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5.–8. 11. 2012
Restaurace Jupiter
Náměstí  Velké Meziříčí
Tel.:  566 782 016

ZVĚŘINOVÉ HODY 
RESTAURACE JUPITER

VÝLOV NETÍNSKÉHO RYBNÍKA

K prodeji živé ryby 
(kapr, amur, štika, candát, maréna ...)

Občerstvení: 
čerstvé rybí speciality - smažený kapr, 

pečení pstruzi a další.

3. 11. 2012 začátek cca v 7.00 slaví 10. narozeniny
Přijďte je oslavit s námi a s pivovarem Ježek!
Ke každé pizze jedno točené pivo zdarma.
Ke každému rozvozu nad 500 Kč 
dárkové balení od Ježka ZDARMA.
Akce trvá od 5. do 8. 11. 2012. 
Tel.: 566 522 252, 732 948 780.
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Výstavba kanalizací je za 
polovinou
Stavba kanalizace ve Velkém Meziříčí, Mostištích a Oslavici je 
z více než šedesáti procent hotova. K poslednímu září bylo ve Vel-
kém Meziříčí proinvestováno 65 procent finančních prostředků, 
v Mostištích to bylo 66 procent a v Oslavici 61 procent. Uvedl to 
Vlastimil Horák, správce stavby.

Výstavba kanalizace na Velkomeziříčsku probíhá v rámci druhé etapy 
Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje. Jeho součástí byla i intenzi-
fikace čistírny odpadních vod (ČOV) ve Velkém Meziříčí, která je již 
kompletně hotova. Od června letošního roku běží v ročním zkušeb-
ním provozu. „Závěrečná kolaudace a uvedení ČOV do trvalého pro-
vozu se předpokládá v červnu 2013,“ doplnil V. Horák.
Práce na stavbách kanalizace v současné době stále probíhají. Ve Vel-
kém Meziříčí firma realizuje gravitační stoky a  kanalizační výtlaky 
v ulici Příkopy. „Problémem výkopových prací na této ulici jsou jed-
nak složité základové poměry, místy rostlá skála – tvrdý syenit, a dále 
existence stávajících inženýrských sítí. Například vodovod je nutno 
v celé délce přeložit a zrealizovat nově všechny přípojky k nemovitos-
tem. Tyto faktory zpomalují průběh výstavby,“ popsal V. Horák s tím, 
že povrch vozovky bude realizován na jaře příštího roku.
V  Mostištích zhotovitel aktuálně dokončuje vodovodní přivaděč. 
A co se týče kanalizace, ještě není hotových cca čtyřicet metrů stok 
gravitační kanalizace, dále asi padesát kusů odboček z hlavních řadů 
k nemovitostem a není zkompletován ani výtlak do Velkého Meziříčí. 
I tady budou povrchy vozovek dokončeny až zjara. „V tomto roce se 
počítá pouze s  realizací části krajské komunikace v  prostoru vjezdu 
do obce po odbočení na Martinice,“ upřesnil V. Horák.

Lidé podepisují petici proti výstavbě nové bioplynky. Ta by měla stát zčásti na 
pozemku v katastrálním území Oslavice a zčásti v katastru Velkého Meziříčí – za 
zahrádkami, kousek za starým nádražím (viz foto na str. 4). Foto: Iva Horká

 Pokračování na straně 3

Martina Strnadová

 Pokračování na straně 3

vás srdečně zve na 

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 7. – 11. 11. 2012
Otevírací doba: ne–čt: 9.00–22.00
Pá-So: 10.00–24.00 Tel.: 566 543 435

RESTAURACE KŘIŽANOV

Protestují proti stavbě bioplynky

Iva Horká

Výkopové práce při stavbě kanalizace na Příkopech 
zpomalují tvrdý syenit či třeba vodovod, který je 
nutno přeložit. Foto: Martina Strnadová

Bývalý starosta Netína 
čelí trestnímu oznámení
Na bývalého starostu obce 
Netín na Velkomeziříčsku 
Martina Sýkoru bylo podáno 
trestní oznámení. 

Potvrdila to současná starost-
ka Netína Pavla Krejzlová. Ta 
spolu s  předsedou finanční ko-
mise obce zjistila nesrovnalosti 
na obecním účtu. Proto požádali 
o krajský audit, a ten rozpor po-

tvrdil.  Další informace o případu 
současné vedení obce nemůže 
vzhledem k  vyšetřování posky-
tovat. Údajně si podle informací 
Deníku Žďársko bývalý staros-
ta měl z  obecního účtu převést 
na svoje soukromé konto milion 
a  půl. Podle Sýkorova vyjádření 
pro média by tyto peníze měly 
být už zpátky na účtu obce. 

Připr.: Iva Horká

Obyvatelé části Velkého Meziříčí, z okolí Karlova, by chtěli v této 
lokalitě města další zastávku městské hromadné dopravy. Nejbližší 
je až u hřbitova, což je zejména pro starší občany daleko. 

„Dostali jsme žádost několika občanů z ulic K Buči, Na Spravedlnosti, 
Křižní, Příční, Nová, Karlov, Slepá,“ uvedl místostarosta Josef Komí-
nek a dodal, že rada města vzala jejich žádost na vědomí s tím, že situ-
aci musí nejprve posoudit dopravní inspektorát.
Zastávka v obou směrech jízdy by mohla vzniknout nad křižovatkou 
ulic Karlov a Na Spravedlnosti. Dojde-li k  její realizaci, součástí do-
pravního řešení by pak měl být i přechod pro chodce. 
„U přechodu by byl nařízen ostrůvek a osvětlení, kvůli zářezům by-
chom museli obětovat kus chodníku,“ popsal místostarosta a dodal, že 
by tak nešlo o levnou záležitost. Podle něj navíc Kraj Vysočina hodlá 
pokračovat s opravou šestsetdvojky na Karlově. „Přikláníme se proto 
k názoru, nedělat nyní na vlastní pěst sami něco, co by nám za  rok 
rozkopali při opravě komunikace,“ dodal Komínek.

Kraj připravuje rekonstrukci Karlova 
a Sokolovské
„Kraj Vysočina v současné době připravuje rekonstrukci průtahu měs-
ta Velké Meziříčí. Začátek úseku je určen plánovanou stavbou okružní 
křižovatky a konec je dán mostem přes řeku Oslavu (u pošty – pozn. 

red.),“ potvrdila vedoucí odboru dopravy a  silničního hospodářství 
krajského úřadu Kraje Vysočina Hana Strnadová a dodala, že půjde 
o úsek v délce asi 1,7 km, který zahrnuje ulice Karlov a Sokolovská. 
Zmiňovaná okružní křižovatka by měla vzniknout u Slovnaftu v mís-
tě odbočky na Dolní Radslavice. Kdy se bude šestsetdvojka ve městě 
opravovat, Strnadová zatím neupřesnila. „Záleží na tom, jak bude po-
kračovat příprava, jestli bude shoda o způsobu rekonstrukce u všech 
dotčených orgánů a organizací, správců sítí a  ještě ani nejsou ověře-
ny majetkové záležitosti,“ vysvětlila a  dodala, že případné požadav-
ky města na  zakomponování přechodů pro chodce či autobusových 
zastávek do  projektu kraje budou muset být posouzeny ve  vztahu 
k dopravnímu zatížení  silnice II/602 a  reálnosti technického řešení 
v daném území.

Lidé chtějí na Karlově další zastávku autobusu

Vlastivědné a genealogické společnosti je dvacet let
Slavnostní shromáždění ke 20. výročí zalo-
žení Vlastivědné a genealogické společnos-
ti, občanského sdružení při Jupiter clubu, 
se konalo 23. října letošního roku.  

Bývalí i současní členové mezi sebou přivítali 
zástupce Města Velké Meziříčí, Jupiter clubu, 
městské knihovny, muzea, velkomeziříčské 
pobočky Státního okresního archivu a  členy 
spřátelené společnosti Klub přátel Luk nad 
Jihlavou.
Připomeňme si, že u  počátků společnosti 

stál v  září 1992 Vladimír Makovský společ-
ně s Jarmilou Prudíkovou, která byla posléze 
zvolena první předsedkyní, a  s  hrstkou dal-
ších zájemců. Jako jednatel měl obtížné úkoly 
najít vhodné prostory, které se mu s veškerým 
technickým servisem podařilo najít bezúplat-
ně právě v Jupiter clubu, dále vymezit rozsah 
činnosti a zvolit vhodný název, který by čin-
nost co nejpřesněji vystihoval a zajistit v  tak 
malém městě dostatečně velkou členskou zá-
kladnu. Od prosince 1992 jsme byli pobočkou 
České genealogické a  heraldické společnosti 

v Praze, ale snaha o samostatnost vyvrcholi-
la 11. dubna 1994, kdy byla devatenácti čle-
ny podepsána Ustavující listina Vlastivědné 
a  genealogické společnosti při Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí. Od roku 2002 pracujeme 
jako občanské sdružení při Jupiter clubu. Ná-
plní činnosti společnosti je pořádání předná-
šek, besed, vlastivědných zájezdů, dále publi-
kační aktivity, péče o uchovávání dokumentů 
z oblasti vlastivědy, historie a genealogie a po-
moc zájemcům v badatelské práci. 

Plánovaná výstavba bioplynové 
stanice ve Velkém Meziříčí se ne-
líbí některým obyvatelům našeho 
města. Sepsali petici, kterou dal-
ší občané mohou podepisovat v 
knihkupectví Marie Charvátové 
na náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Na stránkách našeho týdeníku se 
už před nedávnem na toto téma 
diskutovalo. Vyjádřil se kupříkla-
du Pavel Pešek, člen kontrolního 
výboru města Velké Meziříčí, na 
jehož připomínky reagoval sta-
rosta Radovan Necid. Výstavba 
bioplynové stanice, na niž bylo 
již vydáno územní rozhodnutí, se 
nelíbí ani předsedovi Zeměděl-
ského družstva Oslavice Zdeňku 
Hanákovi. Jeho stanovisko při-
nášíme dnes, stejně tak vyjád-
ření místostarosty města Josefa 
Komínka, podpořené sdělením 
starosty Necida, který je momen-
tálně na neschopence. Na petici, 
jejíž text byl uveřejněn v č. 38, 
reaguje P. Pešek. Více čtěte na 
straně 4.
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PhDr. Marie Bartošková se práci v sociální 
oblasti věnuje více než čtyřicet let. 
Ilustrační foto: Iva Horká

Marie Bartošková dostala skleněnou medaili

Připr.: Iva Horká

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek udělil ve čtvrtek 25. října večer 
v Horáckém divadle Jihlava nejvyšší 
krajská ocenění. Dřevěné, skleněné 
a kamenné medaile převzala desítka 
významných osobností, které spojily 
své pracovní, osobní i společenské 
úspěchy s Krajem Vysočina.

Medaile uděluje každoročně už od roku 
2008 na návrh svých členů krajské za-
stupitelstvo. Letos výbor pro udělování 
medailí rozhodoval mezi 27 navrže-
nými osobnostmi. Ocenění, a  to skle-
něnou medaili, získala mimo jiné také 
Marie Bartošková, ředitelka Ústavu so-
ciální péče v Křižanově.
PhDr. Marie Bartošková (60) věnovala 
téměř čtyřicet let svého profesního ži-
vota rozvoji Ústavu sociální péče Kři-
žanov, jehož je v současné době ředitel-
kou. Neúnavně a s osobním nasazením 
po  celou dobu prosazuje nové trendy 
v  sociálních službách, které pomáhají 
klientům s mentálním postižením vést 
plnohodnotný život. Vytvořila mimo 
jiné podmínky ke vzniku kapely klientů 
ústavu, známé pod názvem Šafářanka, 

každoročně podporuje pořádání spor-
tovních her pro klienty i ze sousedních 
krajů. V současnosti Marie Bartošková 
věnuje zvýšenou pozornost přípravě 
klientů ústavu na  život v  běžné spo-
lečnosti. Snaží se vytvořit podmínky 
k  tomu, aby si klienti měli možnost 
vyzkoušet bydlení v  malých domác-
nostech, kde se učí samostatnosti při 
běžných každodenních úkonech. Nový 
trend, který prosazuje, usnadňuje lidem 
s  mentálním postižením opustit brány 
ústavu a žít plnohodnotný život. Vůbec 
prvními z  našeho regionu, které nej-
vyšší ocenění Kraje Vysočina dostaly, 
byly loni studentky z Velkého Meziříčí, 
Hana Pařízková a  Veronika Čamková. 
Dřevěné medaile tehdy hejtman předal 
H. Pařízkové za mimořádné krajské, ce-
lostátní i mezinárodní úspěchy v oblasti 
zeměpisu, dějepisu, matematiky, fyziky, 
chemie a  biologie. V. Čamková zase 
ocenění získala za  výrazný sportovní 
talent. Je vynikající lyžařkou, která se 
věnuje především alpským disciplínám 
a  v  sezoně 2010–2011 byla členkou 
žákovského reprezentačního družstva 
ČR.

Jan Veleba je senátorem
Prezident Agrární komory Jan 
Veleba z  Velkého Meziříčí se 
stal senátorem za  senátní obvod 
Chrudim, do kterého patří i část 
Havlíčkobrodska. O  tento post 
bojoval s  radním kraje Tomá-
šem Škarydem, s  nímž se utkal 
ve druhém kole senátních voleb. 
J. Veleba, který je také zastupite-
lem Velkého Meziříčí, nakonec 
získal 59,7 %, jeho soupeř 40,3 %.
Text a ilustrační foto: Iva Horká

Namísto chodníku požadují parkování
Zrušit chodník kolem staveb-
nin na Oslavické a nahradit jej 
dalšími parkovacími místy by 
chtěli někteří občané města. 

Hlavně návštěvníkům dětského 
dopravního hřiště totiž chybí 
místa, kde by mohli při jeho ná-
vštěvě řádně zaparkovat. 
Auta běžně stojí naproti hřišti 
podél zmiňovaného chodníku, 
jenomže zde parkují nedovoleně, 
neboť komunikace v tomto místě 
není dostatečně široká.
„Dělali jsme průzkum, nakolik je 
chodník využíván, a zjistili jsme, 
že některé děti tudy ráno chodí 

do školy,“ informoval místosta-
rosta města Josef Komínek. 
Ten zároveň dodal, že vhodnost 
požadovaného řešení musí po-
soudit dopravní inspektorát. 
V kladném případě by město 
Velké Meziříčí spojilo realizaci 
parkování naproti dopravnímu 
hřišti s dalším projektem, který je 
v přípravě. 
V tomto případě jde o malou 
okružní křižovatku ulic Osla-
vická a Školní pod základními 
školami, o níž jsme informovali 
v týdeníku Velkomeziříčsko ne-
dávno.

Text a foto: Martina Strnadová

Neplatí 
výživné

Lidé nosili do charitního šatníku užitečné věci
Obřadní síň velkomeziříčské 
radnice se minulý týden po dva 
dny plnila krabicemi a pytli. 
V nich lidé přinášeli obleče-
ní, boty či doplňky, které už 
odložili. 

Uvedené věci pak poslouží lidem 
v nouzi. To byl cíl sbírky, kterou 
pořádá brněnská charita a město 
Velké Meziříčí se s ní do této akce 
zapojilo znovu. „Věci z  charitní-
ho šatníku jdou potřebným jak v 
naší republice, tak do zahraničí,“ 
podotkla Jaroslava Klapalová z 
odboru sociálních věcí velko-

meziříčské radnice. Město tak 
pomáhá nejen tímto způsobem, 
postaralo se například o tři soci-
ální rodiny z našeho města, které 
vybavilo nejnutnějšími věcmi, jež 
členové rodin potřebovali. 
„Myslím si, že podobné akce 
mají smysl.  Proto jsem přinesla 
oblečení, které je ještě zachovalé, 
ale děti z něho už vyrostly a mně 
je líto je vyhodit do popelnice,“ 
míní mladá matka.
Lidé na výzvu nosili pouze věci, 
které mohly být přijaty. Nábytek 
či elektronika to např. být ne-
mohly. Text a foto: Iva Horká

Policejní inspektor sdělil 
dvaačtyřicetiletému muži 
z Velkomeziříčska podezření 
ze spáchání přečinu zanedbání 
povinné výživy.  

Od  srpna roku 2009 si trva-
le neplní vyživovací povinnost 
ke  svým dvěma dětem. Měsíčně 
by na jejich výživné měl přispívat 
tři tisíce korun. 
Částka, kterou na  nezaplaceném 
výživném dluží do  současné 
doby, již činí sto  čtrnáct tisíc ko-
run.

Pozor na zloděje při 
nakupování
Neznámý pachatel se v obchod-
ním domě na ulici K Novému 
nádraží ve Velkém Meziříčí do-
pustil krádeže, a to 23. října před 
16. hodinou. Využil nepozornos-
ti jednačtyřicetileté ženy, která si 
vybírala zboží. Z kabelky, kterou 
si nesla přes rameno, jí nepozo-

rovaně vytáhl peněženku. V té 
byla uložena finanční hotovost 
ve výši 37 tisíc korun. Poškozená 
žena zmíněnou krádež oznámila 
neprodleně na policejní linku. 
Jednáním neznámého pachatele 
se zabývají policisté z Obvodního 
oddělení Velké Meziříčí.

Výběrčí poplatků 
mají nový kiosek

-PČR-

Výběrčí poplatku za vjezd 
na velkomeziříčské náměstí 
mají od minulého týdne nový 
kiosek. 

Na neutěšený stav toho starého 
poukazovali mnozí, a proto měs-
to vyčlenilo pětadevadesát tisíc 
korun z pokladny na koupi za-
tepleného kiosku i s markýzou či 
podlahovým topením. Ten měs-
to pořídilo od velkomeziříčské 
firmy Eurowagon, která podala 
nejucelenější a nejvýhodnější 

nabídku. „Nejprve jsme starou 
budku natřeli načerveno, ale to 
nestačilo,“ zmínil v srpnu staros-
ta Radovan Necid s tím, že nešlo 
jen o vzhled. Budka nebyla ani 
zateplená, takže v zimě se v ní vý-
běrčí neohřáli a přitom elektřina 
za topení vyšla draho. V létě zase 
chyběla markýza coby úkryt před 
sluncem. Nový kiosek nabízí veš-
kerý komfort, včetně vstupu pří-
mo do silnice, kde zastavují řidiči 
kvůli placení.

Text a foto: Martina Strnadová

Vloupal se do několika 
vozů v Meziříčí
Policisté z Obvodního oddělení 
Velké Meziříčí podezřívají z pře-
činu krádeže osmadvacetiletého 
muže z Velkomeziříčska. Ten 
se 24. října během dvou hodin 
vloupal do několika vozů na úze-
mí města. Do vozidla Ford Eskort 
vnikl poté, co ho majitel zaparko-
val na parkovišti na ulici Karlov. 
V tomto vozidle nalezl pachatel 
pouze minci v hodnotě dvou ko-
run. Do dalšího vozidla značky 

Škoda Favorit se vloupal v ulici 
Nad Kunšovcem. Uvnitř vozu 
nic nenašel, ale rozbil u něj okna 
obou předních dveří. Poslední 
vozidlo, do kterého se vloupal, 
objevil na ulici U Tržiště. Aby 
se dostal do automobilu znač-
ky Peugeot, opět rozbil okénko. 
Uvnitř nalezl finanční hotovost 
ve výši 30 korun a láhev s limo-
nádou. Celková škoda bude do-
datečně vyčíslena.

