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Restaurace Jupiter
Náměstí Velké Meziříčí
Tel.: 566 782 016

ZVĚŘINOVÉ HODY 
RESTAURACE JUPITER

OD 8. DO 11. 11. VÁS ZVEME NA SVATOMARTINSKOU HUSU 
A MLADÉ VÍNO. VÍCE NALEZNETE NA WWW.JELINKOVAVILA.CZ

Kolem bioplynky se rozvinula diskuze
Kolem plánované stavby nové 
bioplynové stanice se rozvinula 
na stránkách týdeníku Velkome-
ziříčsko diskuze. V minulém čís-
le tomuto tématu byla věnována 
celá stránka, dnes se na straně pět 
vyjádřují další aktéři. 
Obyvatelé, kteří se zúčastnili 
projednání Komunitního plánu 
zdraví a kvality života ve Velkém 
Meziříčí v Jupiter clubu Velké 

Meziříčí zařadili na první místo 
Desatera problémů taktéž zabrá-
nění výstavby bioplynky. O tom 
čtěte na straně dvě.
Peticí proti výstavbě, která sesbí-
rala 301 hlas plus dalších cca 60 
hlasů po skončení podepisovací 
akce, se bude zabývat také měst-
ské zastupitelstvo. Jednání pro-
běhne v úterý 13.11. od 15 hodin. 
Více čtěte na straně dvě. 

Příprava rozpočtu hospodaření 
Velkého Meziříčí na příští rok 
je v plném proudu. Příspěv-
kové organizace města a další, 
například nestátní neziskové 
organizace žádají o finanční 
příspěvky na svůj provoz, mezi 
nimi i Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou. Než 19. prosince 
zastupitelé města schválí defini-
tivní verzi rozpočtu hospodaře-
ní města na rok 2013, budou se 
zabývat jeho návrhem ještě na 
svém semináři 20. listopadu.

Žďárská charita pro Velkome-
ziříčské zajišťuje mnohé služby, 
mezi ně patří denní stacionář 
Nesa pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením, 

osobní asistence pro lidi závislé 
na pomoci druhé osoby, nízko-
prahové zařízení pro děti a mlá-
dež Wellmez, domácí hospicovou 
péči pro lidi v terminálním stá-
diu nemoci, centrum pro rodiče 
s dětmi Kopretina. Dále charita 
poskytuje programy primární 
prevence na základních a střed-
ních školách. V letošním roce 
také pilotně odzkoušela projekt 
zaměřený na práci se sociálně 
slabými problémovými rodinami 
s výsledkem velké potřebnosti 
poskytovat službu i nadále. Ředi-
telka žďárské charity Jana Zelená 
obhajovala v radě města finanční 
požadavky na tyto služby pro ob-
čany. Radní se zajímali o finan-
cování nízkoprahového centra 

Wellmez. Na jeho provoz chce 
nyní charita dle místostarosty 
Josefa Komínka od města příspě-
vek řádově 300–500 tisíc korun, 
protože krajský program, z nějž 
měla finance dosud, pravděpo-
dobně skončí.
„Ptali jsme se i na podmínky 
denního stacionáře Nesa. Ko-
lik na tuto službu přispívají jiné 
obce, neboť my na ni dáváme 750 
tisíc korun ročně a máme tam 
sedm klientů z dvaceti. Další jsou 
z Bíteše, Křižanova a dalších obcí, 
a ty dohromady charitě přispívají 
jen 40 tisíc korun, což se nám zdá 
málo vůči našemu městu,“ popi-
suje místostarosta další body, jež 
byly radním nejasné.
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Město připravuje rozpočet, zvažuje 
příspěvek pro charitu

Vítěz soutěže Retročtení Vladimír Pařil (vlevo) převzal ceny z rukou místostarosty 
města Josefa Komínka a členky poroty Heleny Švecové.  Foto: Iva Horká

 Pokračování na straně 2

Martina Strnadová

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

Retročtení zná vítěze

Iva Horká

Jupiter club oslavil 20 let přehlídkou činností
Po celý měsíc říjen se mohli návštěvníci Jupiter clubu (JC) ve Vel-
kém Meziříčí účastnit přehlídky činnosti zmíněného kulturního 
zařízení. Tu vedení a pracovníci JC připravili ke dvacátému výročí 
založení společnosti.

„Představíme naše aktivity, zaměřené především na spolupráci se zá-
jmovými útvary a organizacemi, kterým JC zajišťuje zázemí i technic-
kou podporu pro jejich činnosti. Říjen bude plný divadelních i hudeb-
ních vystoupení a přednášek,“ zval na přehlídku před jejím zahájením 
ředitel společnosti JC Milan Dufek. Jeho pozvání přijalo 5748 lidí, kte-
ří během října přišli na připravené akce. Těch bylo plánováno téměř 
dvacet a všechny krom tří se uskutečnily. Začalo se Dny zdraví na ná-
městí, v  Jupiter clubu a  na  Ostrůvku, pak se pokračovalo divadlem 
Malý princ v podání spolku Ikaros, následovala beseda o zdravé výživě 
s Kateřinou Cajthamlovou, týž den se pak konalo divadlo Půldruhé 
hodiny zpoždění s Milanem Lasicou a Danielou Kolářovou. Na své si 

přišli i  milovníci jazzu, když navštívili koncert známého muzikanta 
Petra Maláska a skupiny František Kop quartet. Pro děti proběhla dvě 
představení loutkového divadla, ale byly to právě děti a mládež, kteří  
se též představili v  roli účinkujících. Dětské pěvecké sbory Smajlíci, 
Sluníčko a Harmonie vystoupily spolu s vokální skupinou 6 tet na vel-
kém pódiu Jupiter clubu v  polovině října. Plánovaný koncert hostů 
z  partnerského Tisna musel být bohužel zrušen, neboť chorvatská 
strana nakonec z organizačních důvodů vystoupení odřekla. Roken-
rolový ‚nářez‘ obstarala meziříčská skupina SecondHand, po ní zně-
ly romantické muzikálové hity v  podání divadla Ikaros.  Nechyběla 
ani filmová tvorba, promítal se absolventský film meziříčské režisérky 
Anety Beránkové s  názvem Problémy. Gospely Zuzany Stirské mu-
seli fanoušci oželet, koncert byl pro malý zájem zrušen, stejně jako 
vystoupení místní mladé kapely Fortix, která jej odvolala. Disco s DJ 
Bondem bylo určeno pro žáky základních škol a britská kapela Slade 
či Josef Zíma s  Yvettou Simonovou zase spíš pro ty dříve narozené. 
Netradiční nabídka pak přišla od souborů Studna a A.I.D.S., jež se-
hrály dvě divadelní představení. Měsíční prezentaci uzavřela poutavá 
přednáška s promítáním cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby, který 
nabídl zážitky a  fotky z  Islandu. Během přehlídky byla uspořádána 
také výstava, a to kreseb a fotografií Miroslava Máci, jež byla k vidě-
ní ve výstavní síni Jupiter clubu. Do programu zapadalo taktéž výročí 
Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu, která rovněž 
oslavila dvacet let od svého založení. Při této příležitosti vydala nový 
almanach, mapující období od roku 1992 do roku 2012. Ke koupi je 
na  programovém oddělení Jupiter clubu či v  informačním centru 
na velkomeziříčské radnici. 

„Přehlídka naplnila naše očekávání, a  co mě nejvíc těší, setkala se 
s mimořádným zájmem veřejnosti.  Celkem se akce zúčastnilo 5748 
návštěvníků. Šest profesionálních pořadů zhlédlo 2008 návštěvníků, 
pětadvacet vystoupení zájmových útvarů vidělo 3740 návštěvníků.  
Přehlídka prokázala, že Velké Meziříčí má celou řadu zapálených lidí, 
kteří věnují kulturní činnosti spoustu svého volného času a jejich vy-
stoupení mají i vysokou úroveň profesionality,“ hodnotí ředitel společ-
nosti Milan Dufek, „všichni ti, kteří se některého vystoupení zúčast-
nili, má slova bezpochyby potvrdí. Chtěl bych všem, kteří se podíleli 
na  realizaci Prezentační přehlídky činností JC, za  skvěle odvedenou 
práci poděkovat. Zvláštní poděkování patří městu Velké Meziříčí za fi-
nanční podporu akce a firmě RentalPro za technickou podporu.“

Iva Horká
Fotografie z přehlídky můžete zhlédnout na  straně 4 dnešního vydání 
nebo též na našem webu www.velkomeziricsko.cz

Dnešní Jupiter club, s.r.o., 
vznikl v  roce 1992 jako ná-
stupce SKP Vysočina a  JKP, 
který byl začleněn pod orga-
nizaci Kablo. Zakladatelem 
společnosti bylo Město Velké 
Meziříčí, TJ Sokol a OS Kovo 
Kablo Velké Meziříčí. V  sou-
časné době je stoprocentním 

vlastníkem společnosti město, 
městská rada vykonává funkci 
valné hromady. Činnost JC je 
velmi rozmanitá a rozsáhlá. 
Ze statistického hlediska lze 
konstatovat, že do kulturního 
centra přišlo v  průběhu dva-
ceti let cca 1,3 milionu ná-
vštěvníků.

Podezřelého dopadli díky kameře
Jedna z kamer městského kamerového dohlížecího 
systému pomohla velkomeziříčským strážníkům 
dopadnout osmadvacetiletého muže, podezřelého z 
vloupání do tří osobních aut. Jde o případ, o němž 
jsme informace přinesli již v minulém čísle naše-
ho týdeníku. Psali jsme, že muž se 24. října kolem 
desáté hodiny večerní vloupal do fordu na Karlo-
vě, favoritu Nad Kunšovcem a peugeotu U Tržiště. 
Ani v jednom z nich nic, co by stálo za ukradení, 
nenašel, takže hlavní škoda je na poškozených vo-
zidlech. Městské strážníky ve Velkém Meziříčí v ten 
večer požádalo o pomoc operační středisko policie 
Kraje Vysočina, které jim předalo popis pachatele, 

jenž se vloupal do auta Nad Kunšovcem. Obsluha 
kamerového systému následně hlídkujícím strážní-
kům potvrdila, že jedna z kamer osobu odpovídající 
danému popisu zachytila. „Muž, který procházel po 
Ostrůvku směrem do parku Čechovy sady, byl hlíd-
kou městské policie dostižen na stezce pro pěší, kde 
strážníci provedli úkony ke zjištění jeho totožnosti,“ 
upřesnil vedoucí zdejších strážníků Petr Dvořák. Ti 
pachatele předali policistům z velkomeziříčského 
obvodního oddělení. Teprve poté vyšlo najevo, že 
tentýž muž se ve stejný večer vloupal i do dalších 
dvou aut na parkovišti U Tržiště a u hřbitova na 
Karlově.

Vítězem korespondenční soutěže 
Retročtení, kterou pořádala zdej-
ší knihovna a pracoviště státního 
okresního archivu, se stal Vla-
dimír Pařil z  Velkého Meziříčí. 
Ten poslal nejlépe převedené his-
torické texty do dnešního jazyka. 
Pět ukázek zveřejnil i náš týdeník. 
Šlo o  výňatky z  období od  20. 
do 15. století. „Nebylo to nejleh-
čí, navíc tehdejší písař měl v tex-
tu chybu,“ zhodnotil klání vítěz. 
Ten si za výhru – dárkový poukaz 
na nákup knih za 2000 Kč – kou-

pí krom knih především mapy, 
které sbírá. Druhé místo a  pou-
kaz na  1500 Kč získala Milada 
Špačková z  Dobré Vody a  třetí 
(1000 Kč) Jan Novák z  Třebíče. 
Řešení představil archivář Martin 
Štindl, který do  soutěže výňatky 
z  listin vybral a  na  vyhlašování 
poskytl zvědavým staromilcům 
odpovědi nad vitrínou s vystave-
nými originály. O zpestření pod-
večera minulý čtvrtek se postaral 
kytarový soubor pod vedením 
Pavly Krejzlové a  zahrál dobové 

skladby z 16. a 17. století. Z ostat-
ních soutěžících byli dále vyloso-
váni Vojtěch Svoboda a František 
Bradáč, oba z VM, a Jana Marko-
vá z Mostišť. Ti dostali poukaz na 
500 Kč a knihu Velkomeziříčsko 
na  starých pohlednicích. „Ceny 
věnoval zřizovatel skrze grant 
Zdravé město, neboť klání pro-
běhlo právě v  rámci onoho pro-
gramu,“ řekla ředitelka knihovny 
Ivana Vaňková. Správná řešení 
budou do konce listopadu k dis-
pozici v knihovně.
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Velkomeziříčské muzeum slavnostně otevřelo 
nový výstavní sál. První listopadový den 
zahájilo provoz výstavou kostýmů z pohád-
kového seriálu Arabela.

Návštěvníky vernisáže uvítala ředitelka muzea 
Irena Tronečková v prostorách zámecké jídelny, 
ve které se zanedlouho rozezněly tóny saxofonu. 

O velmi povedené a bohatým potleskem odměněné kulturní vystoupení se postarala žáky-
ně ZUŠ Velké Meziříčí Anna Chovanová za klavírního doprovodu Hany Doležalové starší. 
Po úvodním slově místostarosty města Josefa Komínka a ředitelky muzea se zhruba stovka 
návštěvníků přesunula zpět do přízemí, kde už na ně čekala nejen výstava pohádkových kos-
týmů, ale také občerstvení laděné do podzimní tematiky. Lidé mohli obdivovat nejen krásné 
filmové kostýmy, ale svoji pozornost mohli upřít rovněž na nově zbudovaný sál, ve kterém 
se výstava nachází. „Otevřeli jsme sál, který bude celoročně vytápěn, je bezbariérový a jeho 
osvětlení je na špičkové úrovni,“ shrnula přednosti nového prostoru ředitelka muzea Irena 
Tronečková. Děti si zkoušely královské koruny, otevíraly záhadnou truhlu a lehaly do připra-
vené postele. Dospělí zase zavzpomínali na svoje dětství, připomněli si oblíbené postavy, a kdo 
měl chuť, mohl si pár kousků pohádkových kostýmů a retro oblečení ze sedmdesátých let vy-
zkoušet. Návštěvníci tak mohli strávit příjemný pohádkový podvečer a soudě dle usměvavých 
a spokojených obličejů, se tak snad také stalo. 

POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční
v úterý 13. listopadu 2012 v 15 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Návrh na  směnu a  prodej rozdílu ve  výměře – pozemky 
v Hliništích, k. ú. VM
4. Návrh na prodej pozemku parc. č. 213/9 v k. ú. Mostiště
5. Návrh na směnu a prodej rozdílu ve výměře – pozemky v k. 
ú. Mostiště
6. Návrh na  směnu a  dokoupení rozdílu – parc. č. 5999/186 
a 5999/187, Čechovy sady, k. ú. Velké Meziříčí
7. Návrh na  prodej části parc. č. 2863/51 na  ul. Bezručova, 
obec a k. ú. VM
8. Návrh na doplnění usnesení ZM č. 178/13/ZM/2012 ze dne 
26. 6. 2012 – odkoupení pozemků městem
9. Návrh na zrušení předkupního práva – prodej bytu v r. 2003
10. Návrh na odkoupení pozemků vodního náhonu od vlastní-
ků – firmy BP–PB, s. r. o., VM a Pavla Babáka, Dis., Želešice
11. Rozpočtová opatření
1. Stanovení závazného ukazatele na platy na rok 2012 pro So-
ciální služby města VM
2. Zvýšení příspěvku na provoz MŠ VM – náklady na energie 
nové třídy MŠ v budově ZŠ  Oslavická
12. Prodej bytu č. 12 Čechova 1595/8, Velké Meziříčí
13. Souhlas s darováním majetku MŠ Velké Meziříčí
14. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 3/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Petice proti výstavbě bioplynových stanic
16. Interpelace, diskuze
17. Závěr

Josef Komínek, místostarosta města Velké Meziříčí

Muzeum otevřelo nový výstavní sál

Text a foto -muz-

Vedoucí nového odboru 
je Magdaléna Kašparová
Vedoucí odboru majetku a 
bytů Městského úřadu Velké 
Meziříčí bude od prvního ledna 
2013 ing. Magdaléna Kašparo-
vá. Informoval o tom místosta-
rosta města Josef Komínek. Její 
jmenování do funkce schválila 
rada města ve středu 31. října 
na základě doporučení komise. 

