oporou 
Veronika Syptáková. Obranná 
hráz dokázala eliminovat snahy 

domácích (0:3, 4:7, 8:10). Ha-
vlíčkobrodské následně přidaly 
na důrazu a donutily naši,  do té 
doby zdařilou rozehrávku k čas-
tějším chybám. Obrat v dosavad-
ním průběhu souboje dokonaly 
úspěšně proměněné brejky do-
mácích po  našich častých útoč-
ných chybách a  nepřesnostech 
(10:11, 13:11). V  závěru první 
půle jsme srovnali skóre rukou 
naší nejlepší hráčky Hany Kra-
tochvílové, ovšem poslední slo-
vo měl domácí tým. Po  změně 
stran jsme zdařilou spoluprací 
Renaty Škrdlové a Denisy Janeč-
kové odskočili až na tříbrankový 
rozdíl (15:18). Domácí hráčky 
však toto manko v rozmezí pěti 

minut kvůli nepozornostem 
našich smazaly a  následně kon-
trovaly až na  21:18. V  dalších 
minutách soupeřky díky osob-
ní obraně na  naši kanonýrku 
a  nápaditějším útočným akcím 
navýšily až na  23:19. Zlepšená 
obrana dirigovaná Soňou Ba-
čovou a  Romanou Doležalovou 
nás opět dostala zpět do zápasu 
a  ve  49. minutě bylo srovnáno 
(25:25). Sportovní atmosféra 
houstla, oba soupeři se vystřída-
li ve vedení (25:27, 28:27, 28:29, 
30:31, 33:31). V  dramatické 
koncovce domácí tým sice vedl 
již dvoubrankovým rozdílem. 
Taktické pokyny z oddechového 
času minutu a půl před koncem 

hrací doby přetavily naše hráč-
ky ve  snížení až na  minimální 
rozdíl. Následná úspěšná osobní 
celoplošná obrana přinesla zisk 
míče, dostali jsme se do  dobré 
střelecké příležitosti, která však 
skončila v  čase 59:55 pouze 
na tyči, škoda…
7m hody 4/4:1/1, vyloučení 3:3.
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Kratochvílová 
Hana (12/1), Koudelová Eliška 
(7), Škrdlová Renata (5), Janeč-
ková Denisa (4), Sedláčková 
Klára (4), Bačová Soňa, Doleža-
lová Romana, Homolová Micha-
ela, Kopečková Kateřina, Záviš-
ková Kateřina. Trenéři Záviška, 
Partlová.

Prvoligové dorostenky házené v derby neuspěly

2. liga žen
SK UP Olomouc – Sokol VM 
31:21 (15:10)
Ve  druhém soutěžním kole na-
stoupily oba celky s  torzy hráč-
ského kádru. Zvláště v  našem 
týmu musela po  zranění stěžej-
ních hráček do  hřiště i  bran-
kářka Marcela Babáčková! Se 
sebezapřením odehrála utkání 
na  postu spojky Iva Závišková, 
která navíc většinu utkání byla 
bráněna těsnou osobní obranou. 
Většinu našich branek pak ob-
starávaly z  postu spojky s  chutí 
hrající Hana Hublová a jí na pi-
votu zdárně sekundující Jana 
Klusáčková.

Utkání bylo celkově slabší 
úrovně, v němž oba celky málo 
využívaly rychlý protiútok. 
Časté individuální chyby, ne-
přesnosti v  rozehrávce i  v  za-
končení byly na naší hře nejvý-
raznějším ukazatelem. Domácí 
celek těžil ze spolupráce stře-
dových hráček, které úspěšný-
mi odbloky dělaly naší nedů-
razné obraně trvalé starosti. Až 
do závěru poločasu jsme navíc 
nedokázali najít účinný recept 
na  olomouckou brankářku. 
Na konci první třicetiminutov-
ky se přeci jen bojovností po-
dařilo snížit až na  dvoubran-
kový rozdíl, to však bylo z naší 

strany vše. Po změně stran byl 
patrný oboustranný úbytek sil. 
Oba týmy více než zdrávo chy-
bovaly. Poslední čtvrthodinu 
pak existoval na hrací ploše již 
jen domácí tým a bez problémů 
si připsal do  tabulky bodové 
maximum.
Sled branek 4:3, 9:6, 11:9, 20:12, 
20:16, 27:19.
Hrály: Hleba Inna, Zelníčková 
Marta, Babáčková Marcela (1) 
– Hublová Hana (8), Klusáčko-
vá Jana (6/1), Závišková Iva (4), 
Dvořáková Šárka (1/1), Fische-
rová Michaela (1), Pacalová Len-
ka. Trenér ing. Tvarůžek.