Vykradl ordinaci

-PČR-

Policisté na lince 158 přijali v pátek 26. října v odpoledních hodinách 
oznámení o vloupání do ordinace v budově na ulici Poříčí ve Velkém 
Meziříčí. Na místo byla vyslána policejní hlídka z Obvodního odděle-
ní Velké Meziříčí, která na místě provedla šetření. Pachatel si z budovy 
odnesl přenosný trezor, ve kterém byla uložena finanční hotovost. Na 
poškozeném zařízení budovy i odcizených věcech vznikla škoda ve 
výši nejméně 4.700 korun -PČR-

-PČR-

Přezujte zimní pneu
Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje použití zim-
ních pneumatik při jízdě na všech silnicích na území ČR. Řidič je po-
vinen užít zimní pneu od 1. 11. do 31. 3., pokud se na vozovce nachází 
souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám lze takové jevy předpokládat. U motorových vozi-
del s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg musí 
být zimní pneu umístěny na všech kolech vozidla a hloubka dezénu 
hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí být nejméně 4 mm. 
Vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg musí 
mít zimní pneu na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem 
hnací síly. Hloubka hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí být 
nejméně 6 mm. Za nerespektování nařízení hrozí bloková pokuta až
2 tisíce Kč. -PČR-
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Martina Strnadová a Iva Horká

Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu je dvacet let
Nejvyšším orgánem společnosti je valná 
hromada konaná každoročně, výkon-
né funkce zajišťuje co dva roky volený 
výbor, který tvoří předseda, dva místo-
předsedové, jednatel, pokladník, revizor 
a dalších pět členů. Výbor se pravidelně 
schází každý měsíc, v  případě potřeby 
častěji. Vlastivědná a genealogická spo-
lečnost spolupracuje se zdejší pobočkou 
Státního okresního archivu Žďár nad 
Sázavou, s místním muzeem a městskou 
knihovnou. Za  dvacet let svojí existen-
ce VGS uspořádala 513 přednášek a 67 
vlastivědných zájezdů. Její členové vyda-
li na sedmdesát publikací.
Finanční zdroje společnosti tvoří ka-
ždoroční členské příspěvky a  od  roku 
2005 i příspěvky od Města Velké Mezi-
říčí na činnost. Též je třeba vyzdvihnout 
a  ocenit skvělou spolupráci s  Jupiter 
clubem, který skýtá společnosti střechu 
nad hlavou, a  jeho zaměstnanci posky-
tují veškerou technickou pomoc.

Bohatou činnost Vlastivědné a  genea-
logické společnosti zachycuje její hoj-
ná agenda – kroniky, alba fotografií 
a  knihovna. Kronikářem společnosti 
byli postupně pánové Slabý a Jaša, v po-
sledních letech velmi dobře a  pečlivě 
vede kroniku paní Michalová, která také 
spravuje internetové stránky a  zajišťuje 
elektronickou komunikaci. O knihovnu 
společnosti se stará pan Michal.
Vlastivědná a  genealogická společnost 
v  minulosti navázala styky s  podobně 
zaměřenými společnostmi v  tuzemsku 
i  zahraničí. Vladimír Makovský je čle-
nem americké Československé genealo-
gické společnosti mezinárodní v Minne-
sotě a  udržuje s  nimi korespondenční 
komunikaci. V roce 2011 jsme navíc na-
vázali elektronický kontakt s prezident-
kou této společnosti jménem Ginger 
Simek. Od roku 2000 si předáváme zku-
šenosti se společností Za  historickou 
Polnou, od  roku 2005 s  Klubem přátel 

Luk nad Jihlavou a Historickou společ-
ností z Náměště nad Oslavou.
U příležitosti oslav 20. výročí Vlastivěd-
né a  genealogické společnosti jsme vy-
dali Almanach, na němž členové výboru 
společnosti v  r. 2011 a  2012 usilovně 
pracovali. Hlavní podíl na  jeho vzniku 
má Vladimír Makovský, Dana Michalo-
vá, Mgr. Martin Štindl, PhD., PhDr. Ma-
rie Ripperová. Logo společnosti vytvo-
řili Dana Michalová a  Mgr.  Oldřich 
Hnízdil. Almanach by nevyšel bez fi-
nanční podpory Města Velké Meziříčí, 
která představuje 15.000 korun, a  bez 
pomoci Jupiter clubu. Na  slavnostním 
shromáždění Almanach slavnostně 
pokřtil místostarosta Josef Komínek, 
ředitel Jupiter clubu Mgr.  Milan Dufek 
a PharmDr. Helena Švecová. Almanach 
si můžete zakoupit v informačním cent-
ru Městského úřadu a v kanceláři Jupiter 
clubu. Snímek zachycuje atmosféru slavnostního shromáždění VGS ke 20. 

výročí založení. Foto: archiv VGS
PharmDr. Helena Švecová,

předsedkyně společnosti

Pokračování ze strany 1

V Jupiter clubu zpívali Slade i Zíma se Simonovou
Těžko by někdo v době největší slávy britské glam rockové skupiny 
Slade uvěřil tomu, že by někdy mohla vystupovat i ve Velkém Mezi-
říčí. A stalo se. Z pouhých tří koncertů v Česku jeden z nich odehráli 
„Slejdi“ 26. října i ve velkém sále Jupiter clubu (JC). Skalní fanoušci 
na ně nezapomněli i přesto, že od hvězdné éry kapely uplynulo 40 let. 
A legendy je nezklamaly. Kytarista a zpěvák Dave Hill (66) ve svém 
pověstném kloboučku dokázal publikum rozehřát stejně jako kdysi. Je 
jedním ze zakládajících členů spolu s bubeníkem Donem Powellem. S 
nimi nyní vystupují ještě zpěvák a kytarista Mal McNulty a John Berry 
(basová kytara, housle). Skupina doslova otřásla základy Jupiter clubu 
svými rockovými vypalovačkami jako např. Far, Far Away, vánoční 
Merry Xmas Everybody či baladickou My Oh My, na niž všichni čeka-
li. Předskokanem jim byla česká rocková formace Blue rocket.
V neděli 28. 10. se pak na stejném místě JC hrálo na jinou notu. Zpíva-
la Yvetta Simonová (84) a Josef Zíma (80) s kapelou. Zazněly největší 
hity obou zpěváků, jež na pódiu uváděl moderátor Jaroslav Suchánek. 
Publikum slyšelo např. Děti z pirea, Chceš se smát, smát, Po starých 
zámeckých schodech, Dejte mu zahrát pane inspektor, kterou Zíma 
zazpíval kolegovi R. Brzobohatému, a mnoho dalších písní. Suchánek 
pak na protagonistech „vyzvídal“, a tak se diváci mohli dozvědět, že Y. 
Simonová byla třikrát vdaná, ale že též natočila na LP kolem 500 songů 
a dokonce kdysi získala Zlatou vařečku v soutěži o vaření, které jsou 
populární i dnes.

Skupina Slade vystoupila 26. 10. v Jupiter clubu. 
(Více foto na našem webu.) Foto: Martina Strnadová

 V neděli pak pódium patřilo J. Zímovi a Y. Simonové. 
(Více foto na našem webu.) Foto: Iva Horká

Výstavba kanalizací je za polovinou
Zhruba půl kilometru stok gravitační kanalizace zbývá dokončit 
i v Oslavici, stejně jako přibližně devadesát kusů odboček z hlavních 
řadů k  nemovitostem. Ještě letos v  obci firma hodlá udělat povrch 
vozovky v  části krajské komunikace, konkrétně v  prostoru vjezdu 
do obce po křižovatku u obchodu. Zbytek opět počká do jara.
„Zhotovitel od zahájení stavby splnil všechny kontrolní termíny dané 
smlouvou o dílo,“ dodal ještě Horák a závěrem zkonstatoval, že schvá-
lený rozpočet stavby není překračován a kvalita prací je na projektem 
předpokládané úrovni. Celý projekt Dyje II bude kompletně dokon-
čen včetně kolaudací kanalizací v červnu 2013.
Výstavba kanalizace na Velkomeziříčsku je součástí druhé etapy Pro-
jektu ochrany vod povodí řeky Dyje, který probíhá současně v několika 
regionech – krom žďárského ještě na Třebíčsku, Jihlavsku a Blanensku. 
Tento rozsáhlý regionální projekt je financovaný v  rámci Operační-
ho programu životní prostředí 2007–2013 Evropskou unií (72,7 %), 
Státním fondem životního prostředí ČR (4,3 %) a regionálními svazky 
měst a obcí (23 %). Celkové finanční náklady akce na Žďársku jsou 
více než 343 milionů korun a k 30. září z nich bylo proinvestováno 
více než 87 procent.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Nový povrch v Oslavici by měl být hotov letos pouze 
v části krajské silnice od vjezdu do vsi po křižovatku 
u prodejny. Foto: Martina Strnadová

Muzeum otevře nový sál s kostýmy z Arabely
Velkomeziříčské muzeum otevře v přízemí 
budovy zámku nový výstavní sál. Díky jeho 
umístění čeká na návštěvníky větší pohodlí.
 
V loňském roce se výstavy konaly v patře, kde 
jsou instalovány muzejní expozice. Lidé, kteří 
si chtěli prohlédnout například výstavu o Ja-
kubu Demlovi nebo o Anně Frankové, museli 
vystoupat po schodech až do druhého patra.
Na první letošní výstavě budou moci návštěv-
níci nahlédnout do zákulisí legendárního pří-
běhu Václava Vorlíčka a Miloše Macourka, 
protože provoz sálu bude zahájen výstavou 

kostýmů ze seriálu Arabela. 
Vystaveno bude nejen pět desítek kostýmů 
zapůjčených z fundusů a skladů České tele-
vize, ale také nezbytné rekvizity, jako je kou-
zelný prsten, křišťálová koule nebo cestovní 
plášť. Příchozí se podívají také do domácnosti 
rodiny Majerových. Kromě toho bude ve vý-
stavním sále promítán jeden díl seriálu s ná-
zvem „Rumburakova pomsta“.
Kostýmy první série navrhoval výtvarník 
Theodor Pištěk, který je mimo jiné držitelem 
Oscara za kostýmy k filmu Amadeus.
První třináctidílná série byla natočena v letech 

1979–1980, pokračování „Arabela se vrací 
aneb Rumburak králem Říše pohádek“ pochá-
zí z počátku devadesátých let. Seriálové posta-
vy ztvárnili například Vlastimil Brodský, Jana 
Brejchová, Iva Janžurová, Stella Zázvorková či 
Vladimír Menšík. 

Výstava bude otevřena od 2. listopadu do 30. 
prosince denně kromě pondělí. 
Dospělí zaplatí 80 korun, děti polovinu.
Podrobnější informace o výstavě a informace  
pro školy jsou umístěny na webových strán-
kách muzea. -muz-

Hledá se nejkrásnější 
maminka
Hledáme v kraji Vysočina tu nejkrásnější maminku.Takovou ženu, ze 
které její krása vyzařuje vnitřně a je proto nadčasová. Navenek se ta-
ková krása „klube“ třeba ve vřelém úsměvu, ďolíčcích ve tvářích nebo 
hlubokém pohledu. Abyste se mohla do naší soutěže přihlásit, nemu-
síte být modelka, spíše naopak. Hledáme ženu osobitou, vyrovnanou, 
spokojenou, a tudíž krásnou – nikoli ženu spokojenou proto, že jí oko-
lí utvrzuje v tom, jak je krásná.  Akce je určena pouze maminkám. 
Jsme totiž přesvědčeni, že soutěží pro slečny je více než dost. Akci pro-
to nenazýváme soutěží: nejde přece o žádné dostihy. Nenazýváme ji 
ani Miss nebo Missis, nazýváme ji tím, co hledáme: Krása mateřství. 
Přihlásit se mohou ženy s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina, které 
mají alespoň jedno dítě. Věk, váha, ani jiné tělesné parametry nehrají 
roli. Akce probíhá od 1. 11. 2012 do 1. 1. 2013. Hlasování bude pro-
bíhat formou ankety na facebookovém profilu: http://www.facebook.
com/KrasaMaterstvi. Přihláška musí obsahovat: Fotku s dítětem, jmé-
no, adresu, kontaktní mail nebo telefon a pár vět o vás. Hlásit se mů-
žete na mailu zuscicova@kryovysocina.cz.  Vyhrává žena s největším 
počtem hlasů. (Více info na uvedených kontaktech.) Jana Zuščicová
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Mýty a fakta nejen o bioplynové stanici

Tak máme po volbách do Za-
stupitelstva kraje. Utichlo řin-
čení zbraní, vychladly volební 
guláše kořeněné hesly, která 
sice nemají s řízením kraje nic 
společného, ale znějí dosta-
tečně úderně a demagogicky. 
Je dopito šampaňské i kalichy 
hořkosti. Zde si ale nejsem jistý, 
zda do dna, ale z celého srdce 
si přeji, aby tomu tak bylo. 
Jak dopadne sestavení krajské 
vlády snad už ani nikoho neza-
jímá, a tak přišel všední čas, čas 
vrátit se k normální práci.

Bioplynka (BPS) má svá pro 
i  proti, klady převažují, pravil 
před časem starosta a svoje tvrze-
ní upřesnil pod stejným titulkem 
v  týdeníku Velkomeziříčsko ze 
dne 19. 9. 2012. Článek byl ale 
podepsán „měú“, takže si nejsem 
úplně jistý, zda to byl opravdu 
on, kdo toto prohlášení  skutečně 
vydal. Doufám jen, že měú není 
někdo takový jako tajemný EM 
v knize Jaroslava Foglara Stínadla 
se bouří, z něhož se nakonec vy-
klubal starej Mažňák, který jak 
víme, nebyl žádnou nádobou 
ctnosti. Jako hlavní klady BPS 
uvádí měú levnější teplo pro 
místní školy, levnější údržbu ze-
leně ve  městě a  nezanedbatelný 

přínos do  městské kasy. Jako je-
dinou možnou nevýhodu uvádí 
riziko zvýšené dopravy, na  které 
se ale snaží dívat realisticky a bez 
emocí. O  totéž se snažím velmi 
usilovně i  já jako občan města, 
kterému není úplně lhostejné, co 
nám bude stát za humny. Nejsem 
si ale jistý, jaké emoce ve  mně 
vzplanou při popojíždění za  fe-
kálem s močůvkou či velkokapa-
citním přepravníkem kukuřice, 
šinoucím se napříč městem. Ješ-
těže se tak bude (a pokud vůbec) 
dít pouze 20 dní v  roce, jak nás 
měú v článku ujišťuje. Ale ouha! 
Hned v  tomto bodě se moje in-
formace s těmi v článku podstat-
ně rozcházejí. Samotný zájemce 
o  stavbu BPS, firma bc energy, 
totiž ve  svém oznámení záměru 
uvádí, že pro zajištění provo-
zu bude třeba 2  787 jízd za  rok 
a tato doprava bude soustředěna 
do 100!? dní v roce. A bude prý 
to v  max. vzdálenosti 5 km, což 
už hraničí s  literaturou science 
fiction nebo s  Pohádkami ovčí 
babičky. Měú navíc v článku ne-
uvádí, že BPS produkuje také tzv. 
digestát, a to v množství 16 538 t/
rok. Tento digestát je skladován 
v  nádrži s  kapacitou, která po-
stačí na dobu téměř 6 měsíců. To 
z  důvodu, že od  zámrzu do  jar-

ního tání není možné digestát 
vyvážet na  pole, takže koncem 
března a  začátkem dubna řeší 
provozovatelé BPS otázku vskut-
ku nerudovskou! Tuto skutečnost 
ale pokládá zřejmě měú za  ne-
podstatnou, jinak by se o ní jistě 
v  rámci informovanosti zmínil. 
Potrava pro BPS se má navážet 
směrem od Třebíče a předpoklá-
dám, že digestát se bude vyvážet 
tamtéž. Pokud nás nemá, samo-
zřejmě, doprava spojená s provo-
zem stanice zatěžovat. Smlouvy 
se zemědělskými subjekty jsou 
uzavřeny. Měú je tedy musel vi-
dět. Já mohu pouze doložit, že 13. 
4. 2012 tomu tak ještě nebylo, jak 
je uvedeno v závěru zjišťovacího 
řízení odboru životního pro-
středí Kraje Vysočina. Základní 
otázkou tedy je, odkud se bude 
BPS navážet a  kam digestát vy-
vážet. Trochu jsem po tom pátral 
a  zjistil následující. ZD Oslavice 
provozuje bio hospodářství a ně-
jaký materiál by dodat mohlo, ne 
už zpracovat digestát. V Budišo-
vě již jedna BPS stojí a druhá se 
stavět bude. Měřín staví nebo do-
konce již má BPS v Černé. Netín, 
podle mých informací, smlouvu 
nepodepsal, Křižanov BPS má, 
stejně jako Heřmanice. To už ale 
dávno nejsem na  jihu, kruh se 

uzavřel. Problém tedy asi bude 
skutečně nejen kam, ale i odkud? 
Naše městská zeleň je pro BPS 
plivnutím do oceánu, ale uspoří-
me 100.000 Kč, takže zaplať Bůh 
za to. Další výhodou má být tep-
lovod, který má zásobovat tep-
lem naše školy a DPS. Ten by byl 
dlouhý odhadem 1–1,5 km. Od-
padní teplo má na výstupu z BPS 
cca 80 °C, a jeho výše, v závislosti 
na  přepravní vzdálenosti klesá, 
takže lze počítat s tím, že u napo-
jených objektů bude teplota cca 
30 °C. Jak moc nám to pomůže 
uspořit náklady na vytápění, ne-
umím (a ani nechci) sám vyhod-
notit. To ponechám odborníkům. 
Takže opět výhoda s  otazníkem. 
A  tou poslední, nejlákavější, 
je dar (nezaměňovat s  dotací) 
ve výši 6,5 mil. Kč na sport a kul-
turu v  průběhu dvaceti let. To 
představuje v  průměru 325.000 
Kč/rok. Opět musím říci, zaplať 
Bůh za  ně, pokud do  městské 
pokladny připutují.  Dar je totiž 
právně nevymahatelný, takže je 
jen a  jen na  provozovateli BPS, 
zda svému slibu dostojí.
Za zmínku jistě stojí i skutečnost, 
že tyto výše zmiňované výhody 
nejsou ukotveny v žádné smlou-
vě, vyjma té o  poskytnutí daru, 
která má, díky své nevymaha-
telnosti, cenu tapety neotřelého 
provedení.
Sdělení, že záměr výstavby BPS 
podpořili naprostou většinou za-
stupitelé už je pouhou obezličkou 
a ještě ne dost pevnou. Mnohým 
totiž není jasné, zda tomu tak 
bylo, nebo ne. Dotaz na  názor 
na  možnou výstavbu BPS padl 
totiž po  ukončení oficiálního 
jednání MZ a  byl uveden pouze 
jako informativní pro předkla-
datele záměru výstavby, firmu bc 
energy. Toto informativní hlaso-
vání proběhlo mimo hlasovací 
zařízení. Poslední prohlášení 
měú, že hladký provoz BPS přece 
garantují státní úřady svým po-
volením, už nebudu komentovat 
vůbec. Je totiž dětinské a natolik 
naivní, že si komentář nezaslouží.
Co říci závěrem? Buď nás měú 
vodí za  nos, nebo někdo vodí 
za nos měú. To, že je bioplynová 