Magdaléna Kašparová vyšla ví-
tězně z výběrového řízení, k ně-
muž se dostavilo celkem šest zá-
jemců o pracovní pozici vedoucí 
nového odboru radnice. Ten 
vznikne od nového roku a pře-
vezme agendu po městské správě 
bytů (MSB), jejíž zrušení schváli-
lo zářijové zastupitelstvo. Magda-
léna Kašparová nebude v tomto 
oboru zabývajícím se správou 
bytového a nebytového fondu 
města žádným nováčkem, neboť 
v minulých letech byla ředitelkou 
právě zmiňované příspěvkové 

organizace MSB, přičemž v sou-
časné době byla na rodičovské 
dovolené.

Nový odbor bude 
řešit i dluhy
Nový odbor majetku a bytů bude 
zahrnovat dvě oddělení – úsek 
správy bytů, kam přejde šest za-
městnanců z původní městské 
správy bytů, a dále tři pracovníky 
oddělení majetkoprávního, jenž 
až dosud spadal pod nynější od-
bor výstavby. Odbor správy ma-
jetku a bytů převezme po měst-
ské správě bytů mimo jiné i velký 
problém, a to narůstající počet 
neplatičů v městských bytech. 
Zejména částka, kterou dluží, se 
výrazně zvyšuje každé čtvrtletí. 
Aktuálně je to 1.222.485 korun. 
„Je to nárůst o 222 tisíc za třetí 
čtvrtletí,“ uvedl místostarosta 
Komínek. Martina Strnadová

Město připravuje rozpočet, zvažuje příspěvek...
Charita žádá o peníze i na dvě nové služby
Charita financuje poskytované služby především z dotací od minister-
stev, kraje, obcí a měst, kde má svoje zařízení, dále ze sponzorských 
darů, darů od  drobných dárců apod. „Všechny služby, které provo-
zujeme, vznikají vždy na základě potřeb a požadavků našich poten-
cionálních uživatelů či obcí a měst, které vidí potřeby svých občanů. 
Nezavádíme nové služby jen tak sami od  sebe, ale vždy reagujeme 
na potřebnost,“ vysvětlila ředitelka Jana Zelená a dodala, „je tedy na-
prosto logické a zavedenou praxí, že se města a obce na službách pro 
svoje potřebné občany také finančně podílejí.“
Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou velmi ocenila návrh rady 
města na finanční podporu zařízení, která jsou financována z rozpoč-
tu města dlouhodobě. Problém je se službami pro Velkomeziříčské, 
které prozatím městem financovány nebyly, a to Wellmez a nové soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Přitom za podporu projek-
tů zaměřených na prevenci sociálně patologického chování mladist-
vých, což nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez splňuje, 
se zastupitelé oficiálně postavili schválením Integrovaného plánu roz-
voje města Velké Meziříčí a stejně tak občané města tento bod zařadili 
na seznam Desatero problémů Velkého Meziříčí.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez funguje ve Velkém 
Meziříčí od dubna 2011 a od té doby byl jeho provoz financován z ev-
ropských peněz prostřednictvím Individuálního projektu Kraje Vyso-
čina. Tento program však s největší pravděpodobností v březnu 2013 
skončí. Dále je tedy třeba peníze zajistit z více zdrojů. Charita poda-
la žádost o dotaci na ministerstvo práce a sociálních věcí, vyjednává 

s krajem a žádá též příspěvek od města. Wellmez poskytuje službu pro 
ohroženou skupinu dětí a mládeže, která ve Velkém Meziříčí chyběla 
a jejíž zřízení bývalé vedení města podporovalo. „Nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež velmi dobře funguje, má více než stovku uži-
vatelů, průměrná denní návštěvnost je 18 až 20 uživatelů. Má určitě 
své místo ve  Velkém Meziříčí. Navíc se domnívám, že současné ve-
dení města by mělo respektovat dobrá rozhodnutí svých předchůdců 
a odpovědně pokračovat v započatém. Mrzí mě tedy, že když žádáme 
o finanční příspěvek pro službu Wellmez, setkáváme se s odmítavou 
odezvou,“ podotýká Jana Zelená s tím, že by nebylo dobré, kdyby tato 
rozjetá služba nyní kvůli nedostatku financí skončila. Nebylo by to 
ekonomické ani pro město, které vložilo peníze do  stavební úpravy 
objektu u Billy, kde zařízení funguje. 
Denní stacionář Nesa zase poskytuje služby osobám s  mentálním 
a kombinovaným postižením. Ve Velkém Meziříčí funguje již od roku 
1992 a zřizovatelem byla Okresní správa ústavů sociálních služeb Žďár 
n. S. Teprve v  roce 2004 přebírala jeho provoz charita. Financování 
služby bylo nastaveno podle určitých pravidel, probíhalo prostřednic-
tvím města Velké Meziříčí, které poskytlo příspěvek na provoz stacio-
náře s tím, že osloví i ostatní obce, odkud dojížděli uživatelé do stacio-
náře. Jednání nebyla úplně úspěšná. Po určité době se charita pokusila 
jednání obnovit, ale bylo již těžké dohodnout se na nějaké vyšší částce 
příspěvku. „I nadále jednáme s obcemi, odkud máme uživatele, a sna-
žíme se získat finanční podporu. Bohužel, pro některé malé obce je to 
velký problém a musíme výši příspěvku přizpůsobit jejich rozpočtu,“ 
uzavírá Jana Zelená.

 Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Desateru problémů města vévodilo zabránění stavby bioplynové stanice 

Letos poprvé byl připraven také stůl mladých. I ti se mohli vyjádřit k 
problémům města, které je nejvíc trápí. 2x foto: Iva Horká

Problém/Počet získaných bodů

1. Zabránit stavbě bioplynové  
stanice/17
2. Obchvat II/360 – 4 etapa/15
3. Málo sportovního vyžití/9
4.–5. Prevence sociálně patolo-
gických jevů mládeže/6
4.–5. Sportoviště ZŠ Sokol./6
6.–10. Podpora místních podni-
katelů/5
6.–10. Podpora sociálního byd-
lení (bydlení pro osoby se sociál-
ně znevýhodněním a s pravidly 
– startovací byty/5
6.–10. Digitalizace kina 3D/5
6.–10. Podporu místních země-
dělců, nedostatek zdravých regi-
onálních výrobků/5
6.–10. Odpočinkové městské 
zóny/5

Projednávání komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí 
se opět konalo v prostorách koncertního sálu Jupiter clubu Velké Meziříčí 29. 
října 2012. 

K účasti vedení města pozvalo vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu Vel-
ké Meziříčí, ředitele místních škol a  dalších institucí, představitele neziskových 
a zájmových organizací města. Široká veřejnost byla o akci předem informována 
a zvána prostřednictvím plakátů, novinových článků a internetových stránek měs-
ta. „Jednání se účastnilo celkem 60 obyvatel města (dle prezenční listiny) a čtyři 
členové Zastupitelstva města,“ upřesnil správní odbor MěÚ.
Jako největší problémy z  jednotlivých oblastí života ve městě, které si obyvatelé 
přejí řešit, přítomní označili modernizaci náměstí (parčík, lavičky, stojany na kola), 
nedostatek zdravých regionálních výrobků, odpočinkové městské zóny, zlepšení 
ovzduší a snížení hluku z dopravy, obchvat II/360 – 4 etapa, opatření ke zvýšení 
bezpečnosti a zklidnění dopravy (zúžení jízdních pruhů, kruhové křižovatky, pře-
chody pro chodce, cyklopruhy, zastávky), prevence sociálně patologických jevů 
mládeže, málo parkovacích míst i sportovního vyžití, podpora sociálního bydlení 
(bydlení pro osoby se soc. znevýhodněním a s pravidly – startovací byty). Krom 
toho zaznělo, že by se mělo pokračovat v modernizaci škol včetně okolí, vybudovat 
společné sportoviště ZŠ Sokolovská a gymnázia, digitalizovat kino 3D, rekonstru-
ovat Jupiter club, podporovat místní podnikatele i zemědělce a  hlavně zabránit 
stavbě bioplynové stanice. Tento problém z celého desatera získal nejvíce hlasů. 
Podrobnosti viz tabulka vpravo.  Připr.: Iva Horká
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Cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba v pondělí 29. října 
opět navštívil Velké Meziříčí. Na besedu spojenou s diashow v ki-
nosále Jupiter clubu jej, jako ostatně každoročně, pozval Václav 
Novotný ze společnosti Kapitol. Velkomeziříčští s ním tentokrát 
mohli procestovat druhý největší ostrov Evropy – Island –, jinak 
také Iceland, tedy doslova Ledovou zemi. A to od západních 
fjordů, přes sever země, který se téměř dotýká severního polár-
ního kruhu, dále na východ, jenž je společně se středem ostrova 
v poměrně vysoké nadmořské výšce, až po jih s národním parkem 
Skaftafell. Ten je známý především pro své příjemné klima a slu-
nečné letní dny, na jihu ostrova tak neobvyklé.

Sedm divů Islandu, takový název dal besedě její autor Jiří Kolbaba. 
Zda jich bylo opravdu sedm, či spíš víc, těžko spočítat. Zcela jistě 
cestovatel vyzdvihl krásu a zároveň syrovost ostrova, čistotu krajiny, 
svěží a barevný vzhled prostředí a současně všudypřítomné ticho, tisí-
ce vodopádů a hlavně – skvělé lidi. Zejména posledně jmenovaný rys 
není ojedinělým poznatkem, který Kolbaba ze svých cest vozí. Stejnou 
zkušenost neopomene připomenout ani při povídání o jiných výpra-
vách, ať již na Aljašku, do Kanady, ale třeba i do opačných končin svě-
ta, jakými jsou tropické Bali, jež nazývá svým druhým domovem, či 

kamkoliv jinam. „My v České republice se málo zdravíme a málo se 
na sebe usmíváme. A to třeba i oproti ‚chladným‘ Seveřanům a mno-
hým jiným národům,“ připomněl i tentokrát Kolbaba s poznámkou, že 
jej to na Čechy velmi mrzí. Stejně tak další věc. Na Islandu totiž turisté 
najdou malé budky rozmístěné po odlehlých končinách ostrova, které 
slouží pro záchranu života vyčerpaným turistům. Je v nich vše potřeb-
né a každý se tam zadarmo může ohřát, usušit, najde tam suché teplé 
oblečení, základní potraviny, případně tam po sobě i něco užitečné-
ho zanechá dalším. A přijde-li někdo nový, platí nepsané pravidlo, že 
poslední má přednost. Tedy ten, který se již trochu zotavil, přenechá 
svoje místo nově příchozímu. „Dovedete si představit, že by něco tako-
vého fungovalo u nás?“ optal se Kolbaba a opakovaně připomněl, jak 
má rád místa na zemi, kde se nelže a nekrade. Například na Islandu 
běžně funguje obchod, kde je v opuštěném stánku vystavené zboží, zá-
jemce si vybere a do pokladničky vhodí požadovaný obnos peněz, aniž 
by na jeho poctivost někdo dohlížel. Možná i tohle je jeden ze zmiňo-
vaných divů Islandu. A co ještě Kolbaba vypíchl – že Islanďané si velmi 
váží žen. Dokládá to i  islandská prezidentka Vigdís Finnbogadóttir, 
jež se stala první prezidentkou v Evropě a vůbec první ženskou hlavou 
státu zvolenou v demokratických volbách na světě.
Co se zeměpisných zvláštností týče, Island leží v zóně styku dvou li-
tosférických desek a  v  podstatě se pomalu ale jistě rozdvojuje. Jeho 
klimatické podmínky výrazně ovlivňuje teplý Golfský proud, který 
zvyšuje teplotu podnebí až o dvanáct stupňů Celsia. Rozlohou je os-
trov větší než Česká republika – má 103 tisíc kilometrů čtverečních, 
na  nichž však žije pouhých 320 tisíc obyvatel, tedy ještě méně, než 
v  Brně. Země je tvořená sopečným materiálem, lze tam tedy nalézt 
typické černé pláže i  „pekelnou“ krajinu přesycenou vulkanickou 
a geotermální energií, plnou gejzírů, které tryskají do několikametro-
vé výše. Ne nadarmo svět z islandštiny převzal slovo gejzír coby název 
pro vodu tryskající ze země. Na druhé straně zase vrcholy pohoří ost-
rova pokrývají ledovce. Co však na Islandu chybí, to jsou lesy a vůbec 
i  samotné stromy. „Vzhledem k položení ostrova, optimální snímky 
tam uděláte mezi půlnocí a druhou hodinou ranní,“ poradil potenciál-
ním návštěvníkům země Kolbaba z vlastní zkušenosti. Ani tou dobou 
tam totiž není tma a světlo je pro fotky nabité atmosférou tohoto pozo-
ruhodného místa právě tak akorát. Podobně jako flóra, poměrně chu-
dá je i fauna ostrova. Kolbaba připomněl hlavně tzv. papoušky severu 
– zajímavé papuchalky –, a početná stáda ovcí. Co je ale úchvatným 
zvířetem ostrova, to jsou severští koně. „Byli tam přivezeni před tisíci 

lety a pak se stovky let nesetkali s jinými. Jsou proto čistým etnikem. 
Mají mimořádné schopnosti – pět zvláštních typů chůze, inteligenci, 
obdivuhodnou odolnost a originální přednost,“ popsal Kolbaba. Tito 
lichokopytníci totiž nejenže žijí po celý rok v drsné přírodě venku, ale 
v době nouze o potravu (po výbuchu sopky) byli krátkodobě schopni 
živit se dokonce rybami.
Nejen koně, ale i Islanďané se živili hlavně rybami i velrybami, a ry-
bolov je pro ně důležitou obživou dodnes. Nyní se rozmáhá jako další 
prvek islandského hospodářství turismus. Dříve chudá země poměrně 
zbohatla i díky tomu, že její obyvatelé se naučili využívat geotermální 
energii, kterou mají kolem sebe zadarmo. „Je až neuvěřitelné, že Island 
je dnes téměř soběstačný v produkci citrusů, rajčat, banánů,“ podotkl 
Kolbaba při ukázce snímků obrovských prosvětlených skleníků.
Z cestovatelova povídání o Islandu bylo znát jeho okouzlení ostrovem, 
kde byl už pětkrát a nazval jej jedním z nejkrásnějších. Ostatně chystá 
se tam znovu. Předtím však má v plánu svou již třetí návštěvu Antark-
tidy, kam hodlá vyrazit druhého ledna na malé jachtě spolu se skupin-
kou souputníků z různých zemí. 
Obdivovatelé cestovatele, kteří jsou fascinováni jeho poutavým vyprá-
věním o různých končinách světa, se tak mají na co těšit. Však Václav 
Novotný přislíbil již nyní, že Jiřího Kolbabu do Velkého Meziříčí jistě 
znovu pozve.

S Jiřím Kolbabou poznávali divy Islandu

Martina Strnadová

Jiří Kolbaba (vpravo) se svým hostitelem a 
kamarádem Václavem Novotným. Foto: M. Strnadová

Zemljanka na Islandu, v níž kdysi tamní obyvatelé 
žili, je dosud k viděni. Foto: archiv Jiřího Kolbaby

Ten tvořil to a ta zas tohle. A všichni kouzelně

Role modelek a modelů si vyzkoušeli klienti DS Březejc na svojí 
úspěšné módní přehlídce. Foto: Iva Horká

Filmový festival si odbyl premiéru. Úspěšně

Ten tvoří to a ta zas tohle – tak se jmenuje výstava Dětského 
střediska a Základní a Střední školy v Březejci, která byla slav-
nostně otevřena minulý pátek v Jupiter clubu. Vedení střediska 
a školy, personál, klienti i žáci ji připravili k šedesátému výročí 
založení DS Březejc. To si zařízení připomíná právě letos.
Ve vestibulu kina si zájemci mohou až do 26. listopadu 2012 
prohlédnout výrobky z hlíny, textilu a dalších materiálů, které 
Březejčtí sami vyrobili. Mnohé z nich, a  to zejména oblečení 
a oděvní doplňky, představili na módní přehlídce v kině. Mo-
delkami a modely se stali sami klienti střediska a dlužno dodat, 
že se nezvyklých rolí zhostili na výbornou. Součástí slavnost-
ního otevření bylo také vystoupení tanečního orchestru ZUŠ 
Velké Meziříčí pod vedením Josefa Vaňhary. Přítomné v  sále 
pozdravil jak ředitel Kociánky v Brně Jiří Podlucký, tak vedoucí 
střediska Miroslav Štěpánek a ředitelka březejcké školy Blanka 
Klapalová. Výstavu pak odborným a vlídným slovem uvedla 
profesorka velkomeziříčského gymnázia Eva Kočí Valová. Po-
řadem provázel ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.
Po skončení vernisáže si přítomní mohli výstavu prohlédnout 
a přitom se také občerstvit. Příjemnou atmosféru, která během 
odpolední akce vládla, zprostředkují mimo jiné i  fotografie 
ve fotogalerii na našem webu www.velkomeziricsko.cz

Šokující výkony, skvělé záběry, 
sníh, led a adrenalin. To vše 
viděli milovníci extrémních 
zimních sportů, ale také 
filmového umění, na prvním 
festivalu tohoto typu ve Velkém 
Meziříčí. 