-záv-

Ženy vyšly bodově naprázdno

kdy a kam 

I. B třída mužů skupina B
Přibyslavice – Křižanov 3:4
Velká Bíteš B – Bystřice n. P. B 
2:0
Telč – Měřín 2:2
1. Hrotovice 8 7 1 0 30:6 22
2. Polná B 8 5 1 2 20:12 16
3. Bystřice n. P. B 8 5 1 2 16:11 16
4. Velká Bíteš B 8 5 1 2 19:16 16
5. Jakubov 8 4 0 4 13:16 12
6. Telč 8 3 2 3 18:14 11
7. Křižanov 8 3 2 3 13:13 11
8. Měřín 8 2 3 3 15:17 9
9. Rokytnice n. R. 8 3 0 5 9:19 9
10. Studenec 8 2 2 4 13:15 8
11. Přibyslavice 8 2 2 4 10:13 8
12. Šebkovice 8 2 1 5 10:18 7
13. Stařeč 8 2 1 5 10:18 7
14. Bohdalov 8 2 1 5 9:17 7

OP mužů II. třída
Ujčov – Bory 2:2 (0:1)
Branky: Mareš Jiří, Mitáš Petr – 
Karásek Jan, Špaček Milan. Roz-
hodčí: Stehlík Rudolf, Rotkovský 
Petr; ŽK: 1:2.
Hamry – Moravec 4:1 (1:0)
Branky: Štěpán Ondřej 2, Novot-

ný Pavel, Houba Marek – Kovář 
František. Rozhodčí: Liška Jiří, 
Tomášek Petr, Adam Jan, Adam 
Jan; ŽK: 2:2.
Svratka – Radostín 0:0 (0:0)
Rozhodčí: Tomášek Petr, Mička 
Adam, Mareš František. ŽK: 4:2; 
ČK: 1:0.
O. Bítýška – Rozsochy B 0:2 (0:1)
Branky: Bureš Petr, Kalvoda Jaro-
slav. Rozhodčí: Žilka Jan, Kudlá-
ček Petr; ŽK:1:1.
1. Nedvědice 8 5 2 1 17:11 17
2. Hamry 8 5 1 2 28:16 16
3. Rozsochy B 8 4 3 1 18:11 15
4. Nová Ves B 8 5 0 3 27:26 15
5. Radostín 8 4 2 2 24:13 14
6. Svratka 8 4 2 2 18:8 14
7. Moravec 8 4 1 3 19:19 13
8. O. Bítýška 8 4 1 3 17:19 13
9. Rad. Svratka 8 3 1 4 16:17 10
10. Bobrová 8 2 2 4 13:20 8
11. Rožná 8 2 1 5 20:22 7
12. Ujčov 8 2 1 5 14:24 7
13. Bory 8 1 3 4 18:23 6
14. Rovečné 8 1 0 7 9:29 3

Zdroj: www.fotbal.cz

foTbalové výsledky

Na fotbal: 6. října v 15.30 Vracov 
– muži A (autobus 12.30)
7. října v 10.00 muži B – Želetava
Na házenou: 6. října ve 13.00 ml. 
dorostenci – Telnice, v 15.00 muži 
A – Telnice (hala za Světlou)
Na hokej: 6. října v 17.00 Velká 
Bíteš – muži A (ZS VB)
Na volejbal: 6. října v 10.00 a ve 
14.00 junioři – Ostrava (tělocvič-
na u kostela)

Handicap Sport Club 
V  pátek 28. září se v  curlingo-
vé hale v  pražských Roztylech 
konalo 1. kolo nového ročníku 
mezinárodní ligy v  curlingu vo-
zíčkářů. Velkomeziříčské druž-
stvo nastoupilo v sestavě bez Jana 
Coufala ve složení Jaroslav Polív-
ka, Bohumír Dvořák, Michaela 
Charvátová a  skip Petr Gottlieb. 
Rozlosování jim nalosovalo hned 
v  prvním zápase favorita celé 
soutěže – Jedličkův ústav A  –, 
i  když hráči z  Velkého Meziříčí 
soupeře potrápili, v  koncovce 
byl skip JÚ Radek Musílek téměř 
bezchybný a  zaslouženě si jeho 
tým připsal 2 body. V  druhém 
zápase Velkomeziříčští nastoupili 
proti družstvu Jedličkova ústa-
vu B a  od  začátku si vybojovali 
dostatečný náskok 8:1. Bohužel, 
v druhé půli zápasu se tým z Pra-
hy po  chybách našich vzchopil 
a před posledním endem byl stav 
8:7. Naštěstí bod v  posledním 
endu potvrdil vítězství pro tým 
z  Velkého Meziříčí. Poslední zá-