stanice pro někoho výhodná, je 
nad slunce jasné. Otázkou ale je, 
pro koho? My jsme totiž zvláštní 
národ, který dokáže sebelepší zá-
měr přetavit v byznys za každou 
cenu, byznys bez skrupulí a ohle-
dů ke všemu a všem, přesně podle 
hesla „po nás potopa“. Prvotním 
záměrem výstavby BPS bylo a  je 
pomoci zemědělcům (alespoň 
u našich jižních a západních sou-
sedů). Využitím odpadního tepla 
z jejich provozu a prodejem vyro-
bené nespotřebované el. energie 
si mohou vylepšit finanční bilan-
ci s  tím, že zde navíc spotřebují 
část své nadprodukce, bioodpadu 
atd. Výstavba BPS mimo tyto are-
ály jen zneužívá skutečnosti, že je 
u nás, jak jinak, státem dotována, 
a to samé platí pro výkupní ceny 
elektřiny. Tento super byznys 
však v  konečném důsledku pla-
tíme my, občané. Stát sám žádné 
peníze neprodukuje a dotace jsou 
z našich daní. Už provoz fotovol-
taických elektráren sáhne v příš-
tím roce každé rodině citelně 
do peněženky a provoz BPS bude 
tyto náklady do budoucna nadále 
ještě zvyšovat. Ještě se vám zdá, 
že jsou BPS pro nás výhodné? 
Skutečným zemědělcům, hospo-
dářům, nic nevytýkám ani nezá-
vidím, naopak. Stát, který nemá 
žádnou zemědělskou koncepci, 
jim takto nastavil pravidla. Oni 

se stále ještě tvrdošíjně a v drtivé 
většině starají o to, aby naše kra-
jina byla obdělávána a  vypadala 
kultivovaně. A věřím jim, že vědí, 
jak hospodařit, aby pěstování 
kukuřice nezpůsobovalo ero-
zi a  aby bylo i  tak dost píce pro 
chov hospodářských zvířat a ne-
bylo nutné základní potraviny 
zdražovat a už vůbec ne dovážet. 
Půda je (a nás všechny) totiž živí 
už několik tisíciletí a vždy pro ně 
byla posvátnou. Navíc jistě sami 
dobře cítí, že degradace zeměděl-
ství na  pouhé pěstování „potra-
vy“ pro bioplynové stanice, pod 
vidinou krátkodobého zisku, je 
zvrácené a nebezpečné. Přesto si 
myslím, že sepisovat petice pro-
ti stavbě BPS (jejíž zveřejnění 
ve Velkomeziříčsku mě k napsání 
tohoto článku vyprovokovalo) 
není to nejlepší řešení, a když, tak 
přichází hodně pozdě. (Pokud 
ale vzbudí větší zájem o to, co se 
„u nás“ děje, beru výrok zpět.)
Řešením je zodpovědné a  uváž-
livé chování vůči krajině, vůči 
nám samotným navzájem a vůči 
příštím generacím. A  je třeba je 
důsledně vymáhat tam, kde je 
to nejen naším právem, ale i po-
vinností. Naši předkové to uměli 
a my jsme tím povinováni našim 
potomkům.

Pavel Pešek, 
člen kontrolního výboru města

Stanovisko předsedy družstva Oslavice
V poslední době se na strán-
kách Velkomeziříčska množí 
diskuze na téma výstavby 
bioplynové stanice (BPS) 
ve Velkém Meziříčí. Dovolte 
mi vyjádřit, jako zástupci ZD 
Oslavice, své stanovisko. 

Osobně, jako zemědělec, považu-
ji výstavbu BPS o výkonu 1 MW 
v dané lokalitě za nesmysl. Tako-
váto BPS je ekvivalentem stáje 
o kapacitě 1 300 dojnic z pohle-
du vstupu a výstupu surovin po-
třebných k  jejímu provozu. Pro 
zjištění možnosti trvale udržitel-
ného a  ekonomického provozu 
takového zařízení je jednodu-
chá pomůcka. Vezměte kružítko 
a  v  mapě udělejte kruh o  prů-
měru 15 km okolo dané lokality. 
Toto je zájmové území, kde se 
vyprodukuje palivo pro BPS při 
zachování zásad správné země-
dělské praxe a odpad (digestát) se 
využije při hnojení zemědělských 

plodin. Pokud je v tomto zájmo-
vém území chován skot, toto 
území je třeba přiměřeně zvětšit, 
protože skot je konkurencí pro 
BPS. Když toto uděláte v  mapě, 
zjistíte, že území je pokryto 
především městskou zástavbou 
a pozemky, které obhospodařuje 
ZD Oslavice. Jistě, nějaká pro-
dukce bioodpadu a trávy z údrž-
by městské zeleně je, ale to je 
v  porovnání s  potřebou BPS za-
nedbatelné množství. Rozhodně 
si ale nedovedu představit použití 
digestátu jako hnojiva do zahrá-
dek a na veřejnou zeleň.
Co se týče ZD Oslavice, to hos-
podaří v  ekologickém režimu 
a  specializuje se na  produkci 
biomléka a chov skotu, pro který 
má vyváženou ekologickou pro-
dukci objemného krmení, pastvy, 
jadrných krmiv a  steliv. Protože 
ZD Oslavice dodává biomlé-
ko do  specializované mlékárny 
v  Německu, je držitelem certifi-

kace dle standardu Gäa.e.V, který 
je přísnější na  režim hospodaře-
ní, než směrnice evropské komise 
pro ekologické zemědělství. Ten-
to standard mimo jiné zakazuje 
použití digestátu na hnojení, pro-
tože na digestát je nahlíženo jako 
na minerální hnojivo.
Pro zajímavost uvádím, že zdejší 
území je vedeno jako zranitelná 
oblast a  platí zde pro hospoda-
ření nitrátová směrnice, kde je 
povoleno použití max. 170 kg 
čistého dusíku na  1 ha země-
dělské půdy ročně, včetně hno-
je, močůvky, výkalů na  pastvě, 
minerálních hnojiv, kompostu 
apod. Plochu na uložení digestá-
tu v souladu s nitrátovou směrni-
cí odhaduji na 300–350 ha ročně 
bez použití dalších organických 
a  minerálních hnojiv. V  praxi 
bude tato plocha dvojnásobná až 
trojnásobná. V  objemu dopravy 
to představuje minimálně 1  000 
jízd cisternou s  objemem 20 m³ 

za  rok. Digestát se dá aplikovat 
pouze ve  vegetačním období 
a  nesmí se použít na  podmáče-
nou půdu.
V  zájmovém území BPS není 
tedy zásadní zdroj vstupních 
surovin ani plocha pro využití 
odpadu. To znamená, že veškerý 
materiál by se musel dovézt a od-
vézt na  velké vzdálenosti. Navíc 
si myslím, že zemědělské plochy 
v  okolí jsou víceméně rozděleny 
mezi stávající BPS (Budišov, Ho-
dov, Dolní Heřmanice). Existuje 
pochopitelně možnost využít 
jako vstupní surovinu pro pro-
voz BPS dovezenou kejdu prasat. 
Obávám se, že při manipulaci 
a  skladování této suroviny může 
docházet k  úniku nepříjemného 
zápachu. 
Z pohledu občanů z přilehlé části 
Velkého Meziříčí a Oslavice bych 
chtěl jednoznačně deklarovat, 
jaké vstupní suroviny budou po-
užity pro provoz BPS a jejich vliv 

na  okolí. Větší riziko ovšem po-
dle mne hrozí v likvidaci digestá-
tu, protože dopravní vzdálenosti 
značně ovlivňují ekonomiku pro-
vozu. 
Dovedu si představit scénář, kdy 
provozovatel BPS si pronajme 
pozemky od  situace neznalých 
vlastníků pozemků na  produkci 
biomasy pro BPS a tyto pozemky 
pak víceméně slouží jako sklád-
ky na  digestát se všemi dopady 
na  životní prostředí vyplývající 
z  nadměrného zatížení pozem-
ků dusíkatými látkami. Jedinou 
pákou státu na dodržování zásad 
správné zemědělské praxe jsou 
vyplácené dotace a  ty provozo-
vatel BPS s  lehkým srdcem ože-
lí. Aplikace digestátu i v blízkém 
okolí BPS vychází ekonomicky 
hůř, než nákup a aplikace průmy-
slových hnojiv při stejné dávce 
dusíku na 1 ha.
To, že investor nabízí městu Vel-
ké Meziříčí využití odpadního 

tepla na vytápění jeho objektů je 
pro něj nutnost, protože účinnost 
BPS při výrobě elektrické ener-
gie je do 45 %, zbytek je odpadní 
teplo. Proto se podle nejnověj-
ších směrnic musí využívat, a  to 
v množství minimálně 10 % vůči 
elektrické energii vyrobené v da-
ném roce, jinak se nedosáhne 
na lukrativní cenu za vyrobenou 
elektrickou energii.
Doufám, že nakonec zvítězí zdra-
vý rozum. Nechme bioplynové 
stanice zemědělcům, kteří je staví 
většinou u objektů živočišné vý-
roby a nesou zisky i rizika spoje-
ná s  jejich provozem. Vynechme 
investory s jejich megalomanský-
mi představami. 
Výsledky takového jednání vi-
díme dnes na  tisících hektarech 
fotovoltaických elektráren posta-
vených bezohledně i  na  nejkva-
litnější zemědělské půdě. 

Ing. Zdeněk Hanák, 
předseda ZD Oslavice

Místo, kde je plánována výstavba nové bioplynové stanice. Pohled od Oslavice, 
směrem k Velkému Meziříčí. Příjezd od firmy PL.  Ilustrační foto: Iva Horká

Vyjádření zástupců 
města Velké Meziříčí

Josef Komínek, místostaros-
ta města: 
K uvedenému tématu mohu 
sdělit pouze to, že vím, že 
je v současné době občany 
města podepisována petice. 
Ta prozatím na úřad doru-
čena nebyla. Až se tak stane, 
bude s ní naloženo v souladu 
s petičním zákonem, tzn., že 
bude předložena s největší 
pravděpodobností k posou-

zení zastupitelstvu města, 
které se bude muset v záko-
nem stanovené třicetidenní 
lhůtě k petici vyjádřit.

Radovan Necid, starosta 
města: 
S postojem místostarosty 
souhlasím a osobně se k této 
věci vyjádřím poté, co k ní 
získám víc podkladů. Před-
pokládám, že příští týden. 
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ŘáDKY NA NEDĚlI pŘíSpĚVKY OD čTENáŘů

Bohoslužby
Středa 31. 10.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, Oslavice mše sv. 18.00 – o. 
Prajka. Čtvrtek 1. 11.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 8.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 16.30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Pátek 2. 11.: 
7.00 mše sv. – o. Prajka, 8.00 mše sv. – o. Prajka, 16.30 v kostele 
na Moráni mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro 
seniory mše sv. 13.00 – o. Parajka. Sobota 3. 11.: 7.00 mše sv. – o. 
Prajka, 10.30 svatba se mší sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 8.00 mše sv. – o. Parajka. Neděle 4. 11.: 7.30 mše sv. – o. 
Parajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 14.00 
modlitby za všechny zemřelé na novém hřbitově, 18.00 mše sv. – o. 
Prajka, Mostiště 9.00 mše sv. – o. Parajka.
Bory mše sv.: 1. 11. Horní Bory mše sv. 17.00 – o. Parajka, 2. 11. 
Dolní Bory mše sv. 17.00 – o. Parajka, Horní Bory 18.30 mše sv. – o. 
Parajka, 4. 11. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení: středa 18.00 setkání starších dětí a  mládeže, 
kteří nemají výuku náboženství ve  škole. Čtvrtek slavnost Všech 
svatých (mše sv. v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00), v 9.00 bude návštěva 
nemocných. Pátek Památka zesnulých (mše sv. v 7.00, 8.00 a 18.00 
v  kostele sv. Mikuláše a  v  16.30 v  kostele na  hřbitově), příleži-
tost ke  svátosti smíření bude: ve  čtvrtek 6.30–8.00, 15.00–16.00, 
17.30–18.00, v  pátek 6.30–8.00, 14.00¬16.00, 17.30–18.00 hodin. 
V pátek od rána do soboty bude adorace nejsvětější svátosti. Sobota 
18.30 příprava na křest. Neděle v Mostištích v 9.00 bude mše sv. 
za zemřelé farníky, 14.00 na novém hřbitově VM bude pobožnost 
za všechny zemřelé. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti, také 
děkuji za sbírku na misie (76.900 Kč). Zveme vás na koncert Requi-
em v 15.30 v kostele.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na bohoslužby, 
které se konají 4. 11. 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, V. Meziříčí, 
ww.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

O vzpomínkách, smutku 
a vděčnosti

Sommelieři ze Světlé uspěli na mistrovství ČR

Václav Malý v Bíteši vybízel k větší angažovanosti

Biblický myslitel Kazatel píše: „Všechno má určenou chvíli a veškeré 
dění pod sluncem má svůj čas. Je čas rození i  čas umírání, čas sázet 
i čas trhat…“. Kazatel pečlivě vyjmenovává čtrnáct dvojic různých časů 
(kap. 3, verše 1–8). Proč si dává tu práci? Síla jeho básně je právě v tom, 
že zkoumá a zvažuje, čím byly ty jednotlivé časy naplněny. Pomyslně 
bere do ruky různá období lidského života a potěžkává je. Svým způso-
bem je vlastně znovu prožívá. On si těch časů považuje. Dovede za ně 
být vděčný. K tomuto vnímání života zvou jeho slova i nás.
V listopadu mnozí viditelněji než jindy vzpomínáme na své zemřelé. 
Někteří pečlivě upravujeme jejich hroby. Jako bychom říkali: ano, jsi tu 
se mnou, i když už ne živý, živá, patříš do mého života i dál, povídám 
si s  tebou, přemýšlím, co bys mi asi řekl, co poradila… Vzpomínky 
bývají provázeny smutkem. Ale snad je v  nich také i  kus vděčnosti 
za prožitý čas. „Stále jsou naši mrtví s námi, a nikdy vlastně nejsme 
sami,“ píše jiný básník, tentokrát Jan Skácel. A to je přece dobře.
Kazatel je přesvědčen, že k životu patří boření i budování, pláč i smích, 
hledání i  ztrácení, mlčení i  mluvení, rození i  smrt. A  to všechno si 
neseme s  sebou, bez toho bychom byli chudší. Bez toho by byl náš 
čas prázdný, nebyli bychom to my. Patří k nám stále i ti, kdo už tady 
s námi nejsou. Pavel Janošík

Ve čtvrtek 18. října 2012 jsme opět 
měli možnost porovnat své so-
mmelierské znalosti a  zkušenosti 
s ostatními mladými sommeliery 
na oficiálním mistrovství ČR v ka-
tegorii junior Trophée Bohemia 
Sekt Sommelier ČR.
Letošní ročník se konal na Vysoké 
škole hotelové v Praze. V prvním 
kole soutěže nás čekal test s pade-
sáti otázkami a následovala slepá 
degustace, ve které jsme měli určit 
odrůdu a ostatní informace u jed-
noho červeného, bílého a šumivé-
ho vzorku vína a určit vadu vína, 
jež se skrývala ve čtvrtém vzorku. 
Do druhého kola postoupili z naší 
školy Michaela Konečná, Tomáš 
Čížek a Ludmila Veverková. Semi-
finálové kolo, kde nás čekal servis 
sektu v  časovém limitu 5 minut, 

nejlépe zvládl Tomáš Čížek. Ve fi-
nále, kde na něj čekal servis červe-
ného vína, oprava vinného lístku 
a doporučení vín k předepsanému 
menu, vybojoval pro naši školu 
krásné druhé místo a  získal titul 
juniorský vicemistr ČR v somme-
lierství. Pozadu ovšem nezůstali 
ani naši nováčci Monika Petrásko-
vá a Filip Rumíšek, pro které byla 
tato soutěž jejich první.
Gratuluji všem zúčastněným, 
přeji mnoho dalších úspěchů 
ve  všech soutěžích, které nás 
tento rok ještě čekají, a  za  celý 
náš tým děkuji paní učitel-
ce MVDr.  Růženě Markové 
za  podporu během přípravy 
na soutěž.

Ludmila Veverková, 4.B, foto: 
archiv školy

Dne 19. 10. 2012 jsme s dobrou náladou, úsměvem na tváři, krásným 
počasím, ale bohužel bez větru uspořádali drakiádu. Nejprve si děti 
opekly špekáčky na posilněnou a společně s učitelkami a rodiči vyra-
zily na fotbalové hřiště. Draci sice moc nelétali, ale děti nic nenechaly 
náhodě a s draky běhaly, co to dalo. Za účast byli všichni obdarováni 
sladkou odměnou, omalovánkami a diplomy (za největšího, nejmen-
šího, nejkrásnějšího, nejdéle a nejvýše létajícího draka, ale i za draka 
lenocha). Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené dopo-
ledne.

V Dolních Heřmanicích 
měli drakiádu

V neděli 21. října zavítal do Velké 
Bíteše biskup Václav Malý, známý 
disident a jedna z ústředních po-
stav listopadových událostí v roce 
1989. Ve  své přednášce o vztahu 
křesťanství a  politiky zmínil pře-
devším skutečnost, že společenská 
angažovanost křesťanů je součástí 
jejich služby světu. „Vzdychání 
nad tím, jak je současná situace 
zlá, a  člověk by se neměl umazat 
politikou, je rezignací, která k ni-
čemu dobrému nevede a v koneč-
ném důsledku přenechává prostor 
silám zla. Ty se pokoušejí uplatnit 
všude tam, kde je jim přenechán 
volný prostor,“ uvádí Václav Malý. 
Podle něj je člověk tvor společen-
ský a  politická angažovanost je 
jednou z dimenzí, kterou je nutno 
rozvíjet. 
„Nelze si budovat vlastní svět 
a vlastní štěstí bez ohledu na dru-
hé. Současná zoufalá politická 
situace nás vybízí naopak k  větší 
angažovanosti vnést křesťanské 

zásady do  každodenního spole-
čenského života,“ vybídl velkobí-
tešské publikum k aktivitě pražský 
světící biskup. V následující diskuzi 
se také vyjádřil k tématu účasti žen 
v politice a k jejich společenské an-
gažovanosti. Občané kladli otázky, 
na  které Václav Malý přesvědčivě 
odpovídal.  Organizátor přednášky 
Tomáš Lajkep z  bítešské Kolpin-
govy rodiny shrnuje její poselství 
krátce: „Politika je prostor k šíření 
radostné zvěsti evangelia a  nemá 
být přenechána jako volné pole pů-
sobnosti těm, kteří ji vidí jako zdroj 
osobních zisků.“
Václav Malý se narodil 21. září 
1950 v Praze. V únoru 1977 pode-
psal Chartu 77, v roce 1978 se stal 
členem výboru na obranu nespra-
vedlivě stíhaných. V  době same-
tové revoluce se stal mluvčím Ob-
čanského fóra a  3. prosince 1996 
světícím biskupem pražským.
Mgr. Ladislav Koubek, radní Vel-

ké Bíteše, foto: archiv MěÚ VB

Střední škola řemesel a  služeb 
Velké Meziříčí se zúčastnila již 
pátého ročníku soutěže O bram-
borovou pochoutku Vysočiny 
na OA a HŠ v Havlíčkově Brodě. 
Soutěž se jako každý rok konala 
u  příležitosti bramborářských 
dnů. Zúčastnilo se jí osm druž-
stev po dvou soutěžících z celé re-
publiky. Naši školu reprezentova-
li žáci druhého a třetího ročníku 
oboru vzdělání kuchař – číšník 
– Lucie Čížková a  Jakub Uhlíř. 
Soutěžilo se ve dvou disciplínách 

– moučníky a zapečený brambo-
rový předkrm, hlavní surovinou 
byly brambory. 