Více než čtyřhodinové promí-
tání snímků zahraniční i  české 
produkce probíhalo ve  zcela za-
plněném showroomu v  areálu 
MusicDATA na  Sokolovské ulici 
v  našem městě. Iniciátora myš-
lenky uspořádat zmíněný filmo-
vý festival zimních sportů Aleše 
Horkého z  Internetové televize 

Velké Meziříčí, podpořil podni-
katel, muzikant i  závodník To-
máš Ouředníček, majitel zdejší 
firmy MusicDATA. Ostatně oba 
už nyní přemýšlejí nad progra-
mem jarního festivalu, nazvaném 
Expediční kamera, který nabídne 
filmy s extrémními sporty provo-
zovanými na  jaře a  v  létě. „Rádi 
bychom promítli i  filmy, které 
natočili místní lidé nebo jsou 
o nich,“ plánuje Aleš Horký, „na-
příklad Dominik Janoušek, jenž 
závodí na  longboardu, či prá-
vě Tomáš Ouředníček. Ten má 
za  sebou úspěchy jako navigátor 
mistra republiky Miloše Zaple-

tala, s nímž jel Dakar a další zá-
vody.“  Součástí jarního festivalu, 
který je plánován na  únor nebo 
březen, by mohla být i  beseda 
s  pozvanými hosty. „Neměl by 
chybět Miloš Zapletal, kamera-
man, co točil náš film o Dakaru, 
a třeba i někdo další,“ doplnil T. 
Ouředníček.
Také na  proběhnuvším zimním 
festivalu minulou sobotu byl 
představen host. Byla jím nadějná 
velkomeziříčská lyžařka Veroni-
ka Čamková. Ta krátce pohovo-
řila o svých úspěších v minulosti 
a  plánech do  budoucna. Volný 
styl, jaký byl vidět v promítaných 

záběrech, Veronika ale za  alpské 
lyžování vyměnit nehodlá. „Ra-
ději zůstanu u  svých disciplín,“ 
řekla odhodlaně mistryně ČR. 
Diváci sobotního festivalu vidě-
li na  plátně příběh o  unikátním 
zimním výstupu na  osmitisí-
covku v  Pákistánu, dále nejlepší 
lyžařský film roku 2011 věnující 
se této vášni v  dosud nesjetých 
místech v  horách po  celém svě-
tě, snímek o  mixovém lezení 
ve Skotsku, stejně tak film mapu-
jící českou freeskiingovou scénu 
s  osobnostmi českého freeridu 
Holubem, Tarabou a Kalenským. 
A  že se extrémnímu sportování 

nevěnují jenom muži, ukázal pů-
sobivý dokument o nejdelší dám-
ské lyžařské expedici. Čtyři ženy 
ujely 1200 kilometrů skrz arktic-
kou pustinu v  teplotách kolem 
minus 40 a  s  ledním medvědem 
v zádech. A kdo by se domníval, 
že volný styl je doménou jenom 
mladých, ten by se šeredně zmý-
lil. V titulu All.I.Can se předsta-
vila pětasedmdesátiletá Mary 
se svými téměř stejně starými 
kamarády, jak křižuje náročné 
terény v  horách. A  sjezdovky to 
nebyly.
Organizátoři této celostátní akce, 
jejímž spolupořadatelem je Nati-

onal Geographic Česko, připra-
vili soutěž. Ta probíhala ve všech 
sto městech, kde se akce konala. 
Přítomní po  zhlédnutí filmů 
mohli vyplnit anketní lístek, které 
dílo se jim nejvíce líbilo, a vhodit 
do připravené krabičky. Kontakty 
budou odeslány na centrálu a vý-
herci budou obeznámeni s  ce-
nami. Mohou vyhrát nejrůznější 
sportovní vybavení a  podobné 
užitečné věci. 
Krom toho bylo ve Velkém Mezi-
ří pro diváky připraveno občerst-
vení zdarma. To věnovaly místní 
firmy, za což jim patří pořadatel-
ský dík.

Hliněné nádoby, nazvané Půlky. Ať spolu či každá 
zvlášť, vždy krásné. Foto: Iva HorkáIva Horká

Iva Horká
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7. 10. Obnovená premiéra představení Malý princ 
v podání divadla Ikaros. Foto: archiv divadla Ikaros

FOTOgAlERIE  ― pŘEHlíDKA čINNOSTí jUpITER ClUbU KE 20. VýROčí VZNIKU — ŘíjEN 2012

3. 10. Přehlídku činností zahájily Dny zdraví. 
Foto: Martina Strnadová

9. 10. Beseda Kateřiny 
Cajthamlové o zdravé výživě. 
Foto: Iva Horká

28. 10. Pro milovníky dechovky zpíval Josef Zíma s 
orchestrem J. Sládka. Foto: Iva Horká

29. 10. Přednáška J. Kolbaby. 
Foto: Martina Strnadová

14. 10. Vystoupení sborů Smajlíci, Sluníčka, 
Harmonie (na snímku) a 6 tet. Foto: Iva Horká

11. 10. Koncert Petra Maláska a skupiny František 
Kop Quartet. Foto: Martina Strnadová

9. 10. Divadelní představení Půldruhé hodiny 
zpoždění. Foto: www.studiodva.cz

19. 10. Koncert meziříčské skupiny Secondhand. 
Foto: Martina Strnadová

20. 10. Divadlo Ikaros zazpívalo muzikálové hity. Na 
závěr se promítal film Problémy. Foto: Iva Horká

26. 10. Turné skupiny Slade se zastavilo i v Jupiter 
clubu. Foto: Martina Strnadová

V průběhu celého měsíce 
října probíhala ve výstavní 
síni přehlídka kreseb a 
fotografií Miroslava Máci - 
Podzim.
Foto: www.jupiterclub.cz

28. 10. Spolu s J. Zímou vystoupila také Yvetta Simonová. Večer uváděl 
Jaroslav Suchánek (vlevo). Foto: Iva Horká
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ŘáDKY NA NEDĚlI pŘíSpĚVKY OD čTENáŘů – K TÉmATU bIOplYNOVÉ STANICE

Bohoslužby
Středa 7. 11.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, DPS 10.00 mše sv. – o. Para-
jka, Oslavice mše sv. 18.00 – o. Prajka. Čtvrtek 8. 11.: 7.00 mše sv. 
– o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Parajka. 
Pátek 9. 11.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz, 14.00–15.30 adorace nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., do-
mov pro seniory mše sv. 13.00 – o. Parajka. Sobota 10. 11.: 7.00 mše 
sv. – o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Neděle 11. 11.: 7.30 mše 
sv. – o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 
mše sv.: – o. Parajka.
Bory mše sv.: 9. 11. Horní Bory 17.00 adorace nejsvětější svátosti 
a  příležitost ke  svátosti smíření, 18.00 mše sv. – o. Prajka, 11. 11. 
Horní Bory 8.00 – o. Prajka, 10.30 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická ho-
dina. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 14.00–16.30 
adorace. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Na faře jsou v pro-
deji stolní kalendáře na rok 2013. Cena za kus je 57 Kč. V neděli bude 
možné zapisovat úmysly na mše sv. na rok 2012 – po každé dopole-
dní bohoslužbě.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 11. 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

Desáté
Touha je zázrak, kámo zázrak! …touha je cesta i  cíl! – zpívá Dani-
el Landa. Otázkou je: Jaká touha? Někde v encyklopedii na internetu 
si můžeme přečíst, že touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah 
k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdále-
ný, neurčitý a naděje na splnění je malá.
Zrovna teď, na začátku listopadu, kdy stojíme u hrobů našich zesnu-
lých, se člověk ptá, co je předmětem naší touhy, nebo spíše co by mělo 
být cílem naší touhy. Pro člověka věřícího, i když to není tak zřejmé, 
je cílem Bůh a bytí s Ním na věčnosti. Příslib, že budeme vidět Boha, 
přesahuje jakékoliv štěstí. V  Písmu ‚vidět‘ je tolik co ‚vlastnit‘. Kdo 
vidí Boha, dosáhl všeho dobra, na  které je možno pomyslet. Touha 
po opravdovém Štěstí – Bohu – měla by člověka osvobozovat od ne-
zřízeného lpění na  statcích tohoto světa. Protože však naše morální 
kondice je někdy slabá a  konečný cíl se zdá být velmi vzdálený, tak 
lpíme na věcech tohoto světa. Mnoho z těch pozemských tužeb a tou-
ha po nich není problémem. Ale často nezůstanou v mezích rozumu 
a pudí nás, abychom neprávem dychtili po tom, na co nemáme právo 
a co nám nepatří, co náleží druhým. Deváté a desáté přikázání nám 
má připomenout a pomoct ve správném nasměrování naší touhy. Ne-
správná žádostivost se může stát skutkem. Je kořenem krádeže, loupe-
že a podvodu a často vede i k násilí a nespravedlnosti.
Můžeme říci, že desáté přikázání se týká úmyslů srdce a spolu s devá-
tým shrnuje všechna přikázání zákona. P. Lukasz Szendzielorz

Tomáš Graumann 
Dvakrát zachráněné dítě
Brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Fi-
lipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem 
bude vyprávět svůj příběh v pondělí 19. listopadu od 18.30 ve vý-
stavním sále Klubu kultury, Masarykovo náměstí č. p. 5, Velká Bíteš 
a v úterý 20. listopadu od 18.30 ve víceúčelovém sále Nového Svitu, 
Náměstí 13/15, Velké Meziříčí.
Vstupné dobrovolné, pořádá Apoštolská církev.

Mýtus č. 1: Bioplynová stanice bude obtěžovat okolí zápachem.
Fakta: Bioplynová stanice má stát za Agrochemickým podnikem, asi 
450 metrů od nejbližší bytové zástavby. Navíc je mírně kryta i terénní 
vlnou. Technologie, využívané v jejím provozu jsou to nejmodernější, 
co dnešní výrobci nabízejí. Garantují tak naprosto čistý provoz bez 
zápachu. Zastupitelé se mohli na  vlastní oči i  nos přesvědčit, jak to 
skutečně je na velmi podobné hotové stanici v Dolních Heřmanicích.
Mýtus č. 2: Bioplynová stanice zvýší dopravní zátěž města.
Fakta: Podíl dopravy pro zavážení stanice materiálem (zejména kuku-
řice, travní hmota, kejda a voda) činí na silnici mezi Třebíčí a Velkým 
Meziříčím 0,24 % z  celkového ročního počtu aut. Protože je stanice 
plánovaná opravdu na okraji města, dá se říci, že se doprava od jihu 
nedotkne města téměř vůbec. Nebudeme předstírat, že z jiných částí 
doprava ke stanici nebude. Ale na silnici 602 to znamená 0,04 % z cel-
kového počtu aut, které po silnici 602 ročně projedou. Je nutné také 
vědět, že se nedá mluvit přímo o  zvýšení. Pokud by se totiž na  do-
tyčných polích nepěstovala kukuřice pro bioplynku, ale třeba kukuři-
ce pro siláž, jela by ji sklidit stejná technika a rovněž stejná technika 
ve stejném počtu by ji z toho pole odvážela. Naším ekonomickým zá-
jmem je dopravit materiál pro bioplynku co nejefektivněji. Jednoduše 
řečeno: nechceme přeci utrácet za spoustu jízd aut tam a zpět, naopak, 
i my potřebujeme, aby toho ježdění bylo co nejméně.
Mýtus č. 3: Digestát nebude kam vozit a bude se hromadit ve městě.
Fakta: Digestát bude přímo v areálu bioplynové stanice zpracováván 
na kvalitní granulované suché hnojivo, a to jde dobře na odbyt. Ne-
páchne a je naprosto organické, tedy módně řečeno: bio.
Mýtus č. 4: Bioplynová stanice v Meziříčí nepodléhá rozsáhlému pro-
cesu posuzování vlivu na životní prostředí (takzvaná velká EIA) za-
tímco podobná stanice v sousedních Lavičkách ano. To je podezřelé.
Fakta: Stanici v Lavičkách rovněž staví naše firma. Také stanice v La-

vičkách nebude procházet „velkou EIA“ a má to jednoduchý důvod. 
Bioplynové stanice ze své podstaty totiž žádnou zátěž pro životní pro-
středí neznamenají. Je to čisté zemědělství a práce s čistými, výhradně 
zemědělskými produkty. Jak materiál (plodiny, tráva, kejda), tak vý-
sledný produkt (elektřina, teplo, digestát) jsou eko-bio přírodní čisté 
záležitosti. Je ovšem faktem, že se v  jedné fázi v  Lavičkách o  „velké 
EIA“ uvažovalo, ale pouze kvůli vyvážení nesušeného nezpracovaného 
digestátu na okolní pole. Protože ta leží v ochranném pásmu Mostišť-
ské přehrady, chtěli jsme řádně posoudit možná rizika pro tento vodní 
zdroj. Jelikož ale bude i stanice v Lavičkách vybavena výrobou suché-
ho granulovaného digestátu, „velká EIA“ i zde ztratila smysl. To je totiž 
podobné, jako bychom zkoumali dopad na životní prostředí v případě 
pěstování tulipánů nebo chovu krůt. Zkrátka: už je to tak, že zeměděl-
ství na venkov tak nějak patří.
Věděli jste, že:
...technologie pro bioplynku se vyrábí přímo ve  Velkém Meziříčí? 
Místní firma je velmi specializovaným a  vyhlášeným dodavatelem 
těchto zařízení.
...bioplynová stanice městu ročně přinese asi 2 miliony korun?
...pokud by teplo z  bioplynky využili i  obyvatelé bytových domů 
na Bezručově ulici, ušetří ročně až 2/3 nákladů za vytápění? Plánu-
jeme velký průzkum, ve kterém bychom chtěli zjistit zájem obyvatel 
z této lokality o levnější teplo.
...teplem z bioplynky by se dal poměrně jednoduše vyhřívat i bazén 
na koupališti?
...bioplynka představuje stálý a  na  monopolních dodavatelích nezá-
vislý silný zdroj elektřiny? Navíc na rozdíl od slunečních a větrných 
elektráren je nezávislá nejen na ČEZu, ale i na počasí. Město tak získá 
rezervní zdroj i pro krizové situace.

Ing. Roman Brůžička, bc energy 

Jsem nucen reagovat na řadu polopravd a ne-
smyslů, které o  plánované bioplynové stanici 
šíří Pavel Pešek a  jemu podobní jednotlivci. 
Plynovou stanici nestaví město. Podsouvat 
nám něco takového je skutečně lež. Staví ji 
soukromý investor na soukromých pozemcích.
Bioplynovou stanici nepovoluje městská rada 
ani zastupitelstvo. Tvrdit něco takového je 
opět neuvěřitelná politická i  obecně lidská 
podpásovka. Povolují ji státní úřady. 
Stanice nabízí vytápění pro tři velké měst-
ské budovy za třetinovou cenu. Jestliže Pavel 
Pešek dospěl k jinému výpočtu, jinými slovy 
říká, že prodavač stavebních lepidel je větší 
odborník na  energetiku, než všichni ti lidé, 
kteří se projektem dosud zabývali. Kdo chce, 
ať mu to věří. Já si názoru Pavla Peška vážím 
v okamžiku, kdy potřebuji vědět, čím přilepit 
obkladačky v  koupelně. V  ostatních přípa-

dech dám přednost názoru odborníků.
Pavel Pešek rovněž zpochybňuje čísla o  do-
pravě. Platí předešlé. Čísla vychází z  měření 
Ředitelství silnic a  dálnic, přičemž tato in-
stituce nemá nejmenší zájem nás nějak chlá-
cholit. Naopak. Jestli ovšem umí Pavel Pešek 
v  přestávkách mezi prodejem lepidla lépe 
spočítat dopravu, než silničáři, budiž.
Shrnuto a  podtrženo: já osobně neprosazuji 
ani výstavbu stanice, ani její nevýstavbu. Sna-
žím se jen poctivě vidět skutečnost. A  ta je 
taková, že na záměru investora zatím nenašli 
odborníci  nic, co by mělo nám, obyvatelům 
Velkého Meziříčí, škodit. Naopak město může 
dokonce získat peníze do rozpočtu a další do-
cela velké peníze ušetří.
Pak tady máme člověka, který se ze všech sil 
snaží udělat z této věci politický spor. Rukojmí 
by v tomto případě bylo celé naše město, naše 

cena za svoz odpadu, naše místa ve školkách, 
naše opravené chodníky. Peníze do  městské 
kasy totiž znamenají, že například nemusíme 
zvyšovat poplatky za odpad tak, jak to udělala 
některá okolní města.
Já si opravdu myslím, že normální život nás, 
obyvatel Velkého Meziříčí, má větší cenu, než 
přízemní politikaření člověka, který zahořkl, 
když se z druhého místa na úspěšné kandidát-
ce nedostal do městského zastupitelstva. Je mi 
jedno, zda státní úřady bioplynovou stanici 
nakonec povolí, či nikoliv. Není mi ale jedno, 
zda bude naše město o trochu bohatší, a tedy 
čistší a hezčí. A už vůbec mi není jedno, že lži 
a osočování přichází i do našeho města. Me-
tody, které se pan Pešek pravděpodobně učí 
z  parlamentních televizních přenosů, odmí-
tám. Chci věci řešit prakticky a věcně.