pas odehráli Velkomeziříčští bez 
M. Charvátové. Nastoupili proti 
silnému soupeři – reprezentaci 
Slovenska. V  tomto utkání ne-
uhráli ani end a  prohráli 10:0. 
V  posledním zápase tým Jedlič-
kova ústavu B remizoval se sil-
ným soupeřem z  Nového Města 
nad Metují, a  tak výhra a  dva 
body z prvního kola nad soupe-

řem z Prahy B byly o to cennější. 
Velkomeziříčský klub na  tomto 
kole poprvé představil nového 
sponzora pro sezonu 2012–2013 
v  curlingu vozíčkářů firmu A–Z 
balanc výškové práce na  svých 
bundách a  nových dresech. Me-
diálním partnerem klubu je týde-
ník Velkomeziříčsko.

-char-, foto: archiv HSC VM

Vozíčkáři se utkali v curlingu

MSDD
Mladší dorost
Vrchovina – FC VM 4:1 (3:1)
Sestava: Bartošek, Heto, Hamřík, 
Hlávka, Novotný, Nevoral, Liš-
ka Patrik, Kurečka, Horký, Hibš, 
Liška O. – 40. min., Juda – 50. 
min., Vokurka – 56. min. 
Soupeř začal utkání aktivně, 
s  častým zakončováním. Naši 
špatně napadali soupeře, neob-
sazovali hráče, čímž jim dávali 
hodně prostoru a  možnost za-
končování. Ve  2. min. Hamřík 
soupeři posunul míč hlavou, ale 
naštěstí Bartošek chytil. Ve  4. 
min. jsme dostali gól po špatném 
důrazu stoperů a  neobsazování 
hráčů. 17. min. – domácí tým 
nastřelil tyč, po neobsazení hráče 
ve vápně. Ve 20. min. Hlávka fau-
loval útočníka, z čehož byl přímý 

kop. Z  něj domácí hráč nastřelil 
břevno. Bezprostředně poté padl 
gól, ale nebyl uznán pro ofsajd. 
24. min. – Hlávka chyboval, do-
mácí šel sám na brankáře, Barto-
šek vystihl kličku a  balón odko-
pl do  bezpečí. Ve  29. min. Heto 
fauloval a  domácí zahráli přímý 
kop. Balón po  rozehrání prošel 
vápnem bez tečování a od tyče se 
odrazil do brány. Stav po této akci 
byl 2:0. V 32. min. Horký centro-
val před bránu, středem hřiště 
naběhl Nevoral a  dal na  2:1. 39. 
min. – Heto měl nedostatečný 
důraz ve vápně, útočník soupeře 
se otočil na penaltě sám, naštěstí 
jenom přestřelil. 44. min. – do-
mácí vystřelili z  dálky a  zvýšili 
na 3:1. Bartošek se vysunul hod-
ně z brány a bohužel na míč ne-
dosáhl. Toto je náš starý problém 

– nenapadání a špatné obsazová-
ní hráčů soupeře.
V  50. min. došlo ke  zranění 
Hamříka, na hřiště šel Juda. 56. 
min. – dalším zraněným byl 
Heto, jehož nahradil Vokurka. 
V  57. min. jsme obdrželi gól 
a  soupeř zvýšil na  4:1. V  62. 
min. Juda dostal žlutou kartu, 
po jejímž obdržení nasadil ladný 
úsměv playboye.
„Rád bych poděkoval brankáři 
Bartoškovi za  výborný výkon. 
Nebýt něj, vezli bychom si domů 
z  tohoto utkání mnohem větší 
nadílku. Výkon hráčů celkově byl 
velice špatný, někteří hráči by se 
měli nad sebou opravdu vážně 
zamyslet. Doufejme, že příště to 
bude lepší!“ nepochválil hráče 
asistent trenéra Jan Heto.