Recepty
Staročeská jablíčka v  bramboro-
vém těstíčku s jablečným pyré
1 porce – 80 g, suroviny na  4 por-
ce: jablka 240 g, vařené brambory 
120 g, polohrubá mouka 120 g, sůl 
0,02 g, vejce 1 ks/40 g, pivo 225 g, 
olej 120 g, skořicový cukr 40 g. Va-
řené brambory najemno nastrou-

háme, přidáme mouku, vejce, sůl, 
pivo a  připravíme husté těstíčko. 
V  těstíčku namáčíme okrájená 
a na plátky nakrájená jablka. Sma-
žíme v rozpáleném oleji a obaluje-
me ve skořicovém cukru.
Pyré: jablka 80 g, citrónová šťáva 
0,2 g, cukr krupice 20 g. Okráje-
ná jablka rozvaříme s citronovou 
šťávou a cukrem.
Zapečené brambory se špená-
tem a nivou
1 porce – 90 g, suroviny na 4 por-
ce: vařené brambory 200 g, špenát 

60 g, cibule 40 g, anglická slanina 
120 g, česnek 20 g, niva 40 g, sůl 
0,4 g, pepř 0,1 g, sádlo škvařené 
40 g, vejce 40 g, smetana 33 % 100 g.
Na dvou třetinách sádla zpěníme 
nakrájenou cibuli, utřený česnek, 
přidáme 2/3 na  kostičky nakrá-
jené slaniny, špenát, nivu, ores-
tujeme a  zalijeme 1/3 smetany. 
Zapékací misky vytřeme zbylým 
sádlem, vyložíme slaninou, vrství-
me na plátky nakrájené brambory,  
dáme zapéct, zalijeme rozšleha-
ným vejcem se smetanou a solí.

Soutěžili o bramborovou pochoutku Vysočiny

Jedním z  cílů projektů Základní 
školy Lavičky je postupné sezna-
mování žáků se starými řemesly, 
kterými se živili naši předkové, 
a  které, v  době preference střed-
ního vzdělávání s maturitou, ještě 
existují a stále vyžadují rukodělný 
um, zkušenosti generací a  touhu 
stále víc poznávat a zlepšovat.
V  letošním školním roce peda-
gogové zpracovali projekt rybní-
kářství. Samotný obor se zabývá 
chovem a lovením ryb a na našem 
území sahá do 12. století. Jeho nej-
větší rozmach spadá do  15. století.
Školní projekt je naplánovaný na 5 
měsíců a během nich děti poznáva-
jí některé pojmy, základní pracovní 

metody a postupy tohoto povolání.
Prvním praktickým „náhledem“ 
do  této lidské činnosti byl vlastně 
podzimní výlov rybníků. Pan  Ju-
rek ze zdejší firmy, nám umožnil 
zúčastnit se výlovů rybníků U Kří-
že u  Blízkova a  Valcha u  Měřína. 
Děti si prohlédly stavbu rybníků 
a  hrází, poznaly funkci výpusti, 
seznámily se s  činnostmi rybářů 
během výlovu (odchyt ryb, jejich 
přebírka a třídění, nakládání a pře-
prava). Viděly jednotlivé druhy 
ryb, které se v rybnících chovají.
Dále se žáci podívají do  sádek 
a do hotelu, který připravuje spe-
ciality z čerstvě ulovených ryb.

Text a foto: ZŠ Lavičky

Děti se seznamují se starým řemeslem rybníkářství

Lucie Čížková, 
Jan Uhlíř, žáci SŠŘS

ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice, foto archiv školy
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Sobota 3. 11. a neděle 4. 11.: MUDr. Beata Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. Sáz. tel.: 
566 642 545. Ordinační doba pohotovosti vždy 9–12 hodin. S ohledem na mož-
nost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, doporučujeme 
předem telefonicky ověřit aktuální stav u sestry LSPP nebo na příslušném stoma-
tologickém pracovišti. Zubní LSPP (v době mimo hodiny běžné v našem okrese) 
poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 h, víkend, svátky ne-
přetržitě. Tel.: 545 538 421.                                                                  (zdroj www.nnm.cz)

Domov pro seniory Velké Meziříčí orga-
nizuje odpolední kurzy pro seniory a ve-
řejnost. Začátek je v  15 hodin v  Domě 
pro seniory Velké Meziříčí:
▶ 13. 11. přednáška na téma osobnostní 
růst, přednáší Mgr. Karásková
▶ 27. 11. – pokračování tvoření vánoč-
ních výrobků z keramiky a z pedigu.
Cena bude dle materiálu a účasti. 

Zájemci se mohou nahlásit na  recepci 
domova pro seniory u P. Gruberové, lze 
se nahlásit i prostřednictvím telefonu či 
e-mailu, tel.: 561 201 570, 734 875 428, 
e-mail: gruberova@domovvelkemezi-
rici.cz. Svoji účast na kurzech potvrďte 
do  9. 11. (osobnostní rozvoj), 23. 11. 
(keramika a pedig).                                               

-pg-

Kurzy v domově pro  seniory

Zubní pohotovost

Nábytek NEKO má již dlouholetou tradici. Nabízíme velký výběr sedacích 
souprav, obývacích stěn, dětských pokojů, kancelářského nábytku a různých 
bytových doplňků. Nábytek NEKO se specializuje na vše pro spánek – 
postele, matrace, rošty, přikrývky a vše, co potřebujeme pro zdravé spaní. 
Naši nabídku, v rámci zdravého spánku jsme rozšířili o měření vhodnosti ma-
trací pomocí měřící deky a počítačové vyhodnocení metodou X–SENZOR.  
Součástí  nabídky Nábytku NEKO je také zakázková výroba. Dle přání zá-
kazníka vyrábíme obývací stěny, ložnice, vestavné  skříně, drobný nábytek 
a  kuchyňské linky. Vše na  míru, z  lamina i  z  masivu. Pro lepší představu 
vytvoříme i návrhy na počítači a nabídneme cenovou kalkulaci.
Samozřejmostí jsou služby zákazníkům – úvěrový prodej, poradenství, do-
prava, montáž.                                                    (článek je součástí placené inzerce)

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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

pracovníka odboru výstavby – referenta památkové péče
na dobu neurčitou

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

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 bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která
 byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spácha-
 ný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedba-
 losti za jednání související s výkonem veřejné sprá-  
 vy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, 
 jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
 programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního
 směru nebo vzdělání se zaměřením na historii. 
• znalost památkové péče výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibilita, 
 samostatnost.

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 po-  
 volení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměst-  
 náních, odborných znalostech a dovednostech 
 týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
 u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
 osvědčující bezúhonnost vydaný domovským stá-  
 tem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
 doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
 vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 12. 11. 2012 do 12 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 VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 26. 10. 2012

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

Stručné vymezení pracovní náplně: 

Pracovník odboru výstavby – referent památkové péče 
bude mít odpovědnost zejména za:

- zajišťování péče o kulturní památky a koordinaci  
 správy místních památek a kontroly plnění zá- 
 konných povinností vlastníků (uživatelů) kultur- 
 ních památek, rozhodování o podmínkách péče,  
 obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochra- 
 ny kulturních památek v územní působnosti 
 včetně stanovení způsobu financování,

- rozhodování ve správním řízení o obnově, rekon- 
 strukci nebo opravě kulturní památky, obnově 
 rekonstrukci nebo opravě objektu v památkové
 zóně, o restaurování kulturní památky, o poskyt- 
 nutí příspěvku na obnovu kulturní památky, o vy- 
 hlášení ochranného pásma kulturní památky,  
 o provádění archeologického průzkumu, o přemís- 
 tění movité kulturní památky z veřejně přístupné- 
 ho místa a o provedení nezbytných opatření k za- 
 bezpečení kulturní památky,

- vedení kompletní evidence nemovitých a movitých
 kulturních památek ve svém územním obvodu  
 a dostupnou dokumentaci o jednotlivých kultur- 
 ních památkách (fotodokumentace, mapové 
 podklady),

- přípravu podkladů pro prohlášení dalších význam-
 ných objektů v okrese za kulturní památky,

- poskytování odborné a metodické pomoci při
 zpracovávání podkladů pro zajištění finančních  
 prostředků na obnovu kulturních památek ze stát- 
 ních fondů,

- provádění stavebního dohledu při obnově kultur- 
 ních památek,

- kontrolu využití finančních prostředků na obnovu  
 kulturních památek včetně kontroly jejich vyúčto- 
 vání ve stanoveném termínu,

- udělování sankcí dle památkového zákona.

Pozvánka do Nábytku Neko  

Vážení zákazníci!
V Nábytku NEKO v období 

od 1. do 17. 11. 2012 ke každému ná-
kupu nebo objednávce nad 5.000 Kč 

dáváme jako dárek dvě láhve 
Svatomartinského vína.

Těšíme se na vás                   Nábytek NEKO

SVATOMARTINSKÁ POZVÁNKA

přijme
pro pracoviště čistírny odpadních 
vod ve Velké Bíteši

STROJNÍKA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
– PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE

Požadujeme:
– vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru elektro
– platné osvědčení vyhl. č. 50/78 Sb., kvalifikaci podle § 6
– řidičský průkaz sk. B
– praxi v oboru elektro
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2013.

Vodárenská akciová společnost, a. s. 
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou
e-mail: divize@vaszr.cz

Písemnou nabídku s životopisem, uvedením praxe a telefonickým 
kontaktem zašlete na adresu:

www.neko-vm.cz

Kolem světa na plachetnici
Školské zařízení Chaloupky, pracoviště Vel-
ké Meziříčí (Ostrůvek) vás zve na  cestopis-
né přednášky na  pokračování o  plavbě kolem 
světa s Jirkou Denkem, které se uskuteční vždy 
v 17.00 na Ostrůvku – 1. část 1. 11. – Z Nového 
Zélandu na Mys Dobré naděje; 2. část 15. 11. – 
Plachtetnicí do Antarktidy a kolem Mysu Horn. 
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■ Díly na zhotovení cirkulárky. 
Levně. Tel.: 608 495 522.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Odčervená. K odběru ihned. 
Cena 1.300 Kč. Bližší info na tel.: 
731 180 297.
■ Vietnamská selátka na výkrm 
či chov. K odběru od 14. 11., lze 
zamluvit předem. Cena za sele 
500 Kč. Tel.: 733 530 356.
■ Zimní pneumatiky na ocelo-
vých ráfcích, 4 ks, 165/70 OR 13 
– Felicie. Hloubka dezénu 5 mm, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 603 941 556.
■ Pšenici a  ječmen. Dále přijí-
mám objednávky na  brambory 
konzumní + sadbu odrůd Marabel, 
Belana, Adéla. Tel.: 607  299  168, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Selata. Tel.: 737 825 873, po 19. 
hodině.
■ Brambory bílé Adéla a  čer-
vené Laura cena 5 Kč/kg. Tel.: 

566  544  456,  nebo 733  505  502  
večer.

■ Kuchyňskou lavici. Prodám 
velmi levně. Lze rozložit na  lůž-
ko. Dále prodám dvě starší židle, 
nově čalouněné. Tel.: 722 488 160.
■ Domácí vajíčka. Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.
■ Smaltované hrnce na zabijač-
ku. Málo používané (50, 20 , 18, 
12, 10  litrů) Cena dohodou. Tel.: 
773 036 529.
■ Renault Mégane RT 1,6; 66 
kW, 102 tis. najeto, tmavozele-
ná metalíza, nová STK, r. v. 97. 
Centrální zamykání na  dálku, 
el. ovládání oken a  zrcátek, kli-
ma, originál rádio, potahy, ml-
hovky, tažné zařízení, střešní 
nosič kol. Perfektní stav, nebou-
raný, 2× airbag, cena 21.000 Kč. 
Tel.: 732 575 323.

■ Ford Mondeo, r.  v. 2000, dob-
rý stav i obutí. Více info na tel.: 
566 543 464.
■ Prase –120 kg. Tel.: 604 894 701.

■ Noviny a nesešité letáky veli-
kosti minimálně A3, 2 Kč za kg. 
Tel.: 604 844 919.
■ Výklopná garážová vrata, za-
chovalá a funkční. Volejte na tel.: 
728 685 443.
■ Seno v balících. Volejte na tel.:  
606  877 478.

■ Prodej chalupy v Oslavici, RD 
v Netíně, družst. bytu 3+1 ve V. 
Meziříčí; pronájem nadst. bytů 
ve V. Meziříčí, prodejny ve Vel. 
Meziříčí. Reality Vysočina. Tel: 
777 636 157.
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí v lukrativní lokali-
tě města, o velikosti 7+1, garáž a 
zahrada. Nutná prohlídka domu, 
cena dohodou na místě. Tel.: 

730 104 167, 603 716 846.
■ Prodám panelový byt 3+1 
v  zatepleném domě. Nové el. 
topení, plastová okna. Jižní stra-
na. Velmi pěkný. RK nevolat! 
Cena dohodou. Tel.: 739 155 940.
■ Prodám zděný slunný byt 3+1 
v  OV, o  výměře 77 m2, v  uli-
ci Ke  Třem křížům ve  Velkém 
Meziříčí.  Byt  se nachází v  1. 
NP a  je po částečné rekonstruk-
ci (nová plast. okna). Součástí 
bytu je garáž (15 m2) a  prostor-
ná lodžie (6 m2). K  dispozici je 
sklep, kočárkárna a zahrádka (36 
m2). Koupelna je zděná s vanou, 
WC je samostatně. Volný ihned. 
Tel.: 605  959  464, 773  959  464, 
776 798 182.

■ Hledám pronájem zahrady 
ve Velkém Meziříčí na rok 2013. 
Tel.: 604 164 072.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Mí-
rová, volný od ledna 2013. Volejte 
na tel.: 605 821 284 po 15. hodině.
■ Pronajmu samostatnou by-
tovou jednotku 3+1 o  rozloze 
120 m2 v 1. podlaží RD. Dům se 
nachází v  pěkném, klidném pro-
středí městyse Kamenice u  Jihla-
vy, u sportovního areálu. V místě 

je škola, školka, obvodní a dětský 
lékař, zubař a obchodní síť. Vzdá-
lenost od Jihlavy 18 km, pravidel-
ná autobusová doprava. Zastávka 
3 min. od  domu. Byt má nová 
plastová okna, novou koupelnu. 
Samostatný vchod, velký úložný 
prostor pod schody do bytové jed-
notky. Samostatné měřiče plynu, 
el. a  vody, parkování na  oploce-
ném pozemku. Tel.: 737 751 049.

pRODáM - KOUpíM - VYMĚNíM

Koupím

Nemovitosti

Prodám

Pronajmu 

www.velkomeziricsko.cz 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

NABíDKA pRO
INZERENTY
 K OBJEDNáVCE 

plOŠNÉ INZERCE TAKÉ:

+ ZDARMA INZERáT            

NA WEBU 

VElKOMEZIŘíčSKA

+ ZDARMA OTIŠTĚNí

pR čláNKU 

podrobnější 
informace na tel.: 

566 782 009
739 100 979

na e-mailu: 

velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz

w w w.hotel-ameri k a.cz 
tel.: 776 068 747, 565 555 170 (171)

Rezervace: 
566 522 965 ■ 736 762 223

RESTAURACE U ŠIDLŮ 
V JABLOŇOVĚ 

vás zve na

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ 
HODY 14.–17. 11.

TANEČNÍ ZÁBAVU 
v sobotu 17. 11. od 20.00 
s hudbou F. KRATOCHVÍLA

PRONAJMU 
vybavenou klimatizo-
vanou kancelář 12 m2 

v obchodní pasáži 
IMCA, Náměstí 12, 

Velké Meziříčí, 1. patro. 
Více na tel.: 775 680 638 

nebo imc@vm.cz. 

Levně prodám rozkládací ro-
hovou sedačku (pravý roh, 
hnědá) + křeslo, konferenč-
ní stolek (oválný, mahagon), 
rohovou knihovnu (sektoro-
vá, mahagon), rohový stojan 
na květiny (3 police, mahagon). 
Vše pěkné, zachovalé.  Foto, 
rozměry a případné další infor-
mace na: pozarova36@email.cz

▶ SOS – pravidelná po-
radna (sdružení obrany 
spotřebitelů) 
otevřena každou středu 14—
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).
▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad 
Sázavou se sídlem ve  Žďáru 
nad Sázavou, Dolní 165/1, po-
skytuje odborné sociální pora-
denství občanům v nepříznivé 
sociální situaci nebo jim taková 
situace hrozí. Rady a informa-
ce jsou občanům poskytovány 
v oblasti práva pracovního, ro-
dinného, občanského, oblasti 
sociální, finanční a  dluhové 
problematiky, exekučního ří-
zení, pojištění, náhrady škody, 
bydlení, ochrany spotřebitele, 
občanského soudního řízení, 
a  dalších. Poradenství je bez-
platné, nestranné a  diskrétní. 
Občané mohou své problé-
mové situace konzultovat 
s poradkyní anonymně. Pora-
denské dny ve  Velkém Mezi-
říčí: středy v  sudých týdnech 
od 11.30 do 15 hodin v budově 
MěÚ Velké Meziříčí v zaseda-
cí místnosti ve  2. patře. Tel.: 
721 137 458, 
www.opzdar.cz.