Ing. Radovan Necid, starosta města VM

V ČR je v současné době v provozu přes 300 bioplynových stanic (dále 
BPS) a  drtivou většinu jich provozují zemědělci. Seznámil jsem se 
s textem petice, kde se mimo jiné píše: „Nevýhody bioplynové elek-
trárny: nepříznivý vliv na  životní prostředí, charakteristický zápach 
šířený do okolí, vyšší dopravní zatížení přilehlých komunikací praš-
ností a hlukem, eroze zemědělské půdy vlivem zvýšeného pěstování 
monokultur, vysoké investiční náklady, snížení hodnoty nemovitostí 
v oblasti.“ Ten, kdo toto tvrdí, je manipulátor, protože nic takového 
není pravda. Nebudu se zde široce rozepisovat, jenom chci odkázat 
občany, které tato problematika skutečně zajímá, ať si zajedou do ne-
dalekých Dolních Heřmanic a  přesvědčí se sami, že provoz kvalitní 
BPS je vyřešen a je bezproblémový. Mimochodem, víte kolik dnes je 
v provozu bioplynek v sousedním Německu? Těžko to kdo uhodne – 
přes 7000! A že by zrovna Němci provozovali něco tak odporného, jak 
se popisuje v petici?
Další moje poznámka je k tomu, kdo by měl BPS stavět. 
Odpovídám, že jednoznačně zemědělci. Staví je u  farem živočišné 
výroby, ze kterých spotřebovávají hnůj a kejdu. Tím bioplyny vlastně 
pomáhají zastavit pád stavů chovaných hospodářských zvířat. Mohou 
je ale stavět i  jiní, kapitálově silné subjekty, ale za  jediné podmínky, 
že se dohodnou s okolními zemědělci. A sice na nákupu surovin pro 
provoz BPS a na odběru digestátu. Proto jsem já sám proti stavbě BPS 
u našeho města nebyl. Jak se ale ukazuje, k takovéto dohodě nedošlo 

(viz stanovisko vedení ZD Oslavice), a tím podle mne stavba nemůže 
být realizovaná, protože doprava na velké vzdálenosti celý projekt vý-
razně prodraží.
Vedle toho právě vstupuje do hry stát, který právě v této době mění zá-
sadním způsobem svoji politiku vůči obnovitelným zdrojům energie, 
kam BPS patří. Právě teď se připravuje cenové rozhodnutí Energetic-
kého regulačního úřadu o výkupních cenách elektrické energie z BPS 
od příštího roku. Půjdou výrazně dolů s  tím, že propad bude menší 
u malých BPS (výkon do 0,56 MW) a u velkých, což je i „naše“ bio-
plynka bude cenové snížení velmi razantní. Domnívám se, že takové, 
že zastaví jejich výstavbu, protože nebudou mít návratnost.
Bouře kolem BPS nad městem je ve světle těchto skutečností zbytečná. 
Diskuze ovšem nikoliv. Ukazuje totiž, kam až kleslo české zemědělství. 
Za mého mládí byl hnůj i močůvka ceněné hnojivo, dnes je v očích mno-
hých lidí, i vzdělaných, „smrdutý odpad“. Ztratili jsme potravinovou sobě-
stačnost. Například vepřového masa, kde při jeho produkci vzniká onen 
„smrdutý odpad“, dovážíme už 50 % naší spotřeby. Možná bychom mohli 
podepisovat petice, abychom tu nevyráběli nic, nezatěžovali si životní 
prostředí, snížili dopravu a všechno dovezli. Oni to v zahraničí za nás rádi 
vyrobí. Bude to ale za jinou cenu a doplatí na to všichni, kdo potřebují 
k životu potraviny. A to jsme my všichni. Takže bych doporučoval zvolnit 
a vrátit se k selskému rozumu a k české výrobě.                                                         

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Vyjádření prezidenta Agrární komory ČR

Mýty a fakta o bioplynové stanici

Z bioplynové stanice se nesmí stát politický spor

K předání petice s podpisy došlo v pátek 26. 
10. 2012 na Mětském úřadě ve Velkém Mezi-
říčí formou předávacího protokolu, který byl 
podepsán oběma stranami. 
Z tohoto důvodu bylo v pátek 26. 10. 2012 
ukončeno také podpisování petice v Knih-
kupectví Marie Charvátové, možnost dalších 

podpisů v následujícím období touto formou 
nebylo umožněno. 

Dle předávacího protokolu bylo sesbíráno 
301 podpisů proti výstavbě.
Jinak se zájem občanů o dění v našem městě 
probudil, i po skončení podepisování petice 
se ještě dalších 60 osob podepsalo proti vý-
stavbě BPS ve Velkém Meziříčí.

-mb-, -red- 

Petice občanů proti výstavbě bioplynky byla předána

Dne 13. 11. 2012 bude zasedat místní 
zastupitelstvo a jedním bodem z jejich 
programu je projednávání Petice proti 
výstavbě bioplynové stanice.

V neděli 21. 10. 2012 jsme v naší obci obnovili tradici posvícenské 
oslavy s dechovkou. Akce se konala v kulturním domě v Oslavici. 
Všichni zúčastnění si společně zazpívali, někteří i zatančili s decho-
vou hudbou Rouchovanka. Ke zpestření odpoledne předvedla děvčata 
z DDM Velké Meziříčí břišní tance. Pro všechny bylo připravené malé 
občerstvení. Za krásně strávené odpoledne děkujeme všem, kteří po-
mohli s organizací akce.

Za zastupitele obce Marie Šoukalová, foto: archiv obce

Oslavické posvícení
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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 spáchaný úmyslně,
 nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání sou-
 visející s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona   
 na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním progra-  
 mu 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 povolení   
 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 zaměstnáních,  
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se správ- 
 ních činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
 u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědču- 
 jící bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud tako  
 vý doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost  
 čestným prohlášením,
• ověřenou kopii 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 zákonných
  povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, 
 rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání,  
 využívání a zajišťování ochrany kulturních památek  
 v územní působnosti včetně stanovení způsobu financo- 
 vání,

- rozhodování ve správním řízení o obnově, rekonstrukci  
 nebo opravě kulturní památky, obnově rekonstrukci  
 nebo opravě objektu v památkové zóně, o restaurování
  kulturní památky, o poskytnutí příspěvku na obnovu  
 kulturní památky, o vyhlášení ochranného pásma kultur-
 ní památky, o provádění archeologického průzkumu, 
 o přemístění movité kulturní památky z veřejně přístup- 
 ného místa a o provedení nezbytných opatření k zabezpe-
 čení kulturní památky,

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

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

- poskytování odborné a metodické pomoci při zpracovává-
 ní podkladů pro zajištění finančních prostředků na obno- 
 vu kulturních památek ze státních fondů,

- provádění stavebního dohledu při obnově kulturních pa- 
 mátek,

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

- udělování sankcí dle památkového zákona.

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 dopravy 
a silničního hospodářství –

agendy dopravních přestupků
na dobu neurčitou

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

Předpokládaná doba nástupu: 1. 1. 2013.

Stručné vymezení pracovní náplně: 

Pracovník řešící agendu dopravních přestupků (projednávání přestupků a správ-
ních deliktů, zápis bodů do registru řidičů v rámci bodového hodnocení řidiče, 
atd.).

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 nepovažu- 
 je fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spácha- 
 ný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání souvi-
 sející  s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu ne-
 hledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší od- 
 borné vzdělání,
• znalost přestupkové agendy výhodou,
• práce ve veřejné správě výhodou,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věcech  
 bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního  
 hospodářství a správních řízení souvisejících výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, 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 povolení 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 zaměstnáních, odborných zna- 
 lostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních pří-
 slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským  
 státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhon- 
 nost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 16. 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 DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

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

Ve Velkém Meziříčí dne 1. 11. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.     

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rada města z 31. 10. 2012 projednala
1. Rada města vzala na vědomí: 
– předloženou zprávu o  činnosti MSB Velké Meziříčí včetně 
přehledů nákladů a výnosů hlavní a doplňkové činnosti za ob-
dobí 3. čtvrtletí 2012
– informace o možnostech dotačních titulů na cyklostezky
– výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM, 
s. r. o., za 3. čtvrtletí 2012
– informaci o schválení projektu Centrum zaměstnanosti mik-
roregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko
– petici proti výstavbě bioplynových stanic – Velké Meziříčí, 
podanou dne 26. 10. 2012

2. Rada města jmenovala:
– v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh 
tajemníka s účinností ode dne 1. 1. 2013 vedoucí odboru správy 
majetku a bytů Městského úřadu Velké Meziříčí ing. Magdalé-
nu Kašparovou

3. Rada města nesouhlasila:
– se zařazením občanského sdružení Volnočasovka, o. s., Vel-
ké Meziříčí do kategorie sportovních oddílů pro práci s dětmi 
ve školním roce 2012/2013

4. Rada města schválila:
– pronájem nebytového prostoru v budově Náměstí 79/3, Velké 

Meziříčí ve 3. NP o celkové ploše 29,9 m2 žadateli
– text kroniky města za rok 2011
– rozpočtové opatření: zdroj: 28 tis. Kč – § 3639 demolice ob-
jektu bývalého domova důchodců, rozdělení: 28 tis. Kč – § 2321 
likvidace septiku na ul. Čechova
– rozpočtové opatření: zdroj: 7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 7 tis. Kč – § 3231 přemístění varhan
– rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dota-
ce a dary, rozdělení: 3 tis. Kč – § 3429 dotace pro ing. Martinu 
Homolovou – za pořadatele Agility team –kynologické cvičiště, 
účel: příspěvek na akci Bludička cup 2012, konanou dne 16. 9. 
2012 v Areálu zdraví VM – 3. ročník (náklady spojené s pro-
pagací)
– rozpočtové opatření: zdroj: 2 tis. Kč – § 6409 rezerva na dota-
ce a dary, rozdělení: 2 tis. Kč – § 3419 dotace pro Zdravotnickou 
záchrannou službu Kraje Vysočina, p.  o., se sídlem v  Jihlavě, 
účel: pořádání turnaje složek integrovaného záchranného sys-
tému ve volejbale a malé kopané dne 7. 9. 2012
– změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Sociální 
služby města Velké Meziříčí na roky 2010–2014 dle předlože-
ného návrhu
5. Rada města souhlasila:
– s  provozováním kroužku anglického jazyka pro děti v  MŠ 
Čechova v  odpoledních hodinách pod vedením lektora z  řad 
rodičů

Josef Komínek, místostarosta města
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■ Moped Korádo, r. v. 2000. Bar-
va červená. Perfektní stav. Litá 
kola, blikače, tachometr. Cena 
dohodou. Tel.: 731 240 613.
■ Ruční kárku, el. líheň, babetu, 
diody na  svářečku, vzduchové 
vrtačky a  sbíječky + příslušen-
ství, cirkulárku s  kolébkou. Tel.: 
737 857 566.
■ Boudu pro psa – pěknou, 
zateplenou. Dále prodám kou-
pelnovou ocelovou vanu, málo 
používanou. Vestavný čtyřplo-
týnkový panel do kuchyňské lin-
ky. Proorávačku brambor (pro-
orávání, vláčení). Vše levně. Tel.: 
774 109 724.
■ Vysavač Rainbow, i s el. klepa-
čem a vším příslušenstvím. Plně 
funkční. Levně. Tel.: 603 769 672
■ Domácí vajíčka. Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.
■ 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.
■ Selata. Tel.: 737 825 873, po 19. 
hodině.
■ Prase –120 kg. Tel.: 604 894 701.

■ Motocykl Jawa – ČZ 350, 250, 
175, 125 - kývačka (panelka, 
moped Stadion, skútr ČZ, skútr 
Tatran, Jawu 90, přívěsný vo-
zík PAV). Vše i  v  horším stavu 
na ND. Tel.: 732 504 158.
■ 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.

■ 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.
■ Prodám stavební pozmek 
u Vel.  Meziříčí. Tel.: 777 617 675.

■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 724 342 737.
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí v lukrativní lokalitě 
města, o velikosti 7+1, garáž a za-
hrada. Nutná prohlídka domu, 
cena dohodou na  místě. Tel.: 
730 104 167, 603 716 846.

 ■ Pronajmu nově zrekonstruo-
vaný byt 3+kk (83 m2) od 1. 12. 
2012. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 723 349 761.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Hornoměstská. Tel.: 605 408 211 
po 18. hodině. 
■ Pronajmu dlouhodobě zahrád-
ku v  lokalitě Nesměř s  výměrou 
484 m2. Zahrádka má chatku 
na nářadí a el. přípojku  380/220 V. 
Tel.: 602 503 862.  
■ Nabízím k  pronájmu pokoj 
v rodinném domě ve Velkém Me-
ziříčí.  Zařízený, včetně kuchyňské 
linky, lednice, mikrovlnné trouby, 
el. vařiče.  Cena 4.700 Kč včetně 

všech poplatků. Tel. 603 726 466.

■ 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.

■ Spolucestující do  Velké Bíteše. 
Hledám volné místo v autě na ces-
tu do práce z VM do ITW Prono-
via VB. Směna B. Tel.: 722 460 265. 

pRODám - KOUpím - VYmĚNím

Koupím

Nemovitosti

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

VÝKLAD Z KARET 
Tel.:603 184 919

www.gerda.cz

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

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Územ-
ní pracoviště Brno vyhlásil 3. 
kolo výběrového řízení na pro-
dej pozemku parc. č. 3935 o vý-
měře 167 m2 a budovy č. p. 117 
na  pozemku parc. č. 3935 
v obci a k. ú. Tasov – jedná se 
o  rodinný dům. Termín při-
hlášení do 27.11.2012 do 15,00 
hod na  adresu Příkop 11, 
604  47 Brno. Minimální kup-
ní cena 91.700 Kč. Info: odbor 
OP Jihlava, Karafiátová, tel.: 
567 551 278.

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

Běžné matrace mohou vést k nepřirozeným polohám 
při spánku a  k  tlaku, jehož výsledkem je necitlivost, 
zmrtvení a nepohodlí.
V 70.  letech 20. století byl vyvinut materiál pro společ-
nost  NASA, který zmírňoval účinky přetížení na kos-
monauty během startu. Vědci vyvinuli materiál TEM-
PUR a zdokonalili jej na použití pro výrobky určené 
ke  spánku. Dnes je TEMPUR jedinečnou značkou 
pro matrace a polštáře. Společnost TEMPUR vychází 
ze  své historie plné inovací a  trvale zlepšuje a  vyvíjí 
nové materiály a produkty, které mají schopnost zmír-
ňovat tlak a přispívají k zajištění dokonalého odpočin-
ku pro Vaše tělo. Matrace TEMPUR není možné po-
rovnávat s žádným současným materiálem na výrobu 
matrací. Materiál TEMPUR reaguje na teplotu a tvar 
těla a nevytváří tělu žádný protitlak. Právě tato rovno-
váha mezi vynikajícím pohodlím a mimořádnou oporou je důvodem proč zvolit právě matraci TEMPUR. 
Přijďte si vyzkoušet, jak je TEMPUR jiný.                                                       (článek je součástí placené inzerce)

Přijďte si vyzkoušet matrace Tempur
 

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

www.neko-vm.cz

Těšíme se na vaši návštěvu.

NOVĚ 

OTEV
ŘEN

O Nově 
otevřený 

"SEKÁČ"
v Radnické č. 4 

(naproti Vinotéce)
Zboží z dovozu za bezkon-

kurenční zaváděcí ceny. 