Dorostu se nevedlo ani proti Vrchovině

-het-

-záv-

Starší dorostenci FC se s Vrchovinou 
rozešli smírně, bez branek

So   6. 10. 14.15–15.45
Ne   7. 10. 13.30–15.00
So 13. 10. 14.00–15.30
Ne 14. 10. 14.30–16.00
So 20. 10. 14.15–15.45
Ne 21. 10. 15.00–16.30

Út 23. 10. 15.45–17.15
Čt 25. 10. 17.15–18.45
Pá 26. 10. 10.00–11.30
So 27. 10. 13.00–14.30
Ne 28. 10. 14.30–16.00
Út 30. 10. 15.45–17.15

-ls-

veřejné brUslení

Dorost získal první vítězství proti 
Technice Brno. Mladší žáci pře-
stříleli hráče Dukly Jihlava. Starší 
žáci získali v Jihlavě bod.
Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
0:5 (0:1, 0:0, 0:4)
Branky a  asistence: 19. Šilpoch 
(Marešová, Báňa M.), 42. Kam-
pas M., 49. Marešová (Burian L.), 
52. Crha (Burian L.), 59.Marešo-
vá (Šilpoch, Crha). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Juda J. – Crha, 
Kampas M., Báňa M., Kampas 
F. – Bernat, Nevěčný, Kampas J. 
– Šilpoch, Burian L., Marešová. 
Rozhodčí: Černý, Lainka. Vylou-
čení: 4:1. Využití: 0:1, v oslabení: 
0:0. Střely na  branku: 21:32. Di-
váci: 50.
Dorost nastoupil k prvnímu mi-
strovskému utkání v  Brně proti 
Technice. Trenér Štěpánek řešil 

před utkáním velkou marodku. 
Povolal Nevěčného a  M. Báňu 
ze starších žáků. Ti podali velmi 
dobrý výkon a mužstvu pomoh-
li k  výhře. Celé mužstvo podalo 
velmi obětavý výkon a zaslouže-
ně vyhrálo. První čisté konto si 
připsal brankář Juda, který vy-
chytal všech 21 střel soupeře.
Starší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK VM 
4:4 (2:1, 1:3, 1:0)
Branky a  asistence HHK: Pacal 
(Dundálek), Nevěčný (Kapusta 
L., Hebvábný), Úlovec (Dundá-
lek), Úlovec (Dundálek). Sesta-
va HHK: Svoboda – Pacalová, 
Karásek, Báňa M., Janoušek 
– Kapusta, Nevěčný, Hebvábný 
– Dundálek, Úlovec, Řepa – Pa-
cal, Marková. Vyloučení: 4:1, vy-
užití: 0:0, v  oslabení: 1:0. Střely 
na branku: 23:34.

Mladší žáci
HC Dukla Jihlava – HHK VM 
3:11 (2:5, 1:2, 0:4)
Branky a  asistence HHK: Juda 
M. (Broža), Barák (Juda M.), 
Barák (Juda M.), Juda M., Ba-
rák, Dvořák (Bíbr), Barák (Juda 
M.), Barák (Juda M.), Juda M., 
Havliš (Třeštík, Šilpoch M.), 
Juda M. (Třeštík). Sestava HHK: 
Pestr – Šandera, Poledna, Bro-
ža, Ambrož – Barák, Juda M., 
Zacha – Bíbr, Dvořák, Kapusta 
L. – Třeštík, Havliš, Šilpoch M. 
– Bartušek. Vyloučení: 1:1. Střely 
na branku: 26:37.
Program mládeže na zimním 
stadionu VM:
Sobota 6. 10. HHK ml. žáci – HC 
Ledeč n. S. v  9.15; HHK st. žáci 
– HC Ledeč n. S. v 11.15. Neděle 
7. 10. HHK dorost – HC Warrior 
Brno v 10.30. -hhk-

Hokejová mládež odstartovala úspěšně



stRana 12 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 35 | 3. října 2012 stRana PP www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 35 | 3. října 2012

Liga Vysočiny mužů
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Byst-
řice n. P. 20:18 (8:6)
Ve  druhém kole ligy Vysočiny 
si naše záložní družstvo poradi-
lo s Bystřicí n. P. v zápase velmi 
chudém na branky.
Začátek utkání vyšel lépe hos-
tům, kteří se ujali vedení 0:2. Ná-
sledně domácí obrátili brankový 
poměr ve  svůj prospěch a  polo-
čas vyhráli 8:6. Na obou stranách 
dominovaly obrany a za nimi se 
dařilo oběma brankářům. 
V druhém poločase opět nepada-
lo moc branek, ale naši hráči dik-
tovali tempo hry a vytvořili si až 
pětibrankový náskok. V  závěru 
Bystřice pouze korigovala na ko-
nečných 20:18.
7m hody 4/4:2/2, vyloučení: 0:3.
Sled branek: 0:2, 6:3, 8:6, 11:7, 
13:10, 17:13, 19:15, 20:18.