3 .  l i s t o p a d u  2 0 1 2 
v  1 7  h o d i n

a r e á l  M u s i c D ATA
Pořádají iTVM 

a 
MusicDATA Velké Meziříčí
www.zimnifestival.cz

Portské víno se pěstuje na  strmých svazích lemujících řeku Douro 
asi 140 km na  východ od  města Porto, resp. její části Vila Nova de 
Gaia. Portské víno se řadí mezi fortifikovaná (dolihovaná) vína, tzn. 
že v průběhu fermentačního procesu se asi po 3 až 4 dnech přidává 
k vínu koncentrovaná vínovice, tzv. Aguardente.
Vinice, které jsou určeny pro výrobu portského vína, se nacházejí 
v ohraničené oblasti, která byla založena v roce 1756 markýzem z Po-
mbalu. Tato oblast se do dnešní-
ho dne nezměnila a je to nejstarší 
přesně vymezená vinná oblast.
Konečný obsah alkoholu v port-
ském víně dosahuje 19 až 23 %.
Nejzákladnější dělení portských 
vín je na bílé a červené. Násled-
ně pak na základní portská vína 
RUBY a TAWNY. 
Bílá portská vína se vyrábí pouze 
z  bílých odrůd jako je Malvasia 
Fina, Viosinho a  Donzelinho. 
Bílé portské se vyznačuje barvou 
od  světle žluté po sytě zlatavou 
s odlesky do slámově žluté, zlata-
vé a někdy až nazelenalé. Portská 
vína vydrží v dobré kondici po-
otevřené asi 2 až 3 měsíce. Rov-
něž velmi záleží na kvalitě a typu 
přidané vínovice, která přeruší 
proces fermentace vína.

(-placená inzerce-)

LifeTable (přezdívaný též český 
Surface) je počítač s  dotykovou 
obrazovkou zabudovaný do  stolu 
restaurace. Stěžejní součástí řešení 
jsou terminály přímo zabudované 
do stolů.
Interaktivní dotykový stolek Li-
feTable zajišťuje pohodlí hostům, 
a  to díky komplexní nabídce vzá-
jemně provázaných služeb:
• Elektronické menu – příjem 
 a zadávání objednávek pomocí
 elektronického menu
• Okamžitá kontrola stavu účtu –  
 výše útraty přímo na displeji
• Přivolání obsluhy – na žádost zákazníka, chat – komunikace s ostat- 
 ními stolky 
• Hry – hraní různých her, například flaška
• Informace – prezentace podniku na obrazovce (akce, novinky,...)
• Internet – prohlížení internetu pomocí dotykového displeje 
 interaktivního stolku, dárek – posílání dárků jiným stolům
• Konzumované pokrmy lze hodnotit a inspirovat tak další návštěvníky.
• LifeTable nabízí i využití pro reklamu firem.
Happy squash club nabízí nejenom posezení v příjemném prostředí, 
zábavu, ale i vyhledávání  různých informací právě na uváděném  LIFE 
TABLE.                                                 (článek je součástí placené inzerce)

Prodám 4 zimní pneumati-
ky 165/70 13" na discích, na 
Škodu Forman, nové, koupené 
letos a jeté pouze jeden měsíc. 
Původní cena 3.200 Kč, nyní 
2.500 Kč. Přidám rezervu zdar-
ma. Tel.: 724 063 930.

Zdenky Vorlové 21, Velké Meziříčí
tel.: 604 103 997, www.squashvm.cz

Posezení a zábavu na 
LIFE TABLE

Kulečník, fotbálek, šipky...
2 squashové kurty a kardiozónu

Možnost rezervací na oslavy, 
firemní akce včetně občerstvení

nabízí

LifeTable v Happy squashi

Radnická 6, Velké Meziříčí
tel.: 604 245 017, 566 520 399

www.buffalovm.cz
nabízí: 

▶  interiérové dveře včetně   
 zárubní
▶  schody včetně zábradlí
▶  podlahy-laminátové, 
 masivní dřevěné, 
 korkové, vinylové, PVC…

Specialita: 
PORTSKÁ 

VÍNA

Pro portské víno do Buffala

Zveme vás na Tradiční zvěřinové hody
úterý 30. X. – neděle 4. XI. 2012

rezervace – restaurace & pizzerie – tel.: 566 522 687
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Blahopřání

SpOlEčENSKá RUBRIKA

Vzpomínky

POZVÁNKA
Setkání pracovníků 

pomocných provozů Kablo 
pátek 30. 11. 2012 

Restaurace Nový Svit 
v 15 hodin.

POZVÁNKA
Traktoráci opět 

u Wachtlů.
10. 11. 2012 
od 16 hodin.

Český svaz žen Velké Meziříčí
srdečně zve všechny vyznavače tance 

a posezení v příjemné společnosti 
na tradiční

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
pořádanou 

v pátek 23. 11. 2012 
v sále hasičské zbrojnice od 20 hodin.

K tanci i poslechu hraje SONG ACCORD DALEŠICE. 
Předprodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu

tel.: 566 782 009, 739 100 979. 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na 

TANEČNÍ ZÁBAVU , 
která se uskuteční 10. listopadu 2012 

v sále hasičské zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje skupina 

F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé

Říkáte si, že se nikdy neocitnete v situaci, kdy budete muset po-
skytnout první pomoc? 
Říkáte si, že kdyby k tomu přece jen došlo, bude tam někdo jiný, 
kdo to zvládne? Pokud ano, proberte se. Potkat to může každého 
z nás…
Pokud chcete umět pomoci, když je to potřeba, navštivte kurz prv-
ní pomoci. Ten proběhne 10. listopadu 2012 od 14 hodin ve Vol-
nočasovém centru v Křižanově.
Kurz je koncipován jako pět vyučovacích hodin. Základními body 
programu jsou selhávání životních funkcí, resuscitace, krvácení, 
tepelná poranění, úrazy elektrickým proudem a bleskem, intoxi-
kace, úrazy včetně autonehod a spolupráce s IZS. Kurzem vás pro-
vedou Bc. Ondřej Kotík, Dis a Bc. Ivo Trháč, Dis., kteří jsou členy 
Rescueteamu. (Více informací na www.rescueteam.cz.)
Kurz je bezplatný, ale vzhledem k  omezené kapacitě 20 míst 
je třeba se předem na  kurz přihlásit, a  to buď na  e-mailu 
osvodotrysk@gmail.com anebo na tel.: 777 284 560 nejpozději do 
8. listopadu 2012.
Kurz probíhá v  rámci projektu Volnočasové centrum Křižanov 
podpořeného z  programu Think Big, který je realizován Nadací 
O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Ondřej Nagy

Kurz první pomoci

Sociální služby města Velké Meziříčí vás co nejsrdečněji zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
 ve středu 21. 11. 2012 ve 14 hodin v sále Jupiter clubu. 

VSTUPNÉ S MÍSTENKOU 100 Kč.

K tanci i poslechu zahraje VESELÁ SEDMA pana Sedlaříka. 
Součástí zábavného odpoledne je vystoupení pěveckého sboru 

SLUNÍČKO a občerstvení. 
Předprodej místenek je zajištěn pouze v tyto vymezené dny, 

a to v DPS na ulici Komenského 6:
31. 10. ; 5., 7., 12., 14. a 19. 11. 2012

(7.30–9.00, 12.00–14.00) 

CIMRMAN 
SMOLJAK/SVĚRÁK

AFRIKA
aneb Češi mezi lidožravci

sobota 3. listopadu v 18 hodin v KD Bory.
Sehraje Křižanovský ochotnický spolek TYJÁTR

Výtěžek bude věnován SRDÍČKÁŘŮM. 
Všichni jste srdečně zváni.

PŘEDNÁŠKA A NÁSLEDNÁ DISKUZE 
NA TÉMA ŠIKANA

Termín: 13. 11. 2012 v 16 hodin v kinosále JC Velké Meziříčí 
(délka cca 2 hodiny)

Přednáší: PaedDr. Zdeněk Martínek – specializace psychopedie, 
etopedie, sociální patologie. Ve své praxi se zabývá především 

agresí a agresivním chováním dětí a mládeže 
a šikanou ve školních kolektivech.

Určeno pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost.                      -3zš-

Poděkování

Dne 18. října výbor MO SPOZ ve Velkém Meziříčí vyhodnotil svůj 
první historický volební výsledek v krajských volbách. Strana SPOZ, 
která v našem městě vznikla teprve před dvěma měsíci, dosáhla velmi 
dobrého výsledku.
Z celkového počtu 18 volených politických stran a hnutí získala 211 
hlasů s poměrem 5,98 % a skončila na 5. místě hned za tradičními 
stranami ČSSD, KSČM, ODS A KDU-ČSL. Za tento volební výsledek 
vyslovujeme všem svým voličům Velké Poděkování. Této důvěry si 
všichni velice vážíme a do další práce se tato důvěra stává „motorem” 
pro další volební období!

Za MO SPOZ ing. Jiří Doležal ml.

Poděkování voličům 
strany SPOZ

❧ Tvé zlaté srdce, maminko, 
zůstane navždy s námi. 
Bude nám svítit na cestách, 
po kterých jdeme sami.❧

Dne 1. listopadu 2012 tomu 
budou již 4 roky, co nás navždy 
opustila naše milovaná manžel-
ka, maminka, babička a sestra, 
paní 

Marie Syslová z Černé.

S láskou vzpomínají manžel, 
syn a dcery s rodinami.

❧ Tolik nás milovals, 
pro nás jsi žil, 
Tvé srdce zraněné nemělo sil. 
Jen slzy a svíčky, co na hrob Ti mů-
žeme dát, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat.❧

Dne 3. listopadu vzpomeneme 
14. smutné výročí smrti našeho 
syna a vnuka 

Marka Oláha 
z Velkého Meziříčí.

Mari, scházíš nám 
a nikdy nezapomeneme.

Babi a děda

Vyhlášení výsledků korespondenční soutěže RETROČTENÍ pro-
běhne již tento čtvrtek 1. 11. v  17.00 v  Městské knihovně Velké 
Meziříčí. Půjde o  společenské setkání s  neformální a  přátelskou 
atmosférou. Proto, pokud jste odevzdali svá řešení, neváhejte při-
jít! Jste srdečně zváni i se svými poradci. Ukážeme správné řeše-
ní všech úkolů. Představíme originály listin, z nichž byly ukázky. 
A to je mimořádná příležitost omrknout, co jindy zůstává skryto. 
Předáme dárkové poukazy na  nákup knih třem nejlepším hrá-
čům. Připomeňme, že první si pořídí literaturu za 2.000 Kč, dru-
hý za 1.500 Kč a  třetí za 1.000 Kč. Vylosujeme ze všech ostatních 
soutěžících tři oceněné dárkovými knižními poukazy v  hodnotě 
500 Kč. Zazní dobové skladby z 16. a 17. století a malé občerstvení 
bude také tak trochu RETRO.                                         Ivana Vaňková

Retročtení

❧Utichlo srdce, uběhl čas, vzpomínku v srdci má každý z nás.❧

Dne 4. listopadu uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan

Antonín Střecha z Oslavičky.

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

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 28. října oslavil své 70. narozeniny pan Alexandr Deraha 
z Velkého Meziříčí.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta 
Ti přejí manželka, 

synové Alexander a Kamil s rodinami.

Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali,
a při ní jste jeden v druhém oporu získali.
I když je občas bouře s krupobitím, vlnami,
zas vysvitne zlaté slunce nad vašimi hlavami.

Vše nejlepší k 50. výročí vaší svatby přejí dcery s rodinami.

Dne 5. listopadu to budou 
3 roky, co nás opustila naše man-
želka a maminka, paní 

Ivana Ambrožová.

Stále vzpomínáme.
Manžel Zdeněk a dcery 

Iveta a Blanka s rodinou

Eva a Jiří Kučerovi – Zlatá svatba
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KUlTURNí A SpOlEčENSKÉ AKCE

Prodej vstupenek: program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 
(001), jednotlivé vstupné 300 Kč

VÝSTAVY

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
  6. 11. Fotografické lovy beze zbraní – I. část, ing. Antonín Havlát
13. 11. Jak jsem lovil ryby a psal knihy, Bohumír Machát
20. 11. Fotografické lovy beze zbraní – II. část, ing. Antonín Havlát
27. 11. Cejlon, prof. JUDr. Josef Fiala, CSc

Přednášky vlastivědné a genealogické 
společnosti – listopad 2012

Divadelní sezona podzim 2012

od 20 hodin, Jupiter club Velké 
Meziříčí, vstupné: 450 Kč před-
prodej, na místě 490 Kč. 
Předprodej: Jupiter club VM, 
tel.: 566 782 004, (005, 001); eM 
Moda, Vrchovecká 72, VM, tel.: 
564  409  319, síť Ticketportal.  
Dále také na obvyklých místech 
(Jihlava, Žďár n. Sáz.) 
www.ticketportal.cz

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Vtipná, optimistická, ale zároveň 
závažná výpověď o  hledání lásky 
a  sbližování dvou osamělých lidí. 
Příběh této hry se může odehrát 
na  Proseku stejně jako na  Manha-
ttanu. Důležitý je v něm tragikomic-
ký vztah dvou životních outsiderů, 
drzé číšnice a kuchaře, který se právě 

vrátil z kriminálu. Situace se nečekaně lámou v rych-
lých střizích, hra není upovídaná, není čas na  psy-
chologické prodlévání. A protože je to hra americká, 
nechybí samozřejmě šťastný konec, pravda, trochu nalomený… 
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma
neděle 18. listopadu 2012 – Smrtelná vražda – Ve vtipném krimi pří-
běhu plném překvapení a dramatických zvratů prožije módní návrhář-
ka neuvěřitelnou noc se dvěma mladými muži, kteří se ocitnou v jejím 
bytě. Humor a napětí jsou zde namíchány ve správném poměru, tak 
jako dobrý manhattanský koktejl. Ne náhodou, právě tam se příběh 
odehrává.; hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný

Jupiter club,  s. r. o., Velké Meziří-
čí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá 
v  pátek 9. a  sobotu 10. listopa-
du 2012 od  19 hodin  PLESY 
V BÍLÉM.  Hraje taneční skupi-
na M.E.Š. Vstupné pro veřejnost: 
100 Kč, 20 Kč místenka. Vstup 
pouze ve  společenském oděvu. 
Rezervace a  prodej vstupenek 
na  program. oddělení JC, tel.:
566 782 004 - 005.

Plesy v bílém 9. a 10. 11.

Jupiter club, s. r. o., uvede Koncert Jakuba Smo-
líka s  kapelou v  neděli 25. 11. 2012 ve  vel-
kém sále v  19.30 hodin. Vstupné 300 Kč. 
Rezervace a prodej na programovém oddě-
lení JC (po–čt 8–16, pá 8–14 hodin), tel.: 
566  782  004 (001). Vstupenky je nut-
no vyzvednout do 16. listopadu, jinak 
budou dány zpět do  volného prodeje. 
Změna programu vyhrazena.

Koncert Jakuba Smolíka

výstavní sál 
Městské knihovny VM 

do 6. 11. 2012

Iva Balabánová 
OBRAZY

Jupiter club, s. r. o., uvede divadelní hru Slečna Abigail. 
Hrají: Lukáš Pavlásek, Jitka Asterová. Pátek 23. 11. 2012 v 19.30 hodin, 

velký sál Jupiter clubu. Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 
na místě 300 Kč. 

Rezervace a  prodej 
vstupenek na 

program. oddělení 
Jupiter clubu, 

telefon: 
566 782 004, (001). 

Jitka Asterová a Lukáš Pavlásek

Koncertní sezona 2012-2013 – KPHU
Cyklus koncertů KPHU (Kruh přátel hudby) je pořádán pod záštitou 
starosty města Velkého Meziříčí a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
Nejblížší koncert v rámci KPHU:
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka
Absolventka vysokých hudebních škol v Osace, Vý-
maru a  Mnichově, držitelka 2. ceny v  mimořádné 
konkurenci Mezinárodní klavírní soutěže ve  Vídni 
v  r. 2007, členka prestižního mnichovského klavír-
ního sdružení „Pianistenclub München“. Vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři), prodej vstupe-
nek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (005).
Další koncerty: 
Novoroční koncert s přípitkem starosty – Moravské klavírní trio 
a operní hosté  – Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miro-
slav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání
Dechové kvinteto Belfianto Quintet ■ Sólo pro Jaromíra Zámečníka
Shadow Quartet & Hudební show v netradičním podání

Die Happy opět v Jupiter clubu – 2. 11. 2012 

Věci neznámé a tajemné odjakživa přitahovaly naši pozornost.  Tu si 
jistě zaslouží i nástroj, který je cizokrajný svým původem a již šest let 
se s ním setkáváme i v naší zemi. Jmenuje se vodnářský zvon.
Vypadá jako velká kovová mísa se dvěma držadly, která je naplněna 
vodou. Tajemství a síla nástroje spočívají v jeho použití. V České re-
publice jej představil Tomáš Pfeiffer na  koncertech zvaných Společ-
ná věc. Jde o jedinečný multimediální projekt propojující tóny zvonu 
s velkoplošnou obrazovou projekcí. Pojmenování koncertů není ná-
hodné, ale je záměrně zvoleným symbolem. „V dnešní společnosti je 
hodně věcí, které nás od sebe vzdalují, já bych chtěl lidem naopak uká-
zat, jak mnoho máme společného,“ konstatuje Tomáš Pfeiffer. „Vždyť 
svět je také krása, zázrak tvoření, neuvěřitelná kombinace dějů, do kte-
rých zapadají i naše osudy.“
Tóny vodnářského zvonu vyjadřují rytmus života a  podle tradice 
procházejí jeho pozitivní rezonance celou naší bytostí. Již mnoho po-
sluchačů tento výrok potvrdilo. Velmi citlivě vnímají alikvótní tóny 
zvonu děti, je někdy až úsměvné pozorovat jejich rozjasněné obličeje, 
kterými dávají najevo své pocity.
Koncerty jsou originálním propojením prastarého hudebního nástro-
je a  obrazů promítaných na  speciální parabolické scéně umožňující 
3D efekt. Skladby zasahují diváky svou hloubkou a  lidskostí, ale ne-
postrádají ani humor a lehkou nadsázku.  Rozmanitost přírody může-
me například zhlédnout v klasických záběrech, ale i v podobě obrazů 
fraktální geometrie – nekonečně se rozšiřujících tvarů vytvářejících 
neuvěřitelné a neopakovatelné vzory. 
Překvapením mohou být i reálné záběry našeho vesmíru, které ohromu-
jí svou velikostí a krásou, s nádechem dosud neodhaleného tajemství.
Koncert touto skladbou vrcholí, ale nekončí. V  závěru je vodnářský 
zvon přenesen blíže k divákům. Kdo chce, může si ještě jednou prožít 
jeho rezonance úplně zblízka, včetně lehkého doteku na  okraj zvonu 
ve chvíli, kdy jej Tomáš Pfeiffer rozezní. Perličkou, která propojí všechny 
naše smysly, je pohled, kdy se kapky vody vznášejí nad hladinou vod-
nářského zvonu. Tímto příjemným rozloučením je zakončena nevšední 
podívaná, kterou již během šesti let zhlédlo nemálo návštěvníků.
Tento jedinečný koncert můžete navštívit také ve Velkém Meziříčí, 
6. 11. v 18.30 hodin v kinosále Jupiter clubu. Pro ostatní zájemce, 
kteří by chtěli koncert zhlédnout i  v  jiném městě, je určen přehled 

termínů koncertů na webových 
stránkách www.dub.cz. Završe-
ním letošního magického roku 
2012 je koncert ve velkém sále 
Kongresového centra v  Pra-
ze dne 21. 12. 2012, ve kterém 
vystoupí, jako hosté, řada špič-
kových umělců z  oblasti vážné 
hudby.                                          -kv-

Zvon, který hraje rytmus života

KONCERT 
SPOLEČNÁ VĚC

VODNÁŘSKÝ ZVON
6. 11. v 18.30 hodin 

v kinosále 
Jupiter clubu

Tomáš Pfeiffer

Odpovíte-li správně na  soutěžní otázku (níže) můžete získat volné 
vstupenky na koncert – 6. 11. 2012 v Jupiter clubu.
Soutěžní otázka: Jaký název nese koncert, při kterém hraje Tomáš 
Pfeiffer na ojedinělý nástroj zvaný Vodnářský zvon?
Správnou odpověď napiše na kupon (níže), vystřihněte a doručte do 
redakce nejpozději v pátek 5. 11. 2012 (včetně).                             -red-

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 

TELEFON

ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ

T. P
fe

iffe
r

Soutěž o vstupenky na SPOLEČNOU VĚC

K lásce a pokoře pozval nás posvátný adventní čas, 
s vlídnými pohledy zazpívá koledy, alt, tenor, soprán i bas.