Srdečně vás zveme
 na 

SVATOMARTINSKÉ 
H O D Y

pátek 9. XI. – čtvrtek 15. XI. 2012
rezervace – restaurace & pizzerie – tel.: 566 522 687

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

lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké meziříčí, 
přijme pracovníka do nástrojárny pro nově vznikající pozici:

TECHNOlOg NáSTROjáRNY
požadujeme:

• min. SŠ technického směru • znalost obráběcích po-
stupů a řezných nástrojů • dobrá znalost práce na PC, 

minimálně základy CAD, CAM • praxe na obdobné pozici 
výhodou • znalost výroby vstřikovacích forem výhodou • 
znalost programování CNC frézek a CNC hloubiček výho-
dou • schopnost systematicky pracovat, samostatnost, 

zodpovědnost

Náplň práce:
• stanovování technologií výroby dílů vstřikovacích forem 
• programování CNC strojů, vytváření a úprava programů

• příjem technické dokumentace vstřikovacích forem

Nabízíme:
• velmi dobré platové podmínky • 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy • 

5  týdnů dovolené • příspěvek na stravování • další zam. 
výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Oděvy Rose-M 
 Z A K Á Z KO V É  K R E J Č O VS T V Í
Náměstí 84/8 (stará pošta) Velké Meziříčí

nabízí: Zimní bundy ☐ Flaušové kabáty
Tel.: 566 520 355
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Poděkování

Vzpomínky

SpOlEčENSKá RUbRIKA

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
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
  4. 12. Hudba dávných časů, Mgr. Svatava Drlíčková
11. 12. Peru, ing. Miroslava Kneslová

Přednášky vlastivědné a genealogické 
společnosti – listopad, prosinec 2012

POZVÁNKA
Setkání pracovníků 

pomocných provozů Kablo 
pátek 30. 11. 2012 

Restaurace Nový Svit 
v 15 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.: 566 782 005 (004). 

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:
5., 7., 12., 14. a 19. listopadu 2012 (7.30–9.00, 12.00–14.00) 

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-

11. 11. 2012  od 17 hodin ve Velké Bíteši
 hudba: Cimbálová muzika Púčik

KULTURNÍ DŮM, RESTAURACE „NAŠE BÍTEŠSKÁ“
Vlkovská 482, Velká Bíteš

SVATOMARTINSKÉ HRANÍ 
S OCHUTNÁVKOU VÍNA

❧Čas plyne a nevrátí, co vzal. 
Jen bolest v srdci zůstává dál.❧

Dne 6. listopadu uplynuly 4 
roky, co nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Miroslav Janák 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Vlastivědná a genealogická společnost 
vydala Almanach
U  příležitosti oslav 20. výročí 
Vlastivědné a  genealogické spo-
lečnosti vydala společnost Al-
manach. Na  jeho vydání se po-
dílel Vladimír Makovský, Dana 
Michalová, Mgr.  Martin Štindl, 
PhD., PhDr.  Marie Ripperová. 
Autorkou loga na obálce je Dana 
Michalová a Mgr. Oldřich Hníz-
dil. Almanach vyšel za  finanční 
podpory Města Velké Meziříčí 
a za pomoci Jupiter clubu.
Můžete jej zakoupit v  informač-
ním centru Městského úřadu 
a  na  programovém oddělení Ju-
piter clubu.                                 -red-

Velice děkuji veškerému zdravotnímu personálu z domova pro seniory 
v našem městě za dlouholetou péči (19 let) o moji tetu, paní Anežku 
Střechovou, a dříve i o její dceru.  
Při náročném a namáhavém povolání si sestřička našla chvilku, kdy 
stařenku vzala do náručí a láskyplně ji potěšila. Ta jí už sice poděkovat 
nemohla, ale vnímala její hluboký lidský dar.
Ať tedy úcta a vděčnost stále patří těmto dobrým ženám a jejich obě-
tavá služba je požehnána.

S vděčností Bohumil Doležal

Poděkování domovu pro seniory

POZVÁNKA
Tradiční setkání bývalých (i současných) spolupracovníků 

Agropodniku Velké Meziříčí 
se uskuteční v pátek, 16. 11. 2012, 

v restauraci U Wachtlů ve Velkém Meziříčí.  Začátek v 17.00
Srdečně všechny zve organizační výbor.

Městský psí útulek daruje
▶ křížence německého ovčáka 
 – fenka, barva „šedovlk“,  
 stará 7 měsíců
▶ křížence belgického ovčáka,
 černý, starý 1 rok
▶ jezevčíka krátkosrstého,
 starý 6 let
▶ westíka, starý 3 roky
▶ boxera

Tel.: 723 778 248

Dne 11. 11. 2012 uplyne 1. smutné výročí ode dne, kdy nás navždy 
opustil pan

Karel  Škoda z Měřína.

Kdo jste jej znali a měli rádi, 
věnujte prosím tichou vzpomínku s námi.

Manželka, dcera a syn s rodinami

MS Hrbov vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ 
POSLEDNÍ LEČ
17. 11. 2012 od 20 hodin

v KD Hrbov
Hudba, tanec, 

zvěřinové speciality...

Krajský výbor Saintvincentské deklarace Kraje Vysočina, Územní or-
ganizace svazu diabetiků ČR v Jihlavě, Státní zdravotní ústav, Krajská 
pobočka VZP ČR pro Kraj Vysočina, Koordianční uskupení NNO Vy-
sočina, Zdravá Vysočina, o. s. a Kraj Vysočina pořádají u příležitosti 
Světového dne diabetiků V. ročník Krajského diabetologického dne 
Kraje Vysočina – čtvrtek 8. 11. 2012 od 8.30 hodin v Jihlavě v budo-
vě Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, budova B–3.16. Nad 
akcí převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. 
Program: 8.30–9.00 prezentace, 9.00 zahájení, 9.10–13.00 přednášky. 
Vystoupí: Mgr. Gita Součková (Zdraví s VZP), MUDr. Jaroslav Točík 
(ledviny a diabetes), MUDr. Martina Kopáčková (Diabetická noha), 
MUDr. Pavel Pávek (nové metody v  léčbě diabetu), ing. Zuzana Pě-
chotová (zdraví životní styl seniorů), následuje diskuze. Po skončení 
programu cca v 13.00 
bude následovat člen-
ská schůze ÚO Svazu 
diabetiků. 
Proběhne i  dopro-
vodný program 
(8.15–11): možnost 
změřit si hodnoty 
cukru (pouze na  lač-
no), cholesterolu 
v  krvi, krevního tla-
ku a  tělesného tuku. 
Dále budou probíhat 
ukázky pomůcek pro 
diabetiky, ukázka 
a  nabídka zdravotně 
výchovných mate-
riálů a  potravinové 
doplňky. Občerstve-
ní zajištěno. Srdečně 
zvou pořadatelé.

PhDr. Arne Němec

Diabetologický den 

Tak jako každý rok i letos vydalo Turistické informační centrum Velké 
Meziříčí čtrnáctidenní stolní kalendář pro rok 2013. Kalendář na-
bídne každému možnost porovnání současného vzhledu města s  fo-
tografiemi dob minulých. Historické fotografie pro vznik tohoto ka-
lendáře zapůjčilo Muzeum Velké Meziříčí a ing. Antonín Havlát, který 
je zároveň autorem současných snímků. Text zpracovala PhDr. Marie 
Ripperová. Kalendáře se prodávají v Turistickém informačním cen-
tru Velké Meziříčí, Radnická 29/1 za 100 Kč.                Lenka Pešková

Informační centrum má nové kalendáře

Sajtna Kochánov pořádá zábavu se skupinou 

Street 69. 
17. 11. v KD Netín od 20 hodin

Proběhne také křest nového CD. 
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KUlTURNí A SpOlEčENSKÉ AKCE

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

VýSTAVY
Divadelní sezona podzim 2012

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 vtip-
ném krimi příběhu plném 
překvapení a dramatických 
zvratů prožije módní návr-
hářka neuvěřitelnou noc se 
dvěma mladými muži, kte-
ří 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 Meziříčí a taneční škola STARLET Brno man-
želů Buryanových pořádá v pátek 9. a sobotu 10. listopadu 2012 od 19 
hodin PLESY V BÍLÉM. Hraje taneční skupina M.E.Š. Vstupné pro ve-
řejnost: 100 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu. 
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

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

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.

Výstava mandal v domově pro seniory
Domov pro seniory Velké Meziříčí 
zve veřejnost na výstavu obrazů 
arteterapeutky a malířky 
Jany Havlíkové 
v prostorách U3V domova pro seniory 
od 9. 11. do 16. 11. 2012, 
prac. dny 10–16.30 hodin.  
Vernisáž – 9. 11. 2012 v 15.30 hodin 
bude spojená s přednáškou o mandalách.

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

Program: 
▶ Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby

▶ Vystoupení skupiny ŽALOZPĚV

▶ Nebeský pošťák

▶ Divadelní pohádka: 
NOSÁČKOVA   DOBRODRUŽSTV Í

  –   P I NOK IO

otevírací doba: denně mimo pondělí, 9-12, 13-16 hodin
vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč děti

Dětské středisko Březejc
Základní škola a Střední škola Březejc 

ve spolupráci s Jupiter clubem Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na výstavu výrobků 

a prací našich klientů a žáků

TEN TVOŘÍ TO A TA ZAS TOHLE...
do 26. 11. 2012

v předsálí kina Jupiter clubu, Velké Meziříčí.
Otevřeno: po–čt 8–16, pá 8–14 hodin

Jupiter club, s. r. o., uvede
Vánoční koncert 
Leony Machálkové s kapelou
úterý 4. prosince 2012, velký sál 19.30 
hodin, vstupné v předprodeji 300 Kč, 
na místě 350 Kč. Předprodej vstupe-
nek na programovém oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).

Vánoční koncert Leony Machálkové

Komici vystoupí opět v Jupiter clubu
Ti nejlepší z pořadu 
Na stojáka, stand up 
comedy show
Miloš Knor, 
Ruda z Ostravy, 
Marek Daniel, 
Lumír Tuček

5. 12. 2012 od 19.30 ho-
din v Jupiter clubu.
Vstupné 220 Kč. Před-
prodej v Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (005, 
001).
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Zápas SK Mostiště - Woolloomooloo Bay skončil výsledkem 3:6. Foto: Jitka 
Plašilová

Předposlední hrací den byl ve znamení favoritů
SK Mostiště – Woolloomooloo 
Bay 3:6 (2:3)
Důrazný mančaft z Mostišť hos-
til „Australany“ Petra Koláčné-
ho. Mostišťští spoléhají na pro-
duktivního útočníka Vlastu 
Berana, který snížil ve  13. mi-
nutě na  1:2 a  jen o  minutu 
později Marek Strádal srovnal 
na  2:2. Jakub Vítek ale nene-
chal nic náhodě a  do  poločasu 
vstřelil jednogólové vítězství 
pro hosty.
V  druhém poločase se hrál dů-
razný fotbal a ani o branky nebyla 
nouze. Vítězství na  stranu Woo-
lloomooloo Bay potvrdili Roman 
Durajka a Radek Durda.

V poslední minutě na sebe upo-
zornil opět Vlasta Beran, když 
dostal druhou žlutou kartu za ne-
sportovní chování a šel do sprch 
předčasně. Favorit si výhru po-
hlídal a vyhrál 6:3.
Branky: SK Mostiště – 13.’ Be-
ran Vlastimil, 14.’ Strádal Ma-
rek, 45.’ Pól Jan. Woolloomoo-
loo Bay – 7.’ Koláčný Michal, 
12.’, 29.’ a  48.’ Durajka Roman, 
24.’ Vítek Jakub, 29.’ Durajka 
Roman, 39.’ Durda Radek. Kar-
ty: SK Mostiště – ŽK 23.’ a  50.’ 
Beran Vlastimil, ŽK 30.’ Švoma 
Pavel, ČK 50.’ Beran Vlastimil; 
Woolloomooloo Bay – ŽK 20.’ 
Durajka Roman.
Flamengo – Kittydogs United 
8:0 (4:0)
Flamengo šlo do  zápasu jako 

výrazný favorit, což potvrdilo 
drtivou výhrou 8:0 a  společně 
s Woolloomooloo Bay přezimují 
na prvním místě tabulky.
Branky: Flamengo – 4.’ a  27.’ 
Ráček Hynek, 7.’ Kubec Jaro-
slav, 18.’ Benda Lukáš, 19.’ Ku-
bec Jaroslav,  30.’ a  47.’ Štefka 
Stanislav, 50.’ Bradáč Vojtěch. 
Bez karet.
Pobřeží kocoviny – Slza VM 0:2 
(0:2)
Slza VM se veze na vítězné vlně 
a tentokrát si poradila i s týmem 
Pobřeží kocoviny. Milan Špaček 
s Milanem Puzrlou vystřelili Slze 
VM tři body a přezimují v první 
polovině tabulky.
Branky: Slza VM – 10.’ Puzrla 
Milan, 16.’ Špaček Milan. Bez 
karet. -bíl-

MSDD
Starší dorost
FC VM – FC Žďas Žďár 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Hrůza – Šimák, Polák; 
diváci: 20; branky: Ráček (13.), 
karty: žlutá – Štefka (43.); sestava: 
Sysel – Nápravník, Štefka, Voneš, 
Benda – Doucha, Votoupal (69. 
O. Liška) – Láznička, Ráček, Bra-
dáč (80. Bárta) – Komínek (66. 
Kejda).
Poslední podzimní domácí utká-
ní jsme hráli derby se Žďárem 
nad Sázavou. Soupeř se nacházel 
na 5. místě v  tabulce. Žďár jsme 
dokázali porazit po třech letech.
Do  první nebezpečné akce se 
dostal Ráček, který obdržel cen-
tr do vápna od Bradáče, ale míč 
nedokázal dopravit do  brány. 
Hned na  to poslal Doucha míč 
mezi obránci Bradáčovi, ale tomu 
jej na poslední chvíli zneškodnil 
brankář Hanus. Ve 13. minutě to 

konečně vyšlo, když Ráček ze 40 
metrů střílel pod břevno a poslal 
nás ligovou střelou do  vedení. 
Ve  28. minutě byl jednoznačně 
ve  vápně faulován Bradáč, ale 
rozhodčí nechal hru běžet dál. 
O  čtyři minuty později hlavič-
koval Bradáč jen do náručí bran-
káře. Ve  38. minutě nás podržel 
brankář Sysel, který zlikvidoval 
Dvořáka. V závěru poločasu stří-
lel Doucha nad bránu.
Začátek druhého poločasu byl 
z  obou stran velmi opatrný. 
V  58. minutě měl na  kopačce 
tutovku Jurnečka, ale jeho stře-
lu vystihl skvělým zákrokem 
brankář Sysel. O  chvíli později 
se musel opět vyznamenat Sy-
sel, který zlikvidoval roh Jelínka, 
když míč se otřel o naše břevno. 
Po  zbytek zápasu se hrál fotbal 
nahoru a dolu.
„Do  vedení nás poslal Ráček, 

který opět jako v  předchozích 
zápasech vstřelil naprosto ligo-
vý, krásný gól. V  prvním polo-
čase jsme hráli dobrý fotbal, ale 
ve druhém jsme zbytečně nechali 
soupeře hrát a většinou jsme míče 
jen nakopávali. Největší podíl má 
na  vítězství brankář Sysel, který 
byl nejlepším hráčem na  hřišti. 
Jako jediný tým ve  skupině hra-
jeme ještě dohrávku příští týden 
ve  středu v  15 hodin na  umělé 
trávě v  Otrokovicích s  druhým 
celkem tabulky,“ uvedl trenér Li-
bor Smejkal ml.
1. Sparta Brno 12 11 1 0 45:11 34
2. Humpolec 12 8 1 3 23:24 25
3. Vikt. Otrokovice 11 7 1 3 35:16 22
4. Havl. Brod 12 7 0 5 31:19 21
5. Blansko 12 5 3 4 28:20 18
6. Žďár n S. 12 5 3 4 21:17 18
7. Bohunice 12 4 3 5 35:29 15
8. Velké Meziříčí 11 4 1 6 13:21 13
9. Boskovice 12 4 1 7 20:29 13
10. Líšeň 12 3 3 6 26:32 12
11. Vrchovina 12 3 3 6 21:38 12
12. Pelhřimov 12 3 2 7 20:33 11
13. Třebíč 12 2 0 10 12:41 6