Sestava a  branky: Poul Ondřej 
– Juránek Jakub (7), Pospíšil Jan 
(6/4), Živčic Pavel (5), Kříbala 

Pavel (1), Babáček Petr (1), Kaš-
tan Jiří, Kubiš David, vedoucí 
družstva Živčic Pavel. 
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Po dvou prohrách se Velmez raduje z výhry

Muži B v červených dresech. Foto: Jaroslav Hugo

Benfika nakonec neuhrála ani remízu

MSD skupina D
FC VM – FK Pelhřimov 5:0 (3:0)
Střelci: 11. Dufek, 27. Mucha P., 40. 
Simr, 46. a  63. Netrda. Rozhodčí: 
Soukal, Polák, Hanáková. Sesta-
va FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Souček, Pokorný, Bouček – Dufek, 
Berka (23. P.  Mucha), Šimáček, 
Smejkal (74. Vítek), Netrda – Simr 
(46. Jaroš) na lavičce Simandl, Ko-
zuň, trenér Smejkal, Krejčí. ŽK: 
Berka, P. Mucha – Naniaš, Hložek, 
Niederle. Diváků: 380.
S  kapitánem Součkem v  sesta-
vě jsme nastoupili proti soupeři 
z  Pelhřimova. Byli to hosté, kteří 
se dostali v  úvodu utkání do  ná-
poru, ale vytěžili z  toho jen sérii 

rohových kopů, při kterých naši 
bránu neohrozili. V  11. minutě 
poslal přesnou přihrávku do  váp-
na Eda Smejkal, Pavel Simr pustil 
míč za sebe a Jarda Dufek pohoto-
vou střelou rozvlnil síť hostů – 1:0. 
Tato branka vlila klid na kopačky 
domácích hráčů, zpřesnili kom-
binaci, dobře se pohybovali bez 
míče, a  tím dostali soupeře pod 
tlak. Ve  21. minutě se při souboji 
ve středu hřiště zranil Lukáš Berka 
a ve 23. minutě musel být střídán 
Patrikem Muchou, vracejícím se 
po  delších zdravotních problé-
mech. Ve  24. minutě se po  roho-
vém kopu Miloše Netrdy dostal 
k  zakončení hlavou Zdeněk Mu-

cha, ale míč mířící do brány odko-
pl jeden z obránců Pelhřimova. Co 
se nepovedlo Zdeňkovi, to se ve 27. 
minutě povedlo jeho bratrovi Pat-
rikovi, naběhl si na  další rohový 
kop Miloše Netrdy,  hlavou nedal 
hostující obraně v čele s gólmanem 
Moravcem šanci a  upravil na  2:0. 
I  v  dalších minutách předvádě-
li domácí hráči líbivý fotbal plný 
přesných kombinací. Ve 33. minutě 
zahrozili hosté, od postranní čáry 
vystřelil Bartoň a  míč směřující 
do  šibenice vyrazil pozorný Ro-
man Invald na rohový kop. Ve 38. 
minutě zahrál další rohový kop 
Miloš Netrda, gólman Moravec 
míč před Pavlem Simrem vyrazil, 

Zdeněk Mucha jej však poslal zpět 
do vápna a Pavel Simr prokázal své 
střelecké schopnosti – 3:0. První 
poločas tak skončil zaslouženým 
vedením domácích. 
Nástup do  druhého poločasu se 
našim hráčům podařil. Eda Smej-
kal našel přihrávkou Jardu Duf-
ka, ten od brankové čáry zpětnou 
přihrávkou Miloše Netrdu, který 
pohotovou střelou zvýšil na  4:0. 
V  53. minutě po  rohovém kopu 
zahrozil hostující Čížek, ale jeho 
hlavička jen těsně minula pravou 
tyč naší brány. V  63. minutě se 
po  dalším závaru před hostující 
bránou dostal k  zakončení Jirka 
Jaroš, jeho pohotový volej gól-