KATEŘINSKÉ ZPÍVÁNÍ 
S VYSOČANKOU

VYSOČANKA - M
ALÁ 

DECHOVÁ HUDBA 

BRTNIC
E

Kulturní dům Vídeň 
neděle 25. listopadu 2012 ve 14 hodin

vstupné v neděli 150 Kč, vstupné v předprodeji 100 Kč
předprodej: Květiny Verunka, Novosady, Velké Meziříčí

Pekařství Josef Elis, Sokolovská, Velké Meziříčí 
Mediální partner 

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 10. a 24. 
listopadu 2012 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo 
s názvem ZAČAROVANÝ LES. Pohádka je vhodná pro děti 
od 5 let. Vstupné: 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004-5, 
program. oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vy-
zvednout do pátku před termínem loutkového divadla. Vý-
jimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 
14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Program: 
▶ Rozsvícení vánočního stro-
mu a vánoční výzdoby

▶ Vystoupení skupiny 
ŽALOZPĚV

▶ Nebeský pošťák

▶ Divadelní pohádka: 
NOSÁČKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
 – PINOKIO

Jupiter club, s. r. o., uvede

ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně 
děti a rodiče rozsvítit vánoční strom 

a světýlka na náměstí.
Vezměte s sebou světýlka v podobě lampiónů, 

svíček, prskavek…

Neděle 2. prosince 2012 
náměstí 

Začátek v 16.45 hodin



stRana 10 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 39 | 31. října 2012 stRana 11 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 39 | 31. října 2012

Dorost obral Pelhřimov o body

Nábor do fotbalu
Všichni zájemci, kteří by rádi 
začali hrát fotbal a  jsou roční-
ků narození 2005, jsou srdečně 
zváni na naše tréninky. 
Ty jsou vždy v  úterý a  pátek 
od  15.30 na  fotbalovém sta-
dionu U Tržiště. 
Moc rádi vás přivítáme.

Březejčtí boccisté uspěli v Teplicích

Nábor do hokeje
Přidej se k nám. Vezmi si brusle 
a přijď za námi na zimní stadion 
ve Velkém Meziříčí. 
A to každé pondělí a středu od 
15.00 a ve čtvrtek od 15.30. Vše 
ostatní ti půjčíme.
Bližší informace na tel. 731 904 
231, P. Judová

Woolloomooloo Bay – Flamen-
go 2:3 (2:3) 
Předposlední kolo podzimní části 
MKVM proti sobě postavilo dva 
favority na  titul. Hráči Woollo-
omooloo Bay Petra Koláčného 
hostili Flamengo Standy „Stanley-
ho“ Štefky. Duel byl tahákem kola, 
čemuž odpovídala i  velmi slušná 
návštěva na umělé trávě. Do utká-
ní Flamengo vlétlo jako velká voda, 
když se Štefka jako správný kapi-
tán nebál zodpovědnosti, zbavil 
se svých strážců u pravé postranní 
čáry a rozvlnil síť za Zdeňkem Si-
mandlem. Neuběhla ani minuta 
od  rozehrání a  Jaroslav Kubec 
v ose hřiště na hranici pokutového 
území napálil míč do brány – 2:0 
pro hosty. Tříminutovku jako z říše 
snů dokonal skvěle hrající Hynek 
Ráček v osmé minutě a Woolloo-
mooloo Bay byli „na  ručník“. Zá-
pas se v těchto minutách odehrával 
ve strhujícím tempu a oba týmy jen 
potvrzovaly příslušnost ke  špičce 
tabulky MKVM.
„Australani“ svůj tlak přetavili 
v  proměněnou penaltu Radkem 
Durdou v  desáté minutě. Hra se 
přelévala na  obě strany a  lodivod 
domácích Petr „Kolda“ Koláčný 

tlačil svoje svěřence ke  snížení. Ti 
se mu odměnili v 16. minutě trefou 
Radka Linharta. Celý první poločas 
byly k  vidění spousty přihrávek, 
sprintů a šancí na obou stranách. 
Druhé dějství začalo aktivitou Fla-
menga, které s přehledem kombi-
novalo. Vypadalo to, že Woolloo-
mooloo ztrácí síly, ale po několika 
spálených útocích ze strany Fla-
menga se osmělilo. „Australani“ 
se tlačili do koncovky postupným 
útokem, ale vždy skončili na hbité 
obraně hostů, nebo jejich střely 
svištěly kolem tyčí. Flamengo hro-
zilo z brejků po vypíchnutí míčů. 
Ani jednomu týmu se již nepoda-
řilo do konce skórovat, a tak zápas 
skončil 2:3.
Konfrontace týmů ze špice tabul-
ky potvrdila předpoklady. Viděli 
jsme technickou kopanou, hra 
se přelévala na  obě strany, a  tak 
si nezaujatý divák musel přijít 
na své. Fotbalové naděje z Velké-
ho Meziříčí a okolí letos přehrály 
zkušenější „kolegy“ mrštností 
a  pohotovým vstupem do  utká-
ní, které si až do konce pohlídali. 
Oba týmy jsou na  prvních dvou 
místech s jedinou prohrou a sed-
mi výhrami. Pro Woolloomooloo 

hraje pouze lepší brankové skóre.
Branky: Woolloomooloo Bay – 
10.’ Durda Radek (penalta), 16.’ 
Linhart Martin. Flamengo – 6.’ 
Štefka Stanislav, 7.’ Kubec Ja-
roslav, 8.’ Ráček Hynek. Karty: 
Woolloomooloo Bay – 49.’ Vítek 
Jakub. Flamengo – 45.’ Štefka Sta-
nislav. Rozhodčí: Jakub Rosický.

Kašpary sestřelil 
Milan Špaček 
Slza VM– Kašpaři VM 1:0 (1:0)
Duel zkušenějších týmů ze středu 
tabulky viděli bookmakeři s vyrov-
nanými šancemi na obou stranách. 
Obě mužstva jsou v  dosavadním 
průběhu sezony za  očekáváním 
a  případné vítězství by mohlo 
být důležitým větrem do  plachet 
do dalších bojů v MKVM.
Slza VM si v minulém kole těsně 
poradila s Křižanovem a Kašpaři 
v  posledních vteřinách vyválčili 
bod na Kittydogs United.
Zápas začal opatrně z  obou stran, 
Slza hledala vepředu zkušeného 
Milana Špačka, což se jí vyplati-
lo již v 11. minutě, když ji poslal 
do vedení.
Kašpaři se snažili ze zajištěné 
obrany dostat balón na  dostřel 

branky domácích, ale jejich sna-
ha na skórování nestačila.
V prvním poločase na sebe nejví-
ce upozornili Sláva Chlubna s Ro-
manem Bíbrem, kteří si v několika 
ostřejších soubojích vyzkoušeli 
odolnost dolních končetin.
Ve  druhém poločase měli ně-
kolik šancí hosté, kombinace 
Kašparů představovala přeci 

jen zlepšení oproti předchozím 
utkáním, na  branku to ale ne-
stačilo.
Slza si vítězství pohlídala, i když 
se strachovala o  svoje tři body 
až do  konce. Dvakrát za  sebou 
vyhrála 1:0, čímž odskočila o pět 
bodů před Kašpary a uzavírá prv-
ní polovinu tabulky.
Kašpaři budou chtít vydolovat 

body na  posledním týmu ta-
bulky MKVM 1. 11. v  utkání 
s  The Lost Generation a  vy-
lepšit svoji výchozí pozici pro 
jarní část.
Branka: 11.’ Špaček Milan. Karty: 
Slza VM – 10.’ Liška Lubomír, 50.’ 
Bibr Roman. Kašpaři VM – 18.’ 
Pokorný Martin. Rozhodčí utká-
ní: Polák Michael.

Woolloomooloo Bay se drží před Flamengem

Radek Durda z týmu Woolloomooloo Bay zpracovává míč zády k brance Flamenga. 
Foto: Jitka Plašilová

-bíl-

O víkendu 13.–14. října připravili 
boccisté z  Březejce Maruška Fol-
varská a  Rosťa Štursa všem fan-
dům boccii neuvěřitelné a  zcela 
nečekané překvapení. Ve  3. kole 
celoročního republikového tur-
naje OZP cupu I. ligy obsadili 2. 
a  4. místo. Oba jmenovaní hráči 
hrají 1. ligu boccii v kategorii BC 
1, v minulých kolech jsme je však 
nacházeli spíše na konci žebříčku. 
Ne však tentokrát. Ve  čtvrtfinále 
se Maruška i Rosťa potkali s  re-
prezentanty ČR – nevyvedlo je to 
však z  míry – Rosťa vyhrál nad 
Katkou Cuřínovou ze  Sportovní-
ho klubu JÚ Praha 4:3, Maruška 
vyhrála stejným skóre nad Ivošem 
Smolíkem z  HSC Velké Meziříčí. 
Dostali se tak v tomto turnaji mezi 
4 nejlepší hráče BC 1. Úžasné 2. 
místo si nakonec vybojoval Ros-
ťa Štursa, pěkné 4. místo Maruš-
ka Folvarská , čímž své příznivce 
a trenéry velmi potešili.
Další dva březejčtí prvoligo-
ví hráči – oba kategorie BC 2 

– Martin Fajkus a  Pavla Třísko-
vá tentokrát, bohužel, skončili 
ve čtvrtfinále a v žebříčku na ně 
zbylo až 6. místo (Fajkus) a  7.
místo (Třísková).
Všichni prvoligoví hráči boccii 
teď ladili formu na  víkend 27.–

28. 10., kdy se v Brně v Univerzit-
ním kampusu v Bohunicích hrá-
lo4. – letos poslední – kolo OZP 
Cupu v  boccie. Výsledky všech 
4 kol se sčítají a celkově nejlepší 
hráči mají otevřeny dveře do re-
prezentace ČR. 

Boccisté TJ DS zleva Fajkus, Štursa, Třísková, 
Folvarská. Foto: archiv TJ DS Březejc

-dos-

MSDD
Starší dorost
FC VM – FK Pelhřimov 4:1 (2:1)
Rozhodčí: Líkař – Jurka, P. Rosic-
ký. Diváci: 15. Branky: 2× Votou-
pal (22.), (69.) Ráček (34.), Pokor-
ný (55.) – Hák (8.). Sestava: Jícha 
– Voneš, Štefka, Pokorný (83. Š. 
Ostrý), Benda – Doucha, Votou-
pal (77. Nápravník) – Láznička 
(74. M. Ostrý), Ráček, Bradáč (66. 
Bárta) – Komínek (56. Flesar).
Ve čtvrtek 25. 10. jsme dohrávali 
odložený zápas s  Pelhřimovem. 
Hráli jsme o  6 bodů, protože se 
soupeř nacházel o místo v tabul-
ce před námi. Nastoupili jsme 
v kompletní sestavě.
Začátek zápasu byl opět nezod-
povědný jako minule proti Ha-
vlíčkovu Brodu. Na naši pasivnost 
dokázal soupeř odpovědět v  8. 
minutě, když Poul obešel Štef-
ku a  následně poslal nebezpečný 
centr do  vápna, kam si naběhl 
Hák a  střelou k  tyči poslal hosty 
zaslouženě do  vedení. Postup-

ně se kluci z  gólu vzpamatovali 
a  začali konečně makat. Ve  22. 
minutě posunul míč Komínek 
na Ráčka, který jej zatáhl po lajně 
a poté poslal do vápna na volného 
Votoupala, jenž vstřelil první gól 
za  starší dorost FC VM. Ve  29. 
minutě po  PVK Pokorného vy-
razil míč před sebe brankář Švec, 
ale následnou dorážku nedokázal 
usměrnit do brány Ráček. Ve 34. 
minutě po  rychlém vhazování 
získal míč Ráček, který z 30 metrů 
vymetl pavučinu Švecovy brány. 
Tato střela měla naprosto ligové 
parametry, možná i vyšší. V závě-
ru poločasu zahrozil z velké vzdá-
lenosti i Čáp, kterému zneškodnil 
střelu brankář Jícha.
Ve druhém poločase v 54. minutě 
poslal dlouhý křižný míč Votou-
pal za  obranu k  Bradáčovi, ale 
jeho následný lob přes vyběhnu-
tého brankáře neskončil v bráně. 
O  minutu později prošel Ráček 
přes tři obránce, ale na  posled-
ní chvíli byl sražen těsně před 

velkým vápnem. K  následnému 
PVK se postavil Pokorný, který 
krásně umístil míč do  šibenice. 
Poté mohl skórovat Štefka, ale 
jeho hlavička skončila těsně ved-
le brány. Definitivní tečku udělal 
svým druhým gólem Votoupal, 
který dostal přihrávku od  dvor-
ního nahrávače Ráčka a  stře-
lou k  tyči nedal brankáři šanci. 
V  závěru zápasu Ráček přihrá-
val Lázničkovi do  běhu, ale ten 
bohužel přestřelil a  o  pár minut 
později opět Ráček poslal míč 
mezi obránci Š. Ostrému, ale ten 
v gólové šanci minul bránu.
„K zápasu jsme přistoupili velmi 
laxně a po právu jsme i obdrželi 
gól. Poté jsme se konečně vzbu-
dili a začali jsme hrát fotbal. Jsem 
rád, že jsme nepříznivý výsledek 
otočili a  hlavně, že jsme podali 
opět dobrý výkon, který postup-
ně graduje. Tým dostal sebedů-
věru a  postupně ukazuje svoje 
kvality,“ zhodnotil trenér Libor 
Smejkal ml. -ls-

Výsledky 1. kola soutěží družstev:
Krajský přebor (10 týmů)
Jiskra Havl. Brod A  – Spartak 
VM A 5,5:2,5
Za  hosty Kopr a  Čtveráček 
po  jednom bodu – Mrazík 0,5 
b. za remízu – Bárta, ing. Nedo-
ma (C), Janák Jos., Mgr. Mejzlík 
a Jan 0 b.
V utkání zvítězila favorizovaná Jis-
kra, a to navíc poměrně výrazným 

rozdílem. Našim rozhodně nelze 
upřít snahu, ale jen ta bohužel pře-
ce jenom nestačí. Zápas tedy do-
padl podle očekávání, takže našim 
hráčům ani nelze nic vytýkat.
Regionální soutěž – skupina 
Východ (6 týmů)
Spartak VM B – Sokol Jámy 
3,5:1,5
Za  domácí Kučera (C), Dvo-
řák Dom. a  Urbánek po  1 bodu 

za výhry – Dvořák Jos. 0,5 – Ze-
man 0 b.
Naše béčko konečně zlomilo pro-
kletí tradičního výsledku 3:2 (re-
spektive 2:3) s Jámami a dokázalo 
nejenže vyhrát, ale navíc, i výraz-
něji než obvykle. Protože šlo o ví-
tězství zcela zasloužené, je výkon 
kolektivu B třeba vyhodnotit jako 
pozoruhodný a chvályhodný.

-vp-

Šachisté odstartovali novou sezonu

Nábor do házené
Oddíl házené Velké Meziří-
čí zve do  svých řad chlapce 
a  děvčata narozené v letech 
1995–2003. 
Pravidelné tréninky:
pondělí až pátek 15.30–19.30 
hodin ve  sportovní hale 
za Světlou.

Liga Vysočiny starší žákyně
Třetí soutěžní turnaj v  Žirovnici 
jsme zahájili odvážnou ofenzivní 
hrou, jež nám přinesla vítězství. 
Třebíčské si sice vypracovaly řadu 
výborných brankových příležitostí, 
leč jalová koncovka znamenala jas-
ný výsledek v poměru 20:7 (10:3). 
Druhý souboj proti hráčkám Ha-
vlíčkova Brodu jsme sice od prv-
ních minut doháněli několikabran-
kový odstup, ovšem zlepšenou 
obranou a  nápaditou střelbou se 
nám podařilo do konce první části 

srovnat. Po změně stran soupeřky 
lépe sehranými útočnými akcemi 
získaly rozhodující náskok a utká-
ní tentokrát dotáhly bez dramatu 
k vítěznému konci 15:19 (8:8).
Závěrečné utkání s domácími bylo 
od prvních minut vzácně vyrovna-
né. Naše dobrá obrana a  úspěšně 
zakončené brejkové situace v závěru 
první čtvrthodiny znamenaly třígó-
lový náskok. Přestávka vlila do  žil 
domácím více energie, bouřlivá di-
vácká kulisa je herně zvedla a hna-
la vpřed. Naše útočné akce začaly 

vlivem nepřesností upadat, ztrácely 
potřebnou nápaditost, hráčky zača-
ly kupit chyby. V dramatickém zá-
věru jsme proměnily sedmimetrový 
hod a dokázaly pak uhájit zaslouže-
nou dělbu bodů 9:9 (5:2). 
Hrály: Šabacká Jarmila – Uchytilo-
vá Agáta (19), Závišková Kateřina 
(9), Nejedlá Michaela (4), Bačová 
Soňa (3), Uhlířová Eva (3), Kopeč-
ková Kateřina (3), Pacalová Lenka 
(2), Doležalová Romana (1), Buch-
tová Eliška, Teplá Lucie, Pavlíčková 
Tereza. Trenér Záviška.

Nejlepší amatérský hokej na okre-
se se hraje v Borech. Po vítězství 
v  prvním utkání Poháru Ždár-
ského deníku 6:2 nad družstvem 
Bohdalce, zvítězily Bory i  v  ne-
dělní odvetě. Utkání přilákalo 
na velkomeziříčský zimní stadion 
necelou stovku diváků a  všichni 

byli zvědaví, jak dopadne kon-
frontace mezi Vesnickou ligou ZR 
a  Městskou ligou VM. Družstvo 
Borů natěšené na třetí pohár v se-
zoně od  začátku tahalo za  delší 
provaz a  po  zásluze vyhrálo 4:2, 
a tím se stalo přeborníkem okresu 
neregistrovaného hokeje.

Bory – Bohdalec 4:2 (3:2)
Bruha 2, Dvořák, Štoček – Skle-
nář. Rozhodčí: Strádal – Musil, 
Rosický J., 90 diváků. Sestava 
Bory: Klíma – Bruha, Štoček, Ku-
chař, Uhlíř st., Kabelka P., Dvo-
řák, Uhlíř ml., Fenyk, Březina, 
Hájek J.