-ls-

Starší dorostenci porazili hráče Žďasu
SpSM jih U 14
FC VM – HFK Třebíč 4:2 (4:1)
Rozhodčí: Myška – Petr ml., 
Chlup, počet diváků: 50, střel-
ci branek: 22. a  31. Ondrák, 29. 
Urbánek, 35. Kafka, karty a  vy-
loučení: ŽK – bez. Sestava: Jágrik 
(50. Cendelín) – Bula (50. Trn-
ka), Hamřík, Chlup, Kratochvíl, 
Dufek (36. Kudláček), Kafka, 
Urbánek, Hekrdla (36. Rous, 50. 
Nováček), Ondrák, Minář.
Derby s  Třebíčí se uskutečnilo 
netradičně v  sobotu odpoledne. 
Bylo to naše poslední vystoupení 
v podzimní části soutěže.
Jako první se do šance dostal do-
mácí útočník Ondrák, ale byl 
z toho roh. V 15. minutě se do po-
kutového území protáhl hostující 
útočník a  tvrdou střelou k  tyči 
nedal brankáři Jágrikovi šanci 
0:1. V  16. minutě se ve  středním 
pásmu uvolnil záložník Urbánek 

a  střelou z  25 metrů pod břevno 
vyrovnal. Pěknou kombinaci před-
vedli domácí útočníci Minář s On-
drákem v 22. minutě, když druhý 
jmenovaný krásnou střelou k  tyči 
poslal domácí do vedení 2:1. Další 
branka přišla v 31. minutě. Minář 
poslal míč za obránce, na něj si na-
běhl Ondrák a střelou podél vybí-
hajícího brankáře Třebíče jej poslal 
do branky. Už se oba týmy chystaly 
na  závěrečný hvizd prvního po-
ločasu, předtím měli domácí vý-
hodu. Standardní situaci rozehrál 
obránce Hamřík, na  zadní tyč si 
naběhl kapitán Kafka a bylo to 4:1.
Druhý poločas začali lépe hosté. 
Domácí jakoby zůstali myšlenka-
mi v kabině a soupeř začal „kou-
sat“. V 36. minutě se před domá-
cím brankářem ocitl sám útočník 
Třebíče, ale Jágrik byl pozorný. 
Další šanci měli hosté v 38. minu-
tě, když zahrávali standardní situ-

aci, ale Jágrik míč robinzonádou 
vytěsnil nad branku. V 42. minu-
tě mohl zvýšit Urbánek, po  něm 
Kafka, ale nezdařilo se. Poslední 
branka utkání padla v  68. minu-
tě, když se v  pokutovém území 
uvolnil záložník Novák a  trefou 
pod břevno upravil na 4:2. Domá-
cí si zaslouženě připsali tři body 
a  z podzimní sezonou se rozlou-
čili vítězstvím. Jarní část soutěž se 
rozběhne v neděli 24. 3. 2013, kdy 
naši hoši přivítají na  domácím 
hřišti hráče Kroměříže.
1. Zbrojovka Brno 14 13 1 0 136:5 40
2. Slovácko 14 11 2 1 77:15 35
3. FASTAV Zlín 13 10 2 1 62:10 32
4. Vyškov 15 10 2 3 44:19 32
5. Jihlava 13 8 0 5 39:42 24
6. Sparta Brno 13 7 2 4 37:23 23
7. Prostějov 14 6 2 6 31:39 20
8. Znojmo 14 5 3 6 27:34 18
9. Havl. Brod 13 4 4 5 26:41 16
10. Třebíč 13 4 0 9 20:62 12
11. Velké Meziříčí 14 4 0 10 20:64 12
12. Hodonín 14 3 2 9 28:67 11
13. Kroměříž 13 2 3 8 15:35 9
14. Líšeň 14 2 2 10 12:52 8
15. Břeclav 14 0 2 12 12:78 2

-dek-

Starší žáci si doma poradili s Třebíčí

MSDD 
Mladší dorost
FC VM – FC Žďas Žďár n. S. 1:2 
(0:0)
Sestava: Kučera – Heto, Hamřík, 
Hlávka, Juda – Chalupa (45. min. 
Kurečka), Nevoral, Liška O., Liš-
ka P. (50. min. Vokurka) – Krčál, 
Hibš (40. min. Horký).
Velkomeziříčští hráči odehráli 
na umělé trávě poslední mistrov-
ské utkání na  domácím hřišti 
v  podzimní části sezony. Snaha 
o  kombinační fotbal narážela 
buď na velice dobře hrající hos-

tující obranu, nebo na  nepřes-
nosti ve finální fázi. Přesto mohli 
jít domácí do vedení v 17. minu-
tě, jenže Hibš, kterého skvělou 
přihrávkou vysunul Liška O. 
a šel sám na brankáře, těsně mi-
nul. Hosté pak hrozili z rychlého 
přechodu do útoku. Asi největší 
šanci měli po zaváhání brankáře 
Kučery ve  27. min., kdy minul 
centr z pravé strany a ten skončil 
na tyči.
Druhý poločas pak ovlivnila 
situace ze 42. min., kdy centr 
ze 30 m podcenil Kučera, kte-

rému na malém vápně propadl, 
a  zkoprnělí bránící hráči pou-
ze sledovali, jak se míč šourá 
za  brankovou čáru. Domácím 
pak trvalo skoro 20. min., než si 
byli znovu schopni aspoň dva-
krát za  sebou přesně přihrát, 
a  tak se vymanit z  tlaku hostí. 
Nutno dodat, že s  vedením 0:1 
v  zádech se nikam také moc 
nehrnuli. Zvlášť, když Kučera 
vypil kalich hořkosti do  sa-
mého dna a  v  64. min. nikým 
neatakován zaváhal při centru 
z půlky a umožnil hostům zvý-

šit na 0:2. Velkomeziříčští hráči 
se pokusili ještě utkání zdrama-
tizovat, když krásnou střelou 
z  rohu velkého vápna se trefil 
Heto. Byla to však pouze labutí 
píseň pro domácí.
1. Bohunice 12 10 0 2 59:18 30
2. Havl. Brod 12 9 2 1 40:16 29
3. Blansko 12 6 1 5 31:20 19
4. Vikt. Otrokovice 11 6 1 4 24:28 19
5. Vrchovina 12 4 3 5 26:27 15
6. Sparta Brno 12 4 3 5 21:23 15
7. Třebíč 12 5 0 7 24:28 15
8. Pelhřimov 12 4 3 5 18:24 15
9. Humpolec 12 4 3 5 19:27 15
10. Žďár n S. 12 4 2 6 18:29 14
11. Líšeň 12 3 4 5 28:26 13
12. Velké Meziříčí 11 2 3 6 15:30 9
13. Boskovice 12 2 3 7 24:51 9

Divizní mladší dorost na tým Žďáru nestačil

-kli-

Krajský přebor 1
4. a 5. kolo
SK Jihlava B – ST VM 10:5
Body: Pokorný Jan 3/0, Řikovský 
Aleš 0/2, Klíma Petr 0/3, Kampas 
Jan 0/3
Čtyřhra: Pokorný, Kampas
Řikovský, Klíma
TJ CHS Chotěboř B – ST VM 
10:8
Body: Klíma Petr 4/0, Pokorný 
Jan 3/1, Skryja Marek 1/3, Kam-
pas Jan 0/4
Okresní přebor
TJ Žďár D – ST VM B 8:10
Body: Brabec Jaroslav 3/1, Šoukal 
Slavomír 2/2, Skryja Marek 2/2, 
Klíma Tomáš 1/3

Čtyřhry: Brabec, Skryja
Klíma, Šoukal
TJ Žďár E – ST VM C 14:4
Body: Kořínek Stanislav 3/1, Ze-
lený David 1/3, Dvořák František 
0/4, Buk Martin 0/4
ST VM E – Nížkov E 14:4
Body: Minařík Jakub 3/1, Kališ 
Petr 3/1, Malata Marek 3/1, Liška 
Patrik 3/1
V  sobotu utrpěli naši stolní te-
nisté dvě porážky v  řadě. První 
utkání proti Jihlavě skončilo 
spravedlivě pro domácí 10:5. 
Soupeř čerstvě posílený o  třeti-
ligového hráče Starky, nám ne-
dal šanci k úspěchu. Úvod nám 
vyšel na  výbornou, obě čtyřhry 

jsme senzačně vyhráli. Násled-
nou první dvojhru Pokorný také 
vyhrál a  v  tento moment jsme 
vedli 3:0. Bohužel, pro nás to 
bylo všechno, co jsme ukázali. 
Po  své druhé dvojhře odpad-
la naše momentální jednič-
ka Řikovský, který pro nemoc 
nemohl pokračovat. Tím bylo 
utkání definitivně rozhodnuto. 
Ani skvělý výkon Pokorného 
nám nestačil k  bodovému zis-
ku. Jihlava ukázala své kvality 
a  je jasné, že bude aspirantem 
na  postup. V  oslabené sestavě 
bez Řikovského jsme nastoupili 
k  druhému utkání v  Chotěboři. 
Z  tohoto střetnutí se radovali 

opět domácí a  po  třech hodi-
nách bojů vyhrávali nejtěsněji 
10:8. Nutno dodat, že naši hráči 
udělali pro zisk bodů maximum. 
Perfektní výkon Klímy, který vy-
hrál všechny své dvojhry, nepo-
mohl k vítězství. Své body uhrál 
standardně Pokorný. Dobrý zá-
pas odehrál také Skryja, zazna-
menal jednu výhru a  tři prohry 
smolně 3:2 na  sety. I  když šlo 
o prohru, tak v této sestavě nám 
chyběl malý kousek k  vítězství. 
V  neděli pokračovala další kola 
okresních přeborů. Družstva B 
a C zavítala do Žďáru. Béčko do-
kázalo zvítězit 10:8. Nejvíce se 
dařilo Brabcovi. Céčko nestači-

lo na  domácí a  prohrálo vysoko 
14:4. V  tomto utkání hrál nejlíp 
Kořínek. Naši nejmladší zazna-
menali první vítězství nad Níž-
kovem 14:4.
Dne 10. 11. se hrají další kola 
poháru Vysočiny. Přivítáme 
v  10 hodin Žďár nad Sázavou 
a  v  15 hodin Havlíčkův Brod. 
Přijďte nás podpořit.
Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky – TJ Sokol Ro-
kytnice n. R. 4:10
SK Sokol Lhotky – TJ Vladislav 
7:10
Okresní přebor II. třídy
SK Nové Dvory – SK Sokol 
Lhotky B 14:4

Sestava Lhotky: Chylík 1, Kupka 
M., Marek, Rössler 3
SK Sokol Lhotky B – TJ Spartak 
Velká Bíteš B 8:10
Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Škrdlo-
vice 9:9
TJ Doubravník – SK Sokol 
Lhotky C 10:8
Sestava Lhotky: Hrnčíř 1,5, Ko-
nečný 4,5, Krčál 2, Marek
Okresní přebor III. třídy
TK Autocolor Oslavice B – Os-
trov nad Oslavou A 9:9
Body – Klusáček Patrik 2,5; 
Jaša Jaroslav 2,5; Trutna Jaro-
slav 2; Štěpánek Jiří 2

-šou-

Meziříčští stolní tenisté utpěli dvě porážky v řadě

-pk-
-chyl-

SpSM jih U 13
FC VM – HFK Třebíč 60:0
Branky: 8× Maleta, 7× Křivánek, 
6× Štveráček, 5× Pártl, 4× Dobeš 
a Sysel, 3× Bula, Burian, Vošme-
ra, Havelka a Voneš, 2× Jeřábek, 
Macek, Patyi a Mikuška, 1× Cha-
lupa, Loup, Požár
SpSM jih U 12
FC VM – HFK Třebíč 29:3 (13:0)
Branky: 6× Těšík, 4× Bibr, 4× Vo-
kurka, 3× Trnka, 3× Svoboda, 2× 
Blažek, 2× Němec, Kubíček, Ba-
čák, Doležal, Šlouf, Bula

SpSM jih U15
FC VM – Třebíč 0:5
1. Zbrojovka Brno 14 13 0 1 86:11 39
2. Slovácko 14 13 0 1 71:13 39
3. FASTAV Zlín 13 12 0 1 74:6 36
4. Jihlava 13 10 0 3 43:15 30
5. Sparta Brno 13 8 0 5 68:28 24
6. Znojmo 14 8 0 6 19:30 24
7. Kroměříž 14 7 2 5 30:20 23
8. Havl. Brod 13 7 1 5 41:26 22
9. Hodonín 14 5 1 8 25:45 16
10. Třebíč 14 5 0 9 30:48 15
11. Prostějov 14 4 0 10 25:46 12
12. Vyškov 14 3 0 11 15:56 9
13. Velké Meziříčí 14 2 1 11 16:61 7
14. Líšeň 14 1 2 11 12:75 5
15. Břeclav 14 1 1 12 9:84 4

Zdroj: www.fotbal.cz-ves-

FOTbAl ŽáCI
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mĚSTSKá HOKEjOVá lIgA

Dorostenky neuspěly v Jindřichově Hradci

Nábor do házené
Oddíl házené Velké Meziříčí zve do svých řad chlapce a děvčata na-
rozené v letech 1995–2003.
Pravidelné tréninky: pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou.

OKRESNí HOKEjOVý pŘEbOR

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
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

VEŘEjNÉ bRUSlENí

FOTbAlOVÉ VýSlEDKY

Krajský přebor Vysočiny 
Sokol Častrov – Spartak VM B 
2387:2299 *6:2
Němec M. 425:379 Baloun
Němec P. 397:388 Starý
Kadlec 400:427 Lavický B.
Kolář 381:366 Kováč
Lapka 367:369 Lavický Jo.
Němec D. 417:370 Korydek
V Častrově jsme nikdy nevyhráli 
a  tradici jsme bohužel neporu-
šili.
Spartak VM A  – TJ Třebíč C 
2585:2719 * 1:7
Baloun 455:448 Toman L.
Starý 436:501 Gregorovič
Lavický Jo. 444:449 Picmaus

Kováč 394:448 Horák
Lavický Ji. 426:441 Toman Z.
Korydek 430:432 Kohout
Áčko poprvé doma prohrálo, 
na  výborně hrající hosty nesta-
čilo.
Krajská soutěž Vysočiny
skupina B
Spartak VM C – Spartak VM B 
1578:1652 * 1:5
Badalík 425:397 Lavický F.
Bača 388:412 Kamenský
Mátl 397:415 Mička
Lavický A. 368:428 Mičková
V derby první duel patřil céčku, 
pak už dominovalo béčko a  vy-
hrálo o 74 dřev.

KUŽElKY

-sta-

I. liga mladší dorostenky
TJ Házená Jindřichův Hradec – 
TJ Sokol VM 33:29 (18:10)
Domácí celek vyrukoval od úvodu  
s  těsnou osobní obranou na  naši 
kanonýrku. Tvrdou a  dobře orga-
nizovanou defenzivou vnesl do na-
šich řad nejistotu a  nervozitu. Ta 
byla patrná zejména na procentuál-
ní úspěšnosti střelby a na nesouro-
dé útočné hře, kdy jsme nedokázali 
více využívat post pivota. Zatímco 
Hradecké proměňovaly svoje pří-
ležitosti s  lehkostí a  přehledem, 
pro naše hráčky byla mnohdy ne-
překonatelnou překážkou domá-
cí gólmanka. Strážkyně svatyně 
Jihočešek nasbírala za  celé utkání 

postupně devatenáct úspěšných zá-
kroků, zatímco naše dvojice bran-
kářek dohromady pouze sedm. 
Sice jsme v  celkovém součtu sou-
peřky v utkání přestříleli, leč mizé-
rie v koncovce nám ubírala zvláště 
psychické síly. K tomu přibylo i ne-
bývale velké množství technických 
chyb a nepřesností v naší rozehráv-
ce s  řadou individuálních selhání. 
V závěru první půlhodiny tak svítil 
na ukazateli skóre propastný rozdíl 
osmi branek. Po změně stran jsme 
se i přes změny v sestavě nedokáza-
li nijak přibližovat na dostřel a do-
mácí hráčky si udržovaly výrazný 
náskok. Až razantní změny přeci 
jen přinesly kýžený brankový efekt 

a  postupně jsme začali umazávat 
náskok domácích. Škoda, že jsme 
v  této fázi opět „propadli“ v gólo-
vém zakončení, což soupeřkám 
vlilo do  žil novou sílu a  dokázaly 
brankově kontrovat. Až v  úplném 
závěru vysunutou obranou jsme 
částečně zmírnili nečekaně útrp-
nou porážku. V našich barvách je 
třeba vyzvednout výkony Elišky 
Koudelové, spojek Renaty Škrdlové 
a Markéty Partlové, v defenzivních 
činnostech pivotmanku Kateřinu 
Studenou.
7m hody 2/1:2/2, vyloučení 5:1. 
Střely 50:59. Sled branek 2:1, 
3:2, 6:3, 10:3, 13:8, 16:10, 20:11, 
23:14, 26:18, 30:24, 33:27. 

Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Kratochvílová 
Hana (9/1), Koudelová Eliška (6), 
Partlová Markéta (6), Škrdlová 
Renata (4), Janečková Denisa (1), 
Sedláčková Klára (1), Homolová 
Michaela (1), Nejedlá Michaela 
(1), Studená Kateřina, Rosová 
Terezie, Fialová Eliška, Bačová 
Soňa. Trenéři V. Záviška, E. Part-
lová, I. Škrdlová.
1. Zlín 5 5 0 0 157:111 10
2. H. Brod 6 5 0 1 200:174 10
3. Olomouc 5 4 0 1 155:106 8
4. V. Meziříčí 5 3 0 2 158:135 6
5. Bohunice 5 2 0 3 112:110 4
6. J. Hradec 5 2 0 3 133:132 4
7. Karviná 5 2 0 3 134:151 4
8. Kunovice 1 0 0 1 20:45 0
9. Poruba 4 0 0 4 84:118 0
10. Pardubice 5 0 0 5 90:161 0

-záv-

1. A tř., sk. B 
FC VM B – HFK Třebíč B 1:1 
(1:1)
Rozhodčí: Šetek – Kříž, Nechvá-
tal. Diváci: 10. Branky: Beran (6.) 
– Válek (5.). Karty: žlutá – Beran 
(13.), Krejčí (20.), Liška (80.). 
Sestava: Dohnal – Pospíšil, Ha-
lámek, Doucha, Netolický – Žák 
(56. Palát), Krejčí, Malec, Vysko-
čil – Liška, Beran.
Poslední zápas v  podzimní části 
jsme hráli na umělé trávě s rezerv-
ním celkem Třebíče. Fotbal se hrál 
za velmi příznivého počasí.
V  zápase jsme inkasovali velmi 
brzy, když v  5. minutě z  dvaceti 
metrů napřáhl Válek a šajtlí poslal 
balon k tyči. Neuběhla ani minuta 

a  bylo vyrovnáno. Liška po  indi-
viduální akci prověřil Krubu, míč 
dokázal vyrazit jen k volnému Be-
ranovi, a ten srovnal krok. Utkání 
se hrálo nahoru dolů. Do nebez-
pečné šance se dostal Krejčí, ale 
jeho střelu dokázal Kruba zlik-
vidovat. Hosté se dostávali taky 
do  příležitosti skórovat, ale vždy 
se do  střely postavili obrán-
ci. V  závěru poločasu se dostal 
do velmi slibné šance Vyskočil, ale 
jeho střelu na  zadní tyč vytěsnil 
skvělým zákrokem Kruba.
Na  začátku druhého poločasu 
vyzkoušel brankáře z  25 metrů 
Beran, ale jeho střelu Kruba zlik-
vidoval. V  53. minutě Vyskočil 
poslal dlouhý míč na  zadní tyč 

k  Žákovi, který ve  stoprocentní 
šanci přestřelil bránu. O  minutu 
později opět Vyskočil poslal dlou-
hý míč ze strany do vápna, kde jej 
zpracoval Beran, ale ten v gólové 
šanci nastřelil jen obránce. V  61. 
minutě, po dlouhém pasu za naši 
obranu, šel sám na  Dohnala Vá-
lek, ale nedokázal trefit bránu. 
O  tři minuty později se dostal 
mezi obránce Palát, ale jeho finál-
ní střela byla zblokována na  roh. 
Do  další gólové šance se dostal 
Liška, ale tak jako ostatní nedoká-
zal míč dostat do brány.
„V  zápase padly celkem rychle 
dva góly. První poločas byl spíše 
spjatý taktikou. Ve  druhém po-
ločase jsme byli lepším týmem, 

ale nedokázali jsme ve  stopro-
centních šancích skórovat. Po ne-
proměněných příležitostech jsme 
soupeři umožnili rychlé proti-
útoky, které nebyly naštěstí po-
trestány. Remíza proti Třebíči je 
velmi málo, zasloužili bychom si 
tři body,“ řekl po  zápase trenér 
Libor Smejkal mladší.
1. Štěpánov n. S. 12 9 1 2 30:16 28
2. Přibyslav 13 7 5 1 36:21 26
3. Budišov-Nárameč 12 6 3 3 26:19 21
4. Rantířov 12 6 1 5 30:24 19
5. V. Meziříčí B 13 6 1 6 26:22 19
6. Křoví 13 5 4 4 25:26 19
7. Rapotice 13 5 4 4 31:34 19
8. Třebíč HFK B 13 5 2 6 28:26 17
9. Žďár n. S. B 13 5 2 6 30:34 17
10. Stonařov 12 4 4 4 26:25 16
11. Kouty 12 4 0 8 15:21 12
12. Herálec (ZR) 12 3 3 6 30:39 12
13. Vrchovina B 13 3 3 7 18:27 12
14. Želetava 13 3 1 9 32:49 10

-ls-

Benfika svůj poslední letošní zápas ukončila smírně

HHK VM B – TJ Spartak Pelhři-
mov B 7:3 (3:0, 3:0, 1:3)
Diváků: 79. Rozhodčí: Kopeček 
– Jirčík, Rous. Branky: 3. Tůma 
(Frühauf, Peterka), 8. Malec, 15. 
Tůma (Kavina), 22. Barák (Pokor-
ný), 35. Barák (Malec, Pokorný), 
35. Hubl (Vrána), 44. Bradáč – 41. 
Zadražil, 42. Hubata (Siřiště), 43. 
Adam (Knězů). Vyloučení: 7:3, 
navíc trestné střílení za  držení 
Kasalého (P). Využití: 1:0. Osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 39:34. 
Sestava HHK: Šeba (od 51.‘ Kočí) 
– Navrátil, Pokorný – Musil F., 
Bradáč – Peterka, Urbánek – Ba-
rák, Kudláček J., Malec – Kavina, 
Vrána, Hubl – Šoukal, Frühauf, 
Tůma – Špaček, Musil Š.

Do  zápasu s  nováčkem soutěže 
vstoupili domácí mnohem zod-
povědněji než minule proti Telči. 
Hráli aktivně a  kontrolovali vý-
voj utkání. A přišly i branky. Klid 
do  jejich hry dodala třetí pětka 
už ve  3.‘, kdy pěknou kombinaci 
spoluhráčů zakončil Tůma. Násle-
dovalo proměněné trestné střílení 
Malcem a v 15.‘ opět Tůma dorazil 
puk nahozený Kavinou. Hosté ne-
hráli až tak špatně, jak by napoví-
dal poměr skóre, ale jejich útočnou 
snahu kazila pozorná obrana HHK 
a hlavně výborný gólman Šeba.
Na začátku prostřední části před-
vedli domácí ukázkové využití 
přesilovky. Barák vyhrál buly 
na  Pokorného, který to z  první 

napálil na  brankáře. Těsně před 
ním tečoval Barák, jenž hned 
po  vhazování vyrazil k  bráně 
soupeře. Že však čtyřbranková 
ztráta na  Pelhřimov nijak nedo-
lehla, předvedli hosté v následu-
jících minutách. Uzamkli Mezi-
říčské v  jejich obranném pásmu 
a  jenom velká dávka smůly jim 
zabránila ve  snížení skóre. Roz-
hodující moment zápasu pak při-
šel v  jeho polovině. To se zranil 
brankář hostů Pešout a musel být 
nahrazen hráčem z pole. Domácí 
jej sice překonali až po  pěti mi-
nutách, ale zato hned dvakrát.
Šestigólový náskok však hrá-
če HHK natolik ukolébal, že 
ve  třech prvních střídáních po-

slední třetiny inkasovali a  až 
následný oddechový čas jim to 
srovnal v hlavách. Naštěstí hned 
v příští minutě vystihl rozehráv-
ku hostů Bradáč a  nekompro-
misně prostřelil Vodičku v bráně 
Spartaku. Zápas se už pak dohrál 
bez nějakých mimořádných si-
tuací a protože hosté nedokázali 
využít ani své dvě početní výho-
dy, tak výsledek zůstal 7:3. 
Další výsledky: Telč juniorka 
– Žirovnice 6:4 (hráno v  Jin-
dřichově Hradci), Ledeč n. S. 
– Telč 8:5.
1. V. Meziříčí B 3 2 0 0 1 18:12 6
2. Žirovnice 3 2 0 0 1 16:11 6
3. Ledeč n. S. 3 2 0 0 1 14:14 6
4. Telč – junioři 3 1 0 0 2 10:12 3
5. Telč 3 1 0 0 2 13:17 3
6. Pelhřimov B 3 1 0 0 2   8:13 3

Rezerva HHK nasázela Pelhřimovu sedm branek

I. B třída mužů skupina B
Bystřice n. P. B – Měřín 12:2
Křižanov – Rokytnice n. R. 3:1
Velká Bíteš B – Bohdalov 3:0
1. Hrotovice 12 10 1 1 43:12 31
2. Velká Bíteš B 13 8 2 3 30:26 26
3. Bystřice n. P. B 12 7 1 4 34:19 22
4. Polná B 12 6 3 3 31:23 21
5. Telč 12 6 2 4 29:19 20
6. Křižanov 12 6 2 4 22:17 20
7. Rokytnice n. R. 13 6 0 7 16:28 18
8. Stařeč 12 5 1 6 18:25 16
9. Měřín 12 4 3 5 24:31 15
10. Jakubov 13 5 0 8 20:29 15
11. Přibyslavice 13 3 4 6 22:25 13
12. Studenec 12 3 2 7 19:25 11
13. Bohdalov 12 3 1 8 12:25 10
14. Šebkovice 12 2 2 8 12:28 8

OP mužů II. třída
Radostín – Nedvědice 6:1 (1:0)
Branky: Promberger Jaroslav 2, 
Vokoun Pavel 2, Smítal Radek, Ve-
čeřa Rostislav – Havlíček Michal. 
Rozhodčí: Bílek, Švehla. ŽK: 1:1.

Moravec – Rozsochy B 2:0 (2:0)
Branky: Hladík Jiří, Kovář Fran-
tišek. Rozhodčí: Mička, Novák, 
Dítě. ŽK: 1:2.
Bory – O. Bítýška 2:2 (1:1)
Branky: Špaček Milan, Vaculík Petr 
– Dvořák Milan, Navrátil Antonín. 
Rozhodčí: Bula Nikola, Landsman 
Martin, Liška Jiří. ŽK: 1:0.
1. Hamry 12 9 1 2 43:22 28
2. Nová Ves B 13 9 0 4 46:30 27
3. Radostín 12 8 2 2 42:18 26
4. Moravec 12 8 1 3 34:23 25
5. Rozsochy B 12 7 3 2 25:14 24
6. Nedvědice 13 6 3 4 25:28 21
7. Rad. Svratka 12 6 1 5 28:24 19
8. Svratka 13 5 2 6 31:32 17
9. O. Bítýška 12 4 3 5 21:29 15
10. Bory 12 3 4 5 30:30 13
11. Rožná 12 3 1 8 26:37 10
12. Ujčov 13 3 1 9 30:47 10
13. Bobrová 12 2 2 8 19:35 8
14. Rovečné 12 1 0 11 13:44 3

Zdroj: www.fotbal.cz

Extraliga
Agromotor VM – Sanborn VM 
2:7
Pavlas, Kadela – Hanus 2, Novák 
2, Bajer 2, Fritz
HC Lukáš – H. Heřmanice 10:3
Vaněk 2, Malát 4, Beránek, Lu-
káš, Bartejs, Gis – Mejzlík Jar. 2, 
Kutílek
SK Omega VB – HC Bory 4:3
Ondráček 2, Budín, Dočkal – 
Berger 2, Uhlíř
TS VM – HC Benetice 6:3
Muzikář 2, Todorov, Horký A., 
Horký D., Láznička – Krejčí, No-
votný, Houzar
1. SK Omega VB 5 5 0 0 28:8 10
2. HC Lukáš 4 3 0 1 31:11 6
3. SK Netín 4 3 0 1 31:16 6
4. HC Bory 4 3 0 1 27:13 6
5. Tech. služby VM 4 2 0 2 22:16 4
6. Sanborn VM 4 2 0 2 17:21 4
7. Agromotor VM 5 2 0 3 22:29 4
8. SK Kunšovec VM 4 2 0 2 11:18 4
9. SK Vídeň 5 1 0 4 12:27 2
10. Horní Heřmanice 4 1 0 3 14:31 2
11. HC Benetice 5 0 0 5 14:39 0

1. liga
HC Pikárec – SK Lavičky 1:11
Chrást – Čech 4, Štěpánek 3, Ne-
věčný, Polák, Hladík, Dobrovolný
River VM – SPL Radostín nad 
Oslavou 2:6
Rous, Míča – Váša A. 2, Váša J., 
Láznička, Hubený, Vondrák 
SK S. Zhoř – HC Pikárec 6:3
Vlach 2, Urbánek A. 2, Kazda, 
Sedláček – Vařejka, Chrást 2
NHÚ Balinka VM – Ořechov 
4:2
Strádal 2, Mucha M., Komínek – 
Zeman, Dvořák
1. SPL Radostín n. O. 5 4 1 0 28:10 9
2. SK Lavičky 4 4 0 0 39:12 8
3. SK Stránecká Zhoř 5 3 0 2 22:23 6
4. Auto Dobrovolný VM 4 2 1 1 32:11 5
5. River VM 5 2 1 2 21:20 5
6. HC Tasov 4 2 1 1 14:13 5
7. NHÚ Balinka VM 5 2 0 3 24:23 4
8. Farma Měřín 4 1 2 1 17:18 4
9. HCF Dráhy VM 4 2 0 2 17:24 4
10. HC Pikárec 5 1 1 3 13:26 3
11. Ořechov 5 0 1 4 9:22 1
12. HC Bory B 4 0 0 4 10:44 0

-vid-

SK Mostiště – HC Nedvědice 4:3 
(2:2; 0:0; 2:1)
Branky: Toman, Musil, Solař, Slavík, 
asistence: Smejkal, Slavík, Václav 
Krejčí st., Solař, Novák – Pospíšil, 
Čermák, Dinga, asistence: Čermák, 
Štarha, vyloučení 5:7, navíc trestné 
střílení, využití 1:0, oslabení 0:1, 
střely na  branku 50:21, rozhodčí 
Maloušek, Musil, 60 diváků.
Domácí měli po  většinu zápasu 
výraznou převahu, což dokládá 
i poměr střel, jenže s produktivitou 
byli na štíru. Hosté dokázali i s mi-
nimem šancí držet se soupeřem 
krok ve  skóre a  deset minut před 
koncem zápasu ještě o  gól vedli. 

V závěru ale byla mostišťská akti-
vita přece jen odměněna. Domácí 
dvěma trefami otočili stav a vydřeli 
své první letošní vítězství.
HC Sp. V. Bíteš B – HC Zastávka 
2:7; HC Sokol Křižanov – HC V. 
Bítýška 1:6
1. Veverská Bítýška 3 3 0 0 0 26:5 9
2. Náměšť n. O. 3 3 0 0 0 30:11 9
3. RH Centrum Brno 3 3 0 0 0 30:14 9
4. Šerkovice 3 2 0 0 1 22:14 6
5. Zastávka 3 2 0 0 1 18:14 6
6. Boskovice B 3 2 0 0 1 13:13 6
7. Bulldogs Brno 3 1 0 0 2 15:20 3
8. Mostiště 3 1 0 0 2 8:19 3
9. Křižanov 3 0 1 0 1 5:17 2
10. Nedvědice 3 0 0 1 2 7:20 1
11. Hrušky 3 0 0 0 3 10:20 0
12. Velká Bíteš B 3 0 0 0 3 7:24 0

Příští zápas: 11. 11. v  16.30 V. 
Bítýška – Mostiště -tom-

Dorost
HHK VM – HC Boskovice 7:4 
(3:0, 3:3, 1:1)
Branky a asistence HHK: 11. Tla-
pák (Kampas M.), 17. Tichý, 20. 
Marešová (Kampas J.), 23. Tichý 
(Kampas J.), 26. Bernat (Burian 
L.), 31. Tichý (Burian L., Šilpoch), 
50. Šilpoch (Tichý). Sestava HHK: 
Juda J. – Smažil, Báňa D., Kampas 
M., Kampas F. – Tlapák, Burian 
L., Šilpoch D. – Bernat, Kampas J., 
Tichý – Marešová. Rozhodčí: Do-
stál – Maloušek, Lainka. Vylouče-
ní: 1:2; využití: 1:0; střely na bran-
ku: 23:41; diváci: 30.