man Moravec vyrazil, ale na opa-
kovanou střelu a dorážku Miloše 
Netrdy již nestačil – 5:0. Po  této 
brance bylo o  výsledku utkání 
rozhodnuto. Domácí se snažili 
držet míč pod kontrolou a hosté 
alespoň o  úpravu nepříznivého 
skóre. Nejblíže k tomu měli v 78. 
minutě, když se po  ztrátě míče 
Patrika Pokorného ocitl před Ro-
manem Invaldem sám Homolka. 
Ale s  jeho nepovedenou střelou 
neměl náš gólman problémy. 
„Jsem velmi rád, že se nám po sé-
rii dvou porážek dnes podařilo vy-
hrát. Nebylo jednoduché namoti-
vovat hráče pro dnešní utkání. 
Jsem rád, že dodrželi všechny tak-

tické pokyny a  sami sebe, diváky 
a ostatní kritiky přesvědčili o tom, 
že umí hrát líbivý fotbal. Za dneš-
ní výkon si od realizačního týmu 
zaslouží velkou pochvalu,“ oko-
mentoval spokojený trenér Libor 
Smejkal st.
1. Líšeň 9 7 1 1 21:9 22
2. Třebíč 9 6 3 0 12:4 21
3. Vrchovina 9 6 2 1 19:7 20
4. Vikt. Otrokovice 9 4 1 4 15:10 13
5. Velké Meziříčí 9 4 1 4 14:14 13
6. Tasovice 9 4 1 4 11:12 13
7. Napajedla 9 3 3 3 20:13 12
8. DOSTA Bystrc 9 3 3 3 14:15 12
9. Polná 9 3 3 3 14:18 12
10. Bohunice 9 2 4 3 11:11 10
11. Pelhřimov 9 3 1 5 14:19 10
12. Spytihněv 9 3 1 5 15:21 10
13. Hodonín 9 3 0 6 11:12 9
14. Vyškov 9 1 5 3 7:10 8
15. Bystřice n. P. 9 2 2 5 10:20 8
16. Vracov 9 1 3 5 5:18 6

Vstup do soutěže se hokejistům vůbec nevydařil
HHK VM – HK Kroměříž 3:10 
(2:7, 0:2, 1:1)
Branky: 2. Válek (Burian V.), 20. 
Souček (Hlouch), 50. Střecha – 
3. Župka (Machálek), 5. Machá-
lek (Shejbal), 7. Machálek, 10. 
Machálek (Župka), 16. Křene-
ček, 19. Murín (Nedbal, Motal), 
25. Merta (Křeneček), 38. Murín 
(Motal, Vinklárek), 45. Machá-
lek (Jelínek).
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
1. – 41.Štourač (7. – 40. Hla-
dík) – Dusík, Krejčí, Sedláček, 

Souček, Válek, Ambrož, Šerý 
– Hlouch, Nekvasil, Novák 
– Smejkal, Štěpánek, Střecha 
– Nedoma, Burian V., Burian 
P.  – Weiss. Rozhodčí: Lerch – 
Otáhal, Procházka. Vyloučení: 
2:6. Využití: 0:0, v oslabení 0:0. 
Střely na branku: 32:26. Diváci: 
148.
Horší vstup do  soutěže jsme si 
nedovedli představit. Po  první 
radosti z  vedení, které zařídil 
Petr Válek ve  druhé minutě, se 
prosazovali postupně jen hráči 

Kroměříže. V  první třetině se 
hosté trefili celkem sedmkrát 
a  vše, co se pilovalo v  průběhu 
přípravy, šlo vniveč. Od  druhé 
třetiny se hra vyrovnala a přišly 
i  šance na  naší straně. Výsled-
kem byly dvě nastřelené tyčky 
a  další zvýšení skóre soupeřem. 
V  té době jsme byli na  ručník. 
V závěru druhé třetiny se koneč-
ně prosadili naši hráči. Po  při-
hrávce Romana Hloucha skóro-
val Martin Souček. V posledním 
dějství se prosadili opět hosté 

a  konečnou podobu výsledku 
zápasu dal v  50. minutě Filip 
Střecha. 
Ostatní výsledky 1. kola: Uher-
ský Brod – Břeclav B 4:3, Bru-
mov–Bylnice – Plumlov 6:15, 
Uherské Hradiště – Blansko 3:2 
SN, Warrior Brno – Uherský Os-
troh 2:6, Boskovice – Šternberk 
5:4 SN. 
Program mužů: Sobota 6. 10. 
2012 HC Spartak V. Bíteš – 
HHK VM v 17.00 (ZS VM).