I v druhém utkání zvítězily Bory

-ros-

Žákyně vyhrály turnaj v Žirovnici

-záv-
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STOlNí TENIS

Závěr dramatického souboje házenkářům nevyšel

ST VM B – Oslavice 10:8
VM: Skryja Marek 4/0, Klíma To-
máš 2/2, Šoukal Slavomír 2/2, Ko-
řínek Stanislav 0/4. Oslavice: Kup-
ka Jiří 2, Bazala Milan 2, Jašek Petr 
2, Borůvka Vítězslav 2. Čtyřhry: 
Klíma, Šoukal; Kořínek, Skryja
ST VM C – Sázava 7:11
Bednář Ivan 2/0, Zelený David 
1/3, Zelený Tomáš 1/1, Vodák 
Petr 1/3, Dvořák František 0/4. 
Čtyřhry: Zelený David, Vodák; 
Bednář, Dvořák
Poděšín – ST VM D 12:6
Vídeň – ST VM E 17:1
V sobotu hraje VM A dvojzápasy 
v Jihlavě a Chotěboři. 
Oslavice A – Rovečné B 11:7
Kupka Jiří 4, Bazala Milan 3, Ja-
šek Petr 3, Borůvka Vít 1
Oslavice B – Malá Losenice 13:5

Jaša Jar. 4, Šoukal Fr. 3,5, Klusáček P. 
3,5, Trutna Jar. 2
Okresní přebor I. třídy
1. TJ Žďár n. S. D 1 1 0 0 0 12:6 3
2. Oslavice 1 1 0 0 0 11:7 3
3. Nové Město n. M. 1 1 0 0 0 10:8 3
4. Orel Bystřice n. P. 1 0 1 0 0 9:9 2
5. Sokol Bystřice n. P. 1 0 1 0 0 9:9 2
6. Vojnův Městec 1 0 1 0 0 9:9 2
7. Velké Meziříčí B 1 0 1 0 0 9:9 2
8. Nížkov C 1 0 0 1 0 8:10 1
9. Rovečné B 1 0 0 1 0 7:11 1
10. Sokol Žďár n. S. C 1 0 0 1 0 6:12 1

Okresní přebor III. třídy
1. Oslavice B 1 1 0 0 0 13:5 3
2. Uhřínov 1 1 0 0 0 13:5 3
3. Borovnice 1 1 0 0 0 12:6 3
4. Vepřová 1 1 0 0 0 11:7 3
5. Ostrov n. O. 1 0 1 0 0 9:9 2
6. Netín 1 0 1 0 0 9:9 2
7. TJ Žďár n. S. F 1 0 0 1 0 7:11 1
8. Řečice 1 0 0 1 0 6:12 1
9. Netín B 1 0 0 1 0 5:13 1
10. Malá Losenice 1 0 0 1 0 5:13 1

Oslavice B – Netín A 9:9
Body O.: Klusáček Patrik 3, Šoukal 
František 2,5, Štěpánek Jiří

2. liga mužů Morava jih
Sokol Kostelec na Hané – TJ So-
kol VM 21:20 (10:7)
V  šestém kole jelo naše družstvo 
házené mužů do Kostelce na Hané 
s myšlenkou odvézt dva body. Kos-
telec měl horší vstup do sezony, ale 
jeho forma postupně roste.
Domácí vstoupili do utkání lépe 
a  po  5 minutách vedli 3:1. Ná-
sledovala série vyloučení na naší 
straně, domácí toho využili 
a odskočili na pětibrankový roz-
díl. Na  to Meziříčští reagovali 
oddechovým časem a  změnou 

rozestavení v obraně. Poté se da-
řilo lépe pokrývat pivoty soupeře 
a z obrany se vycházelo do rych-
lých brejků. Bohužel, nepřesnos-
ti v  rozehrávce a  neproměněný 
brejk znamenaly vedení Kostelce 
v poločase v poměru 10:7.
V  druhé půli se neustále dařilo 
Kostelci, který byl mohutně pod-
porován domácími fanoušky, držet 
dvoubrankový náskok. Na  obou 
stranách dominovaly obrany. Bo-
hužel, náš postupný útok postrádal 
potřebnou rychlost a tak trvalo až 
do  22. minuty, než se naše druž-

stvo brankově dotáhlo na  domácí 
(17:17). Kostelec opět díky dvěma 
slepeným brankám dokázal od-
skočit. Naše družstvo bojovným 
výkonem opět srovnalo, a  to nej-
dříve na 19:19 a následně na 20:20. 
Domácí v  dramatické koncovce 
utkání dokázali vsítit v posledních 
vteřinách šťastný gól z brankoviště 
a stanovili konečný výsledek 21:20.
7m hody 4/4:2/2 vyloučení: 3:5 
počet diváků 100. Sled branek: 3:1, 
6:3, 9:4, 10:7, 11:9, 15:11, 16:15, 
18:17, 19:19, 21:20. Sestava a bran-
ky: Kotík Libor, Stoklasa David – 

Matušík Roman (4), Kaštan Jiří (4), 
Fischer Radim (3/1), Bezděk Jakub 
(3), Kříbala Petr (2), Necid Miloš 
(2), Živčic Pavol (1), Trojan Vítěz-
slav (1), Juránek Jakub Kubiš Da-
vid, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Stoklasa David.
1. Hustopeče 6 5 0 1 173:133 10
2. Bohunice  5 4 0 1 153:118 8
3. Telnice 6 3 2 1 157:147 8
4. V. Meziříčí  6 4 0 2 149:146 8
5. Brno B 6 3 1 2 172:166 7
6. SK Kuřim  5 3 1 1 131:134 7
7. Kostelec n. H. 6 3 1 2 151:156 7
8. Maloměřice  6 1 2 3 162:156 4
9. Sokolnice 6 2 0 4 149:185 4
10. Ivančice 6 1 1 4 141:153 3
11. Prostějov 5 0 1 4 121:140 1
12. H. Brod 5 0 1 4 125:150 1

-šid-

SK Telč – HHK VM B 4:8 (0:1, 
4:2, 4:1)
Rozhodčí: Parýzek – Červenka, 
Honza, diváků: 29, poměr střel: 
29:38, branky: 3. Kubát (Prášek), 
23. Koreš (Havlík), 30. Kret (Soko-
lík), 59. Jančo (Kubát) – 22. Kavina 
(Hubl, 7. Peterka (Šoukal), 36. Hubl 
(Peterka), 37. Kudláček J., 43. Tůma 
(Peterka), 46. Šoukal (Frühauf), 47. 
Frühauf (Peterka), 3. Frühauf (Šou-
kal, Navrátil). Vyloučení: 9:10, navíc 
Hubl (HHK) 10. minut za nespor-
tovní chování, využití: 0:3, oslabe-
ní: 0:0. Sestava VM B: Kočí (Šeba) 

– Martinec, Pokorný – Peterka, Na-
vrátil – Musil F., Urbánek – Barák, 
Kudláček J., Malec – Kavina, Vrána, 
Hubl – Šoukal, Frühauf, Tůma – 
Špaček, Musil Š., Křípal.
Protože v  Telči ještě nemají na-
mraženo, získalo béčko HHK 
jednu výhodu domácího pro-
středí navíc. Možná i pod tímto 
dojmem odehrálo první část stej-
ně mizerně jako předchozí zápas 
s  Žirovnicí. Bez nasazení v  úto-
ku, bez důrazu v obraně, přihráv-
ky nic moc a  střelba ještě horší. 
Není se co divit, že Telč skóro-

vala hned ze své druhé šance.
Trápení B týmu pokračovalo 
i po přestávce. Sice se mu podařilo 
Kavinou vyrovnat, ale hned po ro-
zehrání nechali Koreše opět dostat 
Telč do  vedení. Situaci na  ledě 
změnily až přesilovky. Zatímco 
Telč ani jednu ze dvou možností 
nevyužila, Meziříčští proměnili 
hned tři. Na tu první ještě dokázal 
odpovědět v polovině zápasu Kret 
a SK naposledy vedl. V rozmezí 36. 
až 37. minuty však definitivně oto-
čili výsledek Hubl a Jiří Kudláček.
Když ve  třetí minutě poslední tře-

tiny zvýšil na  5:3 Tůma, dostal se 
HHK definitivně do  zápasu. Na-
jednou všechno fungovalo a  hrál 
se rychlý, kombinační hokej, který 
přinesl další tři branky. Postarali 
se o ně Šoukal a Frühauf. Hráčem 
utkání se stal obránce Peterka, jenž 
ke gólu přidal tři asistence. Telč se 
v  závěru snažila vývoj zápasu vy-
lepšit, což se podařilo pouze Jančovi 
v předposlední minutě.
1. Žirovnice 2 2 0 0 0 12:5 6
2. V. Meziříčí B 2 1 0 0 1 11:9 3
3. Telč 2 1 0 0 1 8:9 3
4. Pelhřimov B 2 1 0 0 1 5:6 3
5. Ledeč n. S. 2 1 0 0 1 6:9 3
6. Telč – juniorka 2 0 0 0 2 4:8 0

-ht-

Po mizerném začátku béčko Telč nakonec přehrálo

-šou-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Rožnov p. R. – TJ Sokol VM 
33:24 (14:10)
V  šestém kole zajíždělo házen-
kářské družstvo dorostu k jedno-
mu z favoritů soutěže, do Rožno-
va pod Radhoštěm. 
Začátek vyzněl lépe pro naše bar-
vy a ujali jsme se vedení. Pak Rož-
nov převzal iniciativu a my jsme 
dotahovali. V  15. minutě jsme 
nevyužili přesilovou hru, násled-
ně jsme šli do početní nevýhody. 
Soupeř toho využil maximálně 
a vytvořil si pětibrankové vedení. 
Naši dobře bránili a  několikrát 
dovedli soupeře až k pasivní hře 
a  ztrátě míče. Bohužel, v  útoku 
se nám nedařila střelba a Rožnov 

po  zisku míče nekompromisně 
zakončoval rychlými brejky. 
Do druhé půle jsme vstoupili s ji-
ným rozestavením a chtěli jsme co 
nejdříve smazat náskok soupeře. 
Bohužel, obraz hry se příliš nemě-
nil. Sice jsme v  postavené obraně 
dobře bránili, ale trápení v útočné 
fázi a  neproměňování šancí nám 
nedovolily se přiblížit domácím 
na dostřel. Pak následovalo několik 
oslabení, které Rožnov zužitkoval 
a  navýšil vedení o  deset branek. 
Závěr utkání už byl v režii domá-
cích a  brankový účet se zastavil 
na  konečných 33:24. Pozitivem 
na utkání bylo to, že jsme každou 
brankou, přispěli na  charitativní 
akci Gól a štrúdl pro Krtka.

7m hody 3/2:7/7 vyloučení: 5:7. 
Sled branek: 1:2, 4:3, 6:5, 10:6, 13:9, 
14:10, 18:12, 20:15, 23:18, 26:21, 
31:22, 33:24. Sestava a branky: Drá-
pela Vojtěch – Blaha Tomáš (6), 
Fiala Martin (4/3), Pavliš David (4), 
Lečbych Jan (4/1), Janíček Martin 
(3/3), Ambrož Michael (1), Macoun 
Filip (1), Frejlich Tomáš (1), Pažou-
rek Tomáš, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí Kácal Petr.
1. Rožnov p. R. 5 4 0 1 168:122 8
2. Sokol Telnice 6 4 0 2 187:172 8
3. HK Ivančice 5 4 0 1 151:138 8
4. Velké Meziříčí 5 3 1 1 146:135 7
5. Zlín 5 3 0 2 142:131 6
6. Sokol D. Cerekev 5 3 0 2 141:138 6
7. DTJ Polanka 5 3 0 2 119:121 6
8. Napajedla 5 1 1 3 119:132 3
9. Litovel 4 1 0 3 107:114 2
10. Prostějov 6 1 0 5 156:171 2
11. STM Olomouc 0 0 0 0 0:0 0
12. Nové Bránice 5 0 0 5 93:155 0

Společný snímek mladších dorostenců VM a Rožnova. Foto: archiv házené

-šid-

Dorostenci hráli pro charitu

Extraliga (4. kolo)
Sanborn VM – SK Netín 2:8
Hanus, Holub – Dvořák R. 2, Dvo-
řák V. 2, Dvořák D., Kolář, Řehoř
HC Bory – Agromotor VM 7:1
Hájek 3, Brůha 2, Trejbal, Janda 
– Zachoval
HC Benetice – HC Lukáš 2:11
Konečný, Doležal – Molák 4, Stu-
dený 2, Matoušek 2, Vošmera, 
Novák, Lukáš
Horní Heřmanice – SK Omega 
VB 3:10
Mejzlík Jar. 2, Kutílek – Vrba 3, 
Budín 2, Dvořák 2, Dobrovolný, 
Svoboda, Káňa
Ondřej Šlapal nastartoval tech-
nické služby
Po výsledkově nepovedeném vstu-

pu do  soutěže Technické služby 
konečně zvítězily. Největší zásluhu 
na  tom měl jejich kapitán Ondřej 
Šlapal, který předvedl excelentní 
výkon a  jako správný tahoun na-
směroval tým k  vítězství 9:2 nad 
Vídní. Nejprve svými třemi skvost-
nými přihrávkami vybídl ke  skó-
rování své spoluhráče, poté i  sám 
branku vsítil. Předvedl tak, co ho 
zdobí. Šikovné ruce, přehled ve hře 
a schopnost připravit spoluhráčům 
gólové příležitosti. Ti toho také 
v tomto zápase využili, a tak si TS 
připsaly první dva body. 
SK Vídeň – Tech. služby VM 2:9
Studený, Vyhlídal – Horký A. 
4, Chudoba 2, Šlapal, Šmejkal, 
Heřman

1. liga (4. kolo)
SPL Radostín n. O. – Farma Mě-
řín 3:3
Váša, Pešek, Hubený – Štoček J. 
Štoček F., Půža
Auto Dobrovolný VM – River 
VM 6:6
Šefčík 5, Vondráček J. – Rous 4, 
Simandl, Daniel 
Ořechov – HC Tasov 2:5
Dvořák Pe., Dvořák Pa. – Švec, Ro-

botka, Svoboda, Hamáček, Grec
HCF Dráhy VM – NHÚ Balinka 
VM 5:3
Tuček 2, Láznička, Slavík, Pavlas 
– Strádal 2, Vacula
HC Bory B – SK Stránecká Zhoř 
2:8
Karásek, Kotačka – Bartůšek 
2, Urbánek A. 2, Urbánek D., 
Kazda, Sedláček 2
1. SPL Radostín n. O. 4 3 1 0 22:8 7
2. SK Lavičky 3 3 0 0 28:11 6
3. Auto Dobrovolný VM 4 2 1 1 32:11 5
4. River VM 4 2 1 1 19:14 5
5. HC Tasov 4 2 1 1 14:13 5
6. Farma Měřín 4 1 2 1 17:18 4
7. Stránecká Zhoř 4 2 0 2 16:20 4
8. HCF Dráhy VM 4 2 0 2 17:24 4
9. HC Pikárec 3 1 1 1 9:9 3
10. NHÚ Balinka VM 4 1 0 3 20:21 2
11. Ořechov 4 0 1 3 7:18 1
12. HC Bory B 4 0 0 4 10:44 0

-vid-

1. SK Omega VB 4 4 0 0 24:5 8
2. HC Lukáš 4 3 0 1 31:11 6
3. SK Netín 4 3 0 1 31:16 6
4. HC Bory 3 3 0 0 24:9 6
5. Agromotor VM 4 2 0 2 20:22 4
6. SK Kunšovec VM 3 2 0 1 11:13 4
7. Tech. služby VM 3 1 0 2 16:13 2
8. Sanborn VM 3 1 0 2 10:19 2
9. Horní Heřmanice 4 1 0 3 14:31 2
10. SK Vídeň 4 0 0 4 7:27 0
11. HC Benetice 4 0 0 4 11:33 0

Městskou extraligu vede Bíteš a první ligu Radostín

Dorost
HC Brumov/Bylnice – HHK 
VM 11:7 (3:2, 3:4, 5:1)
Branky a asistence: 12. Bernat 
(Crha), 12. Tlapák (Burian L.), 31. 
Crha, 35. Crha, 37. Tlapák (Burian 
L.), 39. Kampas M. (Crha), 50. Ber-
nat. Sestava: Juda J. – Sladký, Báňa 
D., Smažil, Bezák D. – Tlapák, Bu-
rian L., Šilpoch D. – Kampas M., 
Kampas J., Kampas F. – Tichý, Crha, 
Bernat. Vyloučení: 2:7, navíc: Chu-
dárek (BB) 10 min. OT. Využití: 1:0, 
v oslabení: 0:1, střely: 36:31.
Starší žáci
HC Rebel H. Brod – HHK VM 
2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Sestava: Svoboda – Pacalová, Kará-
sek, Báňa M., Přinesdomů, Janou-
šek – Kapusta O., Nevěčný, Pacal 
– Dundálek, Úlovec, Hedbábný 
– Pavelka, Řepa, Marková. Vylou-
čení: 1:5, využití: 1:0; střely: 20:43.
HHK VM – SKLH Žďár n. S. 5:5 
(3:2, 1:2, 1:1)
Branky a asistence: 1. Dundálek, 10. 
Úlovec (Dundálek), 11. Pacal (Ne-
věčný), 31. Úlovec (Dundálek), Úlo-
vec (Pacal). Sestava: Svoboda – Paca-
lová, Karásek, Báňa M., Přinesdomů, 

Janoušek – Kapusta O., Nevěčný, 
Pacal – Dundálek, Úlovec, Hedbáb-
ný – Pavelka, Řepa, Marková. Vylou-
čení: 2:2, navíc: Trejbal (ŽR) 5+OK. 
Využití: 0:0, střely: 22:22.
Mladší žáci
HC Rebel H. Brod – HHK VM 
18:3 (7:1, 9:2, 2:0)
Branky a asistence: 8. Barák (Krč-
ma), 23. Juda M., 35. Barák (Juda 
M.). Sestava: Pestr – Dvořák, Krč-
ma, Procházka, Broža – Barák, 
Juda M., Zacha – Havliš, Bíbr, Třeš-
tík – Kapusta L., Poledna, Šilpoch 
M. Střely: 34:21.
HHK VM – SKLH Žďár n. S. 5:6 
(0:2, 3:1, 2:3)
Branky a asistence: 29. Juda M., 31. 
Juda M., 40. Barák (Juda M.), 54. 
Barák (Juda M.), 59. Dvořák (Ha-
vliš). Sestava: Pestr – Šandera, Am-
brož, Broža, Krčma, Procházka – 
Barák, Juda M., Zacha – Bartošek, 
Bíbr, Havliš – Kapusta L., Poledna, 
Dvořák – Šilpoch M., Třeštík. Vy-
loučení: 5:3, využití: 0:1, střely na 
branku: 17:34.
Program: 3. 11. v 11.15 HHK do-
rost – Boskovice (ZS VM), ml. a st. 
žáci hrají v Chotěboři

HOKEJ MláDEŽ

-hhk-

SK Mostiště – HLC Bulldogs 
Brno 3:8 (2:1; 1:4; 0:3)
Branky Novák, Jiří Svoboda, Musil 
asistence Smejkal, Slavík, Novák 
– Houdek, Jirásek, Balabán, Bar-
toněk, Nešpůrek, Bartoněk, Ne-
špůrek, Pospíchal 2, asistence Po-
spíchal 2, Marčík, Jirásek, Houdek, 
Sedlář, Buček, vyloučení 4:7, navíc 

trestné střílení proti hostům, vyu-
žití 2:2, 50 diváků, rozhodčí Peká-
rek, Maloušek, Musil, ZS VM.
V úvodní části měli domácí více 
ze hry, po  přestávce se však ak-
tivita přestěhovala na  brněnské 
hokejky. Definitivně se rozhodlo 
už v polovině utkání, kdy domácí 
nevyužili téměř dvě minuty pře-

silovky pěti proti třem a  vzápětí 
inkasovali, čímž jim soupeř od-
skočil na rozdíl dvou gólů. Pak už 
Bulldoci zápas jen kontrolovali 
a náskok patřičně navýšili.
HC Sokol Křižanov – TJ Šerko-
vice 1:9 (0:0; 1:2; 0:7)
Program: 4. 11. v 19.00 Mostiště 
– Křižanov 

OKRESNí pŘEBOR V lEDNíM HOKEJI

-tom-

fOTBAl MláDEŽ

-pk-

Moravskoslezská dorostenecká 
divize
Starší dorost
Zápas proti Otrokovicím byl 
odložen kvůli nezpůsobilému 
terénu. 
Mladší dorost
FC VM – FK Pelhřimov 2:2 (1:1)
Sestava: Bartošek – Heto, Ha-

mřík, Hlávka, Juda – Chalupa 
(40. min. Vokurka), Nevoral, 
Liška O., Kurečka, (65. min. 
Ráček) – Horký, Hibš (60. min. 
Liška P.).
Sportovní středisko mládeže  
jih
1. SC Znojmo – FC VM U13 8:9 
(3:4)

Branky: 3× Křivánek, 2× Havel-
ka, 2× Mykuška, Maleta, Kou-
dela
1. SC Znojmo – FC VM U12 
1:18 (1:10)
Branky: 6× Těšík, 3× Bačák, 2× 
Vokurka, Doležal, Malata Mi-
rek, Havelka, Podolský, Mykuš-
ka, Jindra, Vala. 

-ls-
-kli-

-ves-
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1. A tř., sk. B
FC Žďas Žďár n. S. B – FC VM 
B 2:5 (2:0)
Rozhodčí: Příkazský – Čech, 
Mach, diváci: 50, branky: Němec 
(32.), Russ (38.) – 2× Liška (59.), 
(78.), Beran (61), (74.), Dou-
cha (65.), karty: žlutá – Malec 
(57.), sestava: Simandl – Pospíšil, 
Souček, Doucha, Netolický – Du-
fek (83. Žák), Vítek, Malec (74. 
Pól), Vyskočil – Liška, Palát (46. 
Beran)
Utkání se hrálo na  umělé trávě, 
protože na  hlavním hřišti leže-
la 20centimetrová vrstva sněhu. 
Umělá tráva byla velmi dobře na-
chystaná.

Do  první nebezpečné akce se 
dostali domácí, když Němec 
pálil těsně nad bránu. Naopak 
v  10. minutě byl v  gólové šanci 
Dufek, ale na  poslední chví-
li mu střelu zblokoval domácí 
obránce. Do  dalšího slibného 
brejku se dostal opět Dufek, 
ale tomu chyběly ke  vstřelení 
gólu milimetry. Ve  13. minutě 
po  zahraném rohu Vyskočilem, 
hlavičkoval Doucha na  bránu, 
ale brankář Hajný dobrým re-
flexem zlikvidoval nebezpečný 
míč. V  17. minutě udělali hru-
bou chybu v  obraně domácí, 
ale po získání míče střílel Vítek 
jen do  náručí brankáře. Ve  24. 

minutě poslal Palát křižný 
míč na  Dufka, který jej potáhl 
do vápna, ale jeho střelu vyrazil 
brankář na  roh. Naopak se os-
mělili i domácí, když samostat-
ný únik Zábranského vychytal 
Simandl. Ve  32. minutě Vítek 
poslal těžký míč na  Součka, 
který jej posunul Simandlovi, 
ale ten při odkopu našel před 
vápnem domácího Němce, a ten 
bez problému vstřelil gól. Neu-
běhlo ani šest minut a znovu se 
radovali domácí z dalšího gólu, 
když jsme nedokázali ubránit 
roh a  odražený míč. V  závěru 
poločasu po  chybě Netolického 
nedokázali chybu domácí po-

trestat. 
Začátek druhé půle byl vyrov-
naný. Do  velmi nebezpečné 
akce se dostal Němec, ale exce-
lentním zákrokem podržel náš 
tým Simandl. Od  té doby jsme 
vzali otěže zápasu na  svoji stra-
nu. V 59. minutě Doucha poslal 
dlouhý míč za obranu na Lišku, 
který dokázal obejít brankáře 
a  umístit jej do  prázdné brány. 
O  dvě minuty později vyrovnal 
střídající Beran, který dostal míč 
za obranu od Dufka, a následně 
střílel jedovatou střelu pod břev-
no. V  65. minutě Dufek poslal 
míč do  strany Součkovi, který 
jej zatáhl do  vápna, a  poté po-

slal k Douchovi, který jej uklidil 
do  brány. V  74. minutě zahrá-
val PVK Vyskočil, který našel 
po  zmatku v  obraně Berana, 
a ten dokázal propálit vše, co mu 
stálo v  cestě. Poslední ránu pro 
domácí udělal Liška, který v 78. 
minutě po krásné přihrávce Be-
rana nedal brankáři šanci.
„V zápase jsme byli velmi aktivní, 
ale nepovedlo se nám skórovat, 
na  to jsme i  doplatili po  vlast-
ních chybách. Ve  druhém polo-
čase konečně dodržovali kluci to, 
co jsem jim říkal před zápasem, 
a  zaslouženě jsme zápas otočili. 
Velmi hru oživil střídající Beran, 
který měl velký podíl na obratu. 

V dnešním zápase byl Žďár zralý 
na ručník, kdybychom proměňo-
vali jasné góly. Tento tým pomalu 
zraje a ukazuje svoji sílu. Musím 
kluky za dnešní výkon a otočení 
výsledku pochválit,“ řekl po  zá-
pase velmi spokojený trenér Li-
bor Smejkal ml.
1. Štěpánov n. S. 11 8 1 2 27:16 25
2. Přibyslav 12 6 5 1 32:20 23
3. Budišov/Nárameč 11 5 3 3 23:18 18
4. V. Meziříčí B 12 6 0 6 25:21 18
5. Žďár n. S. B 12 5 2 5 30:31 17
6. Rantířov 11 5 1 5 26:22 16
7. Stonařov 11 4 4 3 25:22 16
8. Třebíč HFK B 12 5 1 6 27:25 16
9. Křoví 12 4 4 4 23:25 16
10. Rapotice 12 4 4 4 29:33 16
11. Kouty 11 4 0 7 14:19 12
12. Vrchovina B 12 3 3 6 16:23 12
13. Herálec (ZR) 11 3 3 5 29:37 12
14. Želetava 12 3 1 8 31:45 10

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
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Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
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Dvojzápas se hokejistům áčka nevydařil 

Házenkářky nestačily na lídra druholigové soutěže

KDY A KAM 

Karvinské v modrých dresech. Foto: Jaroslav Hugo

na fotbal
v sobotu 3. 11. ve 14.00 Spytih-
něv – muži A (autobus v 11.00)
v neděli 4. 11. ve 13.30 muži B – 
Třebíč B
na házenou
do sportovní haly za Světlou
v sobotu 3. 11. ve 13.00 ženy – 
Olomouc
na hokej
v sobotu 3. listopadu v 17.30 
muži A – Warrior Brno
v neděli 4. listopadu v 16.15 
muži B – Pelhřimov B

HC Brumov/Bylnice – HHK 
VM 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)
Branky a  asistence: 4. Krejčí 
(Šudoma, Němčický), 18. Krejčí 
(Němčický, Mokrejš), 24. Nesrsta 
(Plachtovič, Vraník), 26. Novák 
(Antonovič), 39. Gajdošík (Pe-
terka, Antonovič), 44. Antonovič 
(Gajdošík), 50. Šudoma (Rajno-
ha) – 10. Hlouch (Sedláček), 25. 
Střecha L. (Hlouch, Novák), 29. 
Souček (Hlouch, Střecha L.), 59. 
Souček (Hlouch, Sedláček). Sesta-

va HHK Velké Meziříčí: Hladík 
(Štourač) – Dusík, Šerý, Sedláček, 
Souček, Válek, Ambrož – Střecha 
L., Hlouch, Novák – Krejčí, Ště-
pánek, Smejkal – Krča, Burian 
V., Burian P. Rozhodčí: Mikšík – 
Valentík, Dias. Vyloučení: 6:6, na-
víc: Bachánek (BB) – 10 min. OT, 
Šerý (HHK) – 10 min. OT.
Využití: 1:3, v oslabení: 1:0; střely 
na branku: 32:25, diváci: 80.
Ostatní výsledky šestého kola: 
Břeclav B – Kroměříž 2:5, Vel-

ká Bíteš – Blansko 3:1, Uherský 
Ostroh – Šternberk 2:3, Plumlov 
– Boskovice 6:1, Uherský Brod – 
Uherské Hradiště 6:2.
HHK VM – HC Uherský Brod 
2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky a  asistence: 31. Dusík 
(Novák), 37. Kudláček (Novák) 
– 7. Šiller (Gergela), 23. Šiller 
(Kojecký), 54. Kotačka (Obadal, 
Kojecký). Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Hladík (Štourač) – Dusík, 
Střecha L., Sedláček, Souček, Vá-

lek, Šerý, Krejčí, Hlouch, Štěpánek, 
Novák, Burian V., Smejkal, Střecha 
F., Krča, Kudláček, Burian P.
Rozhodčí: Boháček – Otáhal, 
Mareček. Vyloučení: 7:9, navíc: 
Hlouch (HHK) 10 + OK. Vy-
užití: 1:2, v  oslabení: 0:0; střely 
na branku: 18:20, diváci: 193.
Ostatní výsledky pátého kola: 
Warrior Brno – Břeclav B 2:7, 
Uherské Hradiště – Plumlov (od-
loženo), Boskovice – Uherský 
Ostroh 3:4, Šternberk – Velká Bí-

teš 4:2, Blansko – Kroměříž 8:6.
Tabulka KL mužů JM a ZL
1. Šternberk 6 5 0 1 0 32:19 16
2. Kroměříž 6 4 0 0 2 40:25 12
3. Uherský Brod 5 4 0 0 1 19:20 12
4. Uherský Ostroh 5 3 1 0 1 18:9 11
5. Velká Bíteš 5 3 0 0 2 20:15 9
6. Warrior Brno 5 3 0 0 2 24:21 9
7. Grewis Plumlov 4 2 1 0 1 28:15 8
8. Dynamiters Blansko 6 2 0 1 3 20:24 7
9. Brumov/Bylnice 5 2 0 0 3 25:32 6
10. Minerva Boskovice 6 1 1 0 4 20:27 5
11. Velké Meziříčí 6 1 0 2 3 20:30 5
12. Lvi Břeclav B 6 1 0 0 5 23:30 3
13. Uherské Hradiště 5 0 1 0 4 6:28 2

V  sobotu přijíždí HCM Warrior 
Brno. -jud-

2. liga žen
TJ Sokol VM – TJ Sokol Karvi-
ná 29:35 (11:17)
Souboj s vedoucím týmem dru-
holigové soutěže byl úvodních 
dvacet minut vyrovnanou par-
tií. Dokud „sedm statečných“ 
v  domácích barvách mohlo, 
bylo rovnocenným partnerem 
viditelně sehranějšího kolekti-
vu Karvinských. V  závěru prv-
ní půlhodiny hry zcela přestala 
fungovat naše defenziva. Sou-
peřky snadno skórovaly a na po-
ločasovou pauzu odcházely již 
s výrazným náskokem. 
Po  změně stran si hostující 
celek díky daleko lépe organi-
zované hře držel pětibranko-
vý odstup. Domácí hráčky se 
postupně sehrávaly a  výsled-
kem bylo snížení až na  rozdíl 
dvou přesných zásahů. Škoda, 
že v  této fázi jsme nedokáza-
li zareagovat a  zlepšit obran-
nou součinnost. Naše zkušené 

hráčky následně nevynuceně 
chybovaly a když se neprosadi-
ly ani z vyložených šancí, Kar-
vinské zpomalenou rozehrou 
a  zejména taktickým závěrem 
již nepřipustily drama. 
Střelecky táhlo domácí ofenzivu 
duo starších dorostenek!
7m hody 6/5:9/9, vyloučení 3:4. 
Sled branek 0:1, 3:2, 3:4, 6:8, 9:10, 
11:13, 13:18, 19:24, 23:25, 23:28, 
27:29, 28:30, 28:33.
Hrály: Lavická Jana, Hleba 
Inna, Zelníčková Marta – Zá-
višková Iva (11/3), Kratochví-
lová Monika (11/2), Svobodová 
Diana (4), Dvořáková Šárka (1), 
Hladíková Denisa (1), Pacalová 
Lenka (1), Necidová Soňa, Ba-
báčková Marcela. Trenér ing. 
Tvarůžek.
Tabulka
1. Karviná 6 6 0 0 169:130 12
2. Olomouc 6 5 0 1 163:111 10
3. Bohunice 6 3 0 3 155:144 6
4. V. Meziříčí 6 3 0 3 169:166 6
5. HSK Vlčnov 6 1 0 5 110:181 2
6. SK Velká Bystřice 6 0 0 6 118:152 0

fOTBAlOVÉ VÝSlEDKY

Některé zápasy kvůli nepříznivé-
mu počasí (sněhu) odpadly.
I. B třída mužů skupina B
Přibyslavice – Velká Bíteš B 6:1
1. Hrotovice 11 10 1 0 40:7 31
2. Velká Bíteš B 12 7 2 3 27:26 23
3. Bystřice n. P. B 11 6 1 4 22:17 19
4. Polná B 11 5 3 3 26:20 18
5. Rokytnice n. R. 12 6 0 6 15:25 18
6. Telč 11 5 2 4 25:17 17
7. Křižanov 11 5 2 4 19:16 17
8. Měřín 11 4 3 4 22:19 15
9. Jakubov 12 5 0 7 18:25 15
10. Přibyslavice 12 3 4 5 20:22 13
11. Stařeč 11 4 1 6 15:23 13
12. Bohdalov 11 3 1 7 12:22 10
13. Studenec 11 2 2 7 14:25 8
14. Šebkovice 11 2 2 7 12:23 8

OP mužů II. třída
Svratka – Ujčov 7:3 (3:2)
Nedvědice – N. Ves B 2:5 (1:3)
1. Hamry 11 8 1 2 37:20 25
2. Rozsochy B 11 7 3 1 25:12 24
3. Nová Ves B 12 8 0 4 40:30 24
4. Radostín 11 7 2 2 36:17 23
5. Moravec 11 7 1 3 32:23 22
6. Nedvědice 12 6 3 3 24:22 21
7. Svratka 12 5 2 5 29:26 17
8. Rad. Svratka 11 5 1 5 27:24 16
9. O. Bítýška 11 4 2 5 19:27 14
10. Bory 11 3 3 5 28:28 12
11. Rožná 11 3 1 7 26:31 10
12. Bobrová 11 2 2 7 16:31 8
13. Ujčov 12 2 1 9 26:44 7
14. Rovečné 11 1 0 10 13:43 3

Zdroj: www.fotbal.cz

So   3. 11. 14.00–15.30
Ne   4. 11. 14.00–15.30
Út   6. 11. 16.00–17.30
So 10. 11. 14.00–15.30
Ne 11. 11. 13.30–15.00
Út 13. 11. 16.00–17.30

So 17. 11. 14.00–15.30
Ne 18. 11. 15.00–16.30
Út 20. 11. 16.00–17.30
So 24. 11. 13.00–14.30
Ne 25. 11. 13.30–15.00
Út 27. 11. 16.00–17.30

-záv-

VEŘEJNÉ BRUSlENí

-ls- 

Benfika dokázala otočit zápas se Žďárem 

1. liga mladší dorostenky
TJ Sokol VM – TJ Sokol Karvi-
ná 37:23 (19:9)
Od prvních minut byla znát herní 
převaha domácího kolektivu. Vel-
mi dobrá defenziva spolu s  bez-
chybným výkonem brankářky 
a následné přesné pasy na rychlo-
nohé křídelnice znamenaly v  de-
sáté minutě jednoznačný stav 7:0. 
Postupem času se herní aktivita 
„obrousila“ a dovolili jsme soupe-
ři dostávat se až do těsné blízkosti 
branky. I přes změny v sestavě jsme 

si udržovali výrazný náskok, a  to 
zejména díky ofenzivní obranné 
hře. Útočné akce byly ukázkou 
pestrosti a nápaditosti a do poloča-
su narostl náš náskok na deset bra-
nek. Po  změně stran jsme citelně 
polevili. Častými hrubicemi v  ro-
zehrávce a  neproměněním řady 
vyložených šancí jsme umožnili 
soupeřkám snížit až na šestigólový 
odstup. Přechod na herní systém se 
dvěma pivoty oživil naši ofenzivu. 
Zlepšená souhra v obraně, přesně 
založené a  efektivně proměněné 

rychlé protiútoky pak přinesly 
opět zklidnění. V závěrečné pěti-
minutovce jsme již díky vysunuté 
obraně Severomoravankám neu-
možnili skórovat a mohli se po za-
znění závěrečného signálu radovat 
ze zaslouženého vítězství. 
7m hody 5/4:7/6, vyloučení 2:5. 
Střely 56:48. Sled branek 5:0, 8:2, 
11:4, 13:5, 15:6, 18:9, 19:12, 23:12, 
26:13, 30:16. Hrály: Syptáková Ve-
ronika, Vávrová Michaela – Kra-
tochvílová Hana (12/4), Janečková 
Denisa (5), Koudelová Eliška (5), 

Studená Kateřina (3), Závišková 
Kateřina (3), Partlová Markéta (3), 
Bačová Soňa (2), Sedláčková Klára 
(2), Škrdlová Renata (1), Homolová 
Michaela (1), Doležalová Romana, 
Fialová Eliška. Trenéři Záviška, 
Partlová. 
1. Zlín 5 5 0 0 157:111 10
2. H. Brod 5 5 0 0 178:144 10
3. Olomouc 4 3 0 1 125:84 6
4. V. Meziříčí 4 3 0 1 129:102 6
5. Bohunice 5 2 0 3 112:110 4
6. J. Hradec 4 1 0 3 100:103 2
7. Karviná 4 1 0 3 107:127 2
8. Kunovice 1 0 0 1 20:45 0
9. Poruba 4 0 0 4 84:118 0
10. Pardubice 4 0 0 4 66:134 0

Prvoligové dorostenky pokračují ve vítězné sérii

-záv-, foto: J. Hugo