-hhk-

1. A tř., sk. B  
FC Rapotice – FC VMB 2:1 (2:1)
Rozhodčí: Novotný – Muller, Jur-
ka. Diváci: 90. Branky: 2× M. Laš 
(24.), (29.) – Vítek (36.). Karty: 
žlutá – Netolický (27.), Kozuň 
(63.), A. Pól (75.), červená – Ne-
tolický (78.). Sestava: Dohnal – 
Pospíšil (66. Žák), Halámek (28. 
Bouček), Netolický, Kozuň – Ku-
čera, A. Pól, Vítek, Vyskočil – Pa-
lát (61. Liška), Beran.
V úvodu se do velmi nebezpečné 
akce dostal Kučera, ale jeho střela 
skončila nad břevnem. Pak měli 
šance Pól a  Beran, ale brankáře 
nepřekonali. Po  nich zahrozi-
li domácí. Dalekonosnou střelu 
Dohnal vyrazil na  roh a  po  něm 
skončila hlavička Matouška v Do-
hnalově náruči. Ani Vyskočil gó-
lovou šanci nevyužil. Ve 24. minu-
tě přihrál Kolbaba do vápna na M. 

Laše, který poslal míč do  brány. 
Pro zranění musel vystřídat kapi-
tán týmu Halámek. Ve 29. minutě 
jsme ztratili míč na  středu hřiště 
a následně M. Laš vstřelil další gól 
zpoza vápna. Ve 36. minutě A. Pól 
přihrál do  ulice Boučkovi, který 
našel Vítka, a  ten dokázal krásně 
přehodit vysunutého T. Laše. 
Ve  druhém poločase ve  46. mi-
nutě se dostal přes dva obránce 
Beran, ale jeho únik skončil jen 
v  náruči brankáře. Do  další akce 
se dostal Vítek, ale míč skončil 
mimo bránu. V 78. minutě ztratil 
míč na  půlce Vyskočil, následně 
domácí založili rychlý protiútok, 
ale na poslední chvíli šanci zmařil 
Netolický za  cenu červené karty. 
Následný PVK kop zlikvidoval 
Dohnal. V  závěru zápasu prošel 
vápnem Bouček, ale jeho střelu 
vyrazil T. Laš.

„V úvodu zápasu jsme spálili dvě 
gólové šance a  na  to dokázali 
odpovědět domácí zásluhou M. 
Laše. Domácí po  celý zápas na-
kopávali dlouhé míče na  P.  Ma-
touška. Bohužel, pomezní byli 
po  celý zápas velmi špatní, a  to 
na obě strany, když nám zmařili 
nesmyslně tři velmi dobré šance. 
Dnes jsme měli minimálně na re-
mízu,“ řekl rozhněvaný trenér 
Libor Smejkal mladší. 
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1. Třebíč HFK B 8 5 1 2 22:13 16
2. Štěpánov n. S. 8 5 1 2 14:11 16
3. Přibyslav 8 4 3 1 25:15 15
4. Žďár n. S. B 8 4 2 2 17:16 14
5. Rantířov 8 4 1 3 22:15 13
6. Rapotice 8 4 1 3 19:20 13
7. Herálec (ZR) 8 3 3 2 26:24 12
8. Křoví 8 3 3 2 16:15 12
9. Budišov – Nárameč 8 2 3 3 15:15 9
10. V. Meziříčí B 8 3 0 5 13:15 9
11. Stonařov 8 2 3 3 14:17 9
12. Vrchovina B 8 2 2 4 12:17 8
13. Kouty 8 2 0 6 9:17 6
14. Želetava 8 1 1 6 15:29 4

2. liga mužů Morava jih
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM A 20:25 (10:11)
Ve  druhém kole zajížděli naši 
házenkáři na horkou půdu Ha-
vlíčkova Brodu. V  derby Vyso-
činy se podařilo uspět a dovézt 
ze soupeřova hřiště oba dva 
body.
Vstup do  utkání se našim hrá-
čům vydařil a díky aktivní obra-
ně a  rychlým brejkům se ujali 
vedení – 1:3. Domácí hru vyrov-
nali a  velmi trpělivou a  zdlou-
havou rozehrávkou postupně 
dotahovali skóre. V  19. minutě 
již bylo srovnáno – 7:7. Násle-
dovalo dvojnásobné oslabení 

našeho týmu. Havlíčkobrodští 
toho využili a odskočili na dvou-
brankový rozdíl (10:8). V závěru 
poločasu hosté zdůraznili obra-
nu, zpřesnili kombinaci v útoku 
a strhli vedení opět na svoji stra-
nu. Do šaten se odcházelo s nej-
těsnějším vedením 10:11.
Do  druhé půle vyrukovali do-
mácí s  osobní obranou na  na-
šeho „ostrostřelce“ Romana 
Matušíka a snažili se tak rozbít 
naše útočné snahy. Naši hráči 
ale trpělivě kombinovali, zod-
povědně bránili a  neustále si 
udržovali jedno až dvoubran-
kové vedení (48. minuta 15:16). 
V  následující pětiminutovce 

předvedl několik výtečných zá-
kroků, včetně chyceného 7m 
hodu, David Stoklasa. V  útoku 
sehrané kombinace skončily 
v síti domácích a brankový roz-
díl narostl na  15:20. V  25. mi-
nutě se díky přesilovým hrám 
podařilo Brodu snížit na 18:20. 
Naši hráči se v  plném počtu 
opět zkoncentrovali a  závěr si 
pohlídali. V koncovce měli naši 
hráči více sil a z  rychlých brej-
ků ještě navýšili z ruky Radima 
Fischera na konečných 20:25. 
Kolektivní výkon a  výbor-
né nasazení všech hráčů 
v  obraně opět slavilo úspěch. 
V  obranné i  útočné fázi po-

dal výborný výkon Jiří Kaštan.
7m hody 3/2:1/1 vyloučení: 3:6 
navíc ČK Zich – Kříbala, počet 
diváků 32.
Sled branek: 1:3, 2:5, 6:7, 10:8, 
10:11, 11:13, 14:16, 15:20, 18:21, 
19:23, 20:25.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Kaštan Jiří 
(7), Trojan Vítězslav (5), Fis-
cher Radim (5/1), Matušík Ro-
man (3), Strašák Pavel (2), Kří-
bala Petr (1), Hron Vojtěch (1), 
Živčic Pavol (1), Necid Miloš, 
Kubiš David, Pospíšil Jan, Bez-
děk Jakub, trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Stoklasa 
David. 

Divizní házenkáři si poradili s Bystřicí

-šid-

První tým házené mužů přivezl z Brodu dva body

-šid

Minulý týden skončil Letní po-
hár Šenku v  podhradí. Proběhly 
semifinálové boje a  na  víkend 
zbyly zápasy o konečné umístění. 
O první místo se utkaly HC Lu-
káš a HC Bory a Borští (na sním-
ku) zvítězili. Celkově letní pohár 
naplnil myšlenku přípravných 
zápasů před nadcházející sezo-
nou, která začíná v pondělí 1. 10.
Semifinálové výsledky: Ořechov 
Ronov – Stránecká Zhoř 2:5, 
Benetice – Sanborn 8:9, Horní 
Heřmanice – Technické služby 
2:18, SK Lavičky – Radostín n. 
O. 3:4, Netín – Bory 4:8, Agro-
motor – HC Lukáš 0:9
O 11. místo: SK Lavičky – Oře-
chov – Ronov 5:2
Skryja M. 3, Nevěčný, Polák – 
Crha, Dvořák J.

O 9. místo: SPL Radostín n. O. – 
Stránecká Zhoř 9:7
Váša A. 3, Váša, Hubený 2, Krejčí 
2, Hošek – Bartušek 2, Necid, Ur-
bánek D., Urbánek A., Nedoma, 
Kazda
O  7. místo: Benetice – Horní 
Heřmanice 13:6
Rygl 5, Houzar 5, Mikuláš, Va-
lík, Kocián – Strádal, Horký 2, 
Kašpar, Šilhan, Mejzlík
O 5. místo: Sanborn – TS 6:3
Novák 2, Řehoř, Pondělíček, Ba-
jer F. – Heřman 2., Šlapal
O 3. místo: Agromotor – Netín 1:6
Sobotka – Plhák T. 2, Podsedek 2, 
Dvořák V., Dvořák D.
Finále: Bory – HC Lukáš 6:3
Brůha 4, Kuchař, Štoček – Voš-
mera, Gis, Pour.

-rossi-, foto: archiv MHL

Letní pohár získaly Bory

-myn-