Krajská liga dorostu JM, V, Z
1. Hodonín B 7 6 1 0 45:15 13
2. Uherský Brod 6 5 0 1 44:16 10
3. Velké Meziříčí 6 4 0 2 34:20 8
4. Minerva Boskovice 7 3 1 3 32:32 7
5. Brumov/Bylnice 7 3 1 3 42:44 7
6. Bobři Val. Meziříčí 7 3 0 4 28:44 6
7. Warrior Brno 8 2 1 5 28:38 5
8. Technika Brno 8 0 0 8 7:51 0

Starší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 6:3 
(2:1, 3:1, 1:1)
Branky a  asistence HHK: 8. 
Hedbábný (Úlovec), 21. Kará-
sek, 44. Řepa (Nevěčný). Sesta-
va HHK: Svoboda – Pacalová, 
Karásek, Báňa M., Přinesdomů, 
Janoušek – Kapusta O., Nevěčný, 

Dundálek – Hedbábný, Úlovec, 
Pacal – Pavelka, Řepa. Rozhodčí: 
Málek, Souček; vyloučení: 4:7, 
využití: 1:1; střely na  branku: 
29:20; diváci: 50.
Mladší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 12:4 
(3:1, 7:2, 2:1)
Branky a asistence HHK: 10. Juda 
M., 30. Havliš (Bíbr), 35. Juda M., 
56. Poledna (Třeštík). Sestava 
HHK: Pestr – Šandera, Ambrož, 
Procházka, Krčma – Barák, Juda 
M., Kapusta L. – Bartošek, Bíbr, 
Havliš – Dvořák, Třeštík, Poledna 
– Šilpoch M. Rozhodčí: Málek, 

Souček; vyloučení: 4:7, využití: 
1:1; střely na  branku: 21:26; di-
váci: 70.
Souhrnná tabulka KL MŽ a SŽ 
po osmém kole
1. Rebel H. Brod 16 13 1 2 105:40 27
2. Chotěboř 16 13 0 3 99:70 26
3. Třebíč 16 10 0 6 127:83 20
4. Žďár n. S. 16 9 2 5 118:79 20
5. Ledeč n. S. 16 5 3 8 77:96 13
6. Velké Meziříčí 16 3 4 9 75:102 10
7. Dukla Jihlava 16 4 2 10 76:110 10
8. Spartak Pelhřimov 16 1 0 15 44:141 2

Program mládeže: neděle 11. 
11. v  10.45 dorost HHK – HC 
Uherský Brod (ZS VM). Mladší 
a  starší žáci mají v  tomto týdnu 
volno.

Bodoval jen hokejový dorost, žáci Chotěboři nestačili

-hhk-

 -ht-
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Velmez prolomil smůlu na hřišti soupeře

KDY A KAm ZA SpORTEm

na fotbal
v sobotu 10. listopadu 
ve 14.00 Tasovice – muži A
(odjezd autobusu v 11.30)
na hokej
v  sobotu 10. listopadu v  16.15 
muži B – Ledeč n. S. (ZS VM) 
na házenou
do sportovní haly za Světlou
v sobotu 10. listopadu

v 11.00 mladší dorostenky – So-
kol Poruba
ve 13.00 mladší dorostenci – HK 
Ivančice
v 15.00 muži A – HK Ivančice
na volejbal
do tělocvičny u kostela
ve středu 14. listopadu
v  17 hodin odložený souboj Sp. 
VM – VK Ostrava

Hráč Handicap sport clubu Vel-
ké Meziříčí dostal boccia sadu 
zakoupenou z výtěžku chari-
tativního koncertu Muzikanti 
dětem 2012.

V  pondělí 22. října 2012 byla 
předána našemu sportovci Ivoši 
Smolíkovi (na snímku uprostřed) 
nová boccia sada, kterou zakou-
pili z  části výtěžku sbírky chari-
tativního koncertu Muzikanti dě-
tem jeho organizátoři. Koncert se 
konal 26. května 2012 na náměstí 
ve Velkém Meziříčí.
Boccia sadu dvanácti míčků 
sportovci předali organizátoři 
charitativního koncertu On-
dřej Duben (na  snímku zce-
la vpravo) a  Radovan Hajný 
ve  Velkém Meziříčí a  popřáli 
mu s  novým náčiním mnoho 

skvělých sportovních úspěchů, 
a  to jak v  rámci soutěží a  tur-
najů v  České republice, tak 
především na  soutěžích mezi-
národních.
Ivoš Smolík se zúčastnil v  roce 
2010 mistrovství světa v  Portu-
galsku a  jako jeden z  nejmlad-
ších členů české výpravy si vedl 
velice dobře. V současné době je 
v  reprezentačním výběru do  je-
denadvaceti let v kategorii posti-
žení BC1. Ve své kategorii bojuje 
Ivoš o  1. místo v  1. lize boccii 
OZP cupu v  roce 2012, jehož 
hlavním pořadatelem je Spor-
tovní klub Kociánka Brno. 
Výbor Handicap sport clubu 
Velké Meziříčí děkuje všem or-
ganizátorům této charitativní 
akce a těší se na další spolupráci.

Hráč Ivoš Smolík dostal darem boccia sadu

Text a foto: Jiří Charvát

MSD sk. D
FC Slovácká Sparta Spytihněv – 
FC VM 1:2 (0:1)
Střelci: 47. Kovář – 26. Souček, 
74. Simr. Rozhodčí: Kneisl L., 
Kneisl Z., Dostálek. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Souček, 
Pokorný, Bouček – Dufek (89. 
Vyskočil), Krejčí, Šimáček, Smej-
kal (50. Kučera), Netrda – Simr, 
na  lavičce Jaroš, Simandl, trenér 
Smejkal. ŽK: Kovář, Sokol, Barot, 
Krejčí – Šimáček, Souček, Smej-
kal. ČK: 85. Krejčí (FC SSS). Di-
váků: 120.
Do  utkání vstoupili lépe hosté 
a  už ve  2. minutě po  přihrávce 
Jardy Dufka vystřelil Jarda Krejčí. 
Gólman jeho ránu vyrazil a hla-
vička Pavla Simra v  záklonu již 
bránu netrefila. Ve  3. minutě se 

v dobré střelecké pozici ocitl Jar-
da Dufek, ale bylo mu odmáváno 
ofsajdové postavení. I  domácí 
hráči se brzo dostali k  našemu 
pokutovému území. Ve 4. minu-
tě průnik Habance zbrzdil Dufek 
a  míč zachytil Roman Invald, 
hned poté přešel přes Milana 
Součka domácí Krejčí, ale jeho 
centr odvrátil Michal Bouček. 
Ve  12. minutě centroval Krej-
čí, ale odkop naší obrany trefil 
bolestivě Pantálka. Přes velkou 
snahu obou týmů však v dalších 
minutách nepřesnosti na  obou 
stranách ani jeden z týmů do ne-
bezpečného zakončení nepustily. 
Teprve až ve 27. minutě rozehrál 
přímý kop z  35 metrů Miloš 
Netrda, na  jeho přesný centr si 
naskočil Souček a  hlavou nedal 

Hájkovi šanci 1:0. Ve  31. minu-
tě rozehráli přímý kop domácí, 
centr Horsáka našel hlavičkují-
cího Krejčího, ale míč jen těsně 
minul pravou tyč naší brány. 
Ve 32. minutě mohlo být vesele-
ji, Dufek našel na  malém vápně 
Edu Smejkala, ale jeho pohotová 
střela skončila jen na tyči domácí 
brány. Ve 40. minutě hledal Jarda 
Krejčí před bránou Smejkala, ale 
domácí kapitán Barot v poslední 
chvíli míč odvrátil do  bezpečí. 
Ve 41. minutě se po přesném cen-
tru a  zaváhání naší obrany řítil 
na  Invalda osamocený Jasenský, 
ale náš gólman jeho střelu vytlačil 
na rohový kop. 
Nástup do druhého poločasu vyšel 
domácím. Po zbytečné ztrátě míče 
ve  středu hřiště prošel po  křídle 

Kovář přes Boučka a  tvrdou stře-
lou pod břevno nedal Invaldovi 
šanci 1:1. Obdržená branka však 
náš tým nerozhodila a i dále jsme 
svou aktivitou a dobrým pohybem 
vytvářeli tlak na  domácí hráče. 
V 52. minutě si po faulu na Krej-
čího postavil míč Netrda, jeho po-
vedenou střelu přes zeď k levé tyči 
však domácí gólman konečky prs-
tů vytlačil na rohový kop. V 56. mi-
nutě se po centru Netrdy a souboji 
Hájka se Simrem dostal k zakon-
čení Smejkal, domácího gólmana 
sice překonal, ale míč z brány vy-
hlavičkoval Barot. V  60. minutě 
se dostal k zakončení z úhlu Simr, 
jeho střelu Hájek vyrazil a dorážka 
Petra Kučery trefila na zemi ležící-
ho Dufka. V 64. minutě zahrozili 
domácí, když po průniku Habance 

se k  zakončení dostal Krejčí, ale 
jeho střelu naše obrana zbloko-
vala na rohový kop. V 74. minutě 
po  průniku po  lajně našel Dufek 
před bránou hlavičku Simra a náš 
kanonýr upravil na 1:2. V 76. mi-
nutě nebezpečný centr z přímého 
kopu odvrátil Simr. V závěru utká-
ní začali být domácí hráči a diváci 
podrážděni výroky rozhodčího, 
vše vyvrcholilo v 85. minutě, kdy 
nejlepší hráč domácích Krejčí se 
neudržel a  pro opětovné urážky 
rozhodčího byl po  napomenutí 
žlutou kartou následně vyloučen. 
Naši hráči si již závěr utkání po-
hlídali, a tak v této sezoně poprvé 
na  hřišti soupeře zaslouženě po-
znali radost z vítězství.
„Jsem nesmírně šťastný, že se 
nám podařilo prolomit sérii špat-

ných výkonů na hřištích soupeře. 
I přes dvě vynucené změny v naší 
sestavě hráči dobře plnili defen-
zivní úkoly, vyvarovali se indivi-
duálních chyb a podle mého ná-
zoru dobrým týmovým výkonem 
přehráli domácí a zaslouženě zís-
kali plný bodový zisk,“ zhodnotil 
výsledek nadmíru spokojený tre-
nér Libor Smejkal st.
1. Třebíč 13 9 3 1 17:6 30
2. Líšeň 14 9 2 3 27:14 29
3. Vrchovina 13 7 4 2 24:11 25
4. Napajedla 13 6 4 3 31:15 22
5. Velké Meziříčí 14 7 1 6 23:23 22
6. Pelhřimov 14 6 1 7 24:28 19
7. Tasovice 14 6 1 7 19:23 19
8. Bohunice 14 4 6 4 24:18 18
9. DOSTA Bystrc 14 5 3 6 18:25 18
10. Hodonín 14 5 2 7 20:18 17
11. Bystřice n. P. 14 4 4 6 18:28 16
12. Spytihněv 14 5 1 8 23:35 16
13. Polná 13 4 3 6 21:26 15
14. Vyškov 14 2 8 4 14:14 14
15. Vikt. Otrokovice 14 4 2 8 17:21 14
16. Vracov 14 3 3 8 11:26 12
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Soutěž volejbalových juniorů je 
v  letošním ročníku dost nesou-
vislá, kvůli reprezentačním pře-
stávkám a  nesehraným zápasům 
ostravských volejbalistů je tabul-
ka hodně děravá. Po  třítýdenní 
přestávce odehráli naši hráči dal-
ší kolo, celkově čtvrté, v Brně. 
Volejbal Brno – Sp. VM 3:0 a 3:0
(23, 21, 18) a (24, 17, 26)
Do Brna nejeli naši hráči rozhodně 
jako favorité, přesto nejenom oni 
určitě doufali, že při letošním způ-
sobu hodnocení něco přivezou. 
Matematicky sice nebyli od  zisku 
alespoň nějakého setu zase tak da-
leko, na hřišti však na něj nedosáh-

li. Po dobře rozehraném, ale nako-
nec ztraceném prvním setu již byli 
v prvním zápase bez šancí, v  tom 
druhém sice opět bojovali jako lvi, 
nakonec však nezvládli ani jednu 
z koncovek.
„V  obou zápasech rozhodovaly 
chyby a my jsme jich bohužel udě-
lali víc. Zápasy nebyly nijak kvalit-
ní, Brno bylo k poražení, ale… My-
slím, že se na hře, a nejenom naší, 
projevuje herní absence, respektive 
dlouhé přestávky. V  týdnu přišla 
zpráva z Ostravy, že už jim koneč-
ně skončila karanténa, a tak jsme se 
domluvili na  sehrání odloženého 
zápasu ve středu 14. 11. večer. Prv-

ní zápas začne v 17.00, druhý ode-
hrajeme po krátké přestávce. Jsem 
zvědav, jak na tom Ostrava bude.“ 
Tolik Petr Vašíček.
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, 
Podhrázský, Krejska, Huryta, 
Matějka, Bláha, Pešta, Musílek, 
Košábek, Licek a Prchal.
Výsledky čtvrtého kola: Hradec 
– Zlín 1:3, 0:3. Dansport – Ostra-
va – hraje se 10. 11. 
Neúplná tabulka EX-JRI, sk. B 
po čtvrtém kole:
1. VSC Zlín 8 8 0 24:7 23
2. Volejbal Brno 8 6 2 20:7 18
3. Slavia Hradec Králové 6 2 4 7:14 5
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 1 5 6:16 4
5. SK Dansport Praha 6 1 5 7:17 3
6. VK Ostrava 2 0 2 3:6 1

Volejbalisté z Brna přijeli s prázdnou

-kon-

II. liga žen
TJ Sokol VM – SK UP HSC Olo-
mouc 28:23 (15:15)
Domácí celek nastoupil ten-
tokrát takřka v  „plné palbě“. 
Zvláště znát byl návrat a  pří-
tomnost zkušených hráček. 
Náš výkon zejména ve  druhém 
poločase to pozitivně ovlivni-
lo. Zkušený olomoucký tým 
měl v  úvodních minutách díky 
lépe fungující defenzivě mírně 
navrch. Naše hráčky limitovala 

příliš propustná obrana, navíc 
velmi dobré střelecké příležitos-
ti pochytala výborná brankářka 
soupeře. V úplném závěru prv-
ního dějství se přeci jen podaři-
lo najít účinný recept na soupe-
řovu hru a  stáhnout čtyřgólové 
manko až na  poločasovou re-
mízu. Po přestávce jsme udrželi 
nastavené tempo hry a  přede-
vším zdařilou souhrou spojek si 
vypracovali nejtěsnější náskok. 
Rozhodující moment nastal 

v  průběhu 51.–56. minuty, kdy 
jsme potrestali dvojnásobné vy-
loučení Hanaček a odskočily až 
na  pětibrankový rozdíl. Soupeř 
pak rezignoval, přílišnými dis-
kuzemi se již nedokázal zkon-
centrovat na svůj výkon a gólo-
vě odpovědět. 7m hody 7/2:3/2, 
vyloučení 3:7. 
Sled branek 1:0, 2:4, 4:7, 7:7, 
7:10, 11:15, 20:18, 20:21, 22:22, 
27:22.
Hrály: Zelníčková Marta, Ba-

báčková Marcela, Lavická Jana – 
Závišková Iva (5), Kratochvílová 
Monika (4/1), Svobodová Diana 
(4), Hublová Hana (4), Plachet-
ská Jitka (4), Hrůzová Jarmila 
(3), Klusáčková Jana (3/1), Dvo-
řáková Šárka (1), Pacalová Len-
ka (1), Necidová Soňa. Trenér 
ing. Tvarůžek.
1. Karviná 7 7 0 0 196:155 14
2. Olomouc 7 5 0 2 186:139 10
3. Bohunice 7 4 0 3 188:159 8
4. V. Meziříčí 7 4 0 3 197:189 8
5. Vlčnov 7 1 0 6 125:214 2
6. V. Bystřice 7 0 0 7 143:179 0

Ženy po bojovném výkonu zdolaly Olomoucké
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HHK VM – HCM Warrior Brno 
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky a  asistence: 6. Nekvasil 
(Šerý), 22. Cihlář, 30. Nekvasil 
(Novák), 45. Štěpánek (Stře-
cha F., Ambrož) – 53. Bednář 
(Tůma). Sestava HHK: Černý 
(Štourač) – Dusík, Šerý, Sedlá-
ček, Souček, Pokorný, Ambrož 
– Hlouch, Nekvasil, Novák, Cih-
lář, Kudláček, Krča, Štěpánek, 
Smejkal, Střecha F., Burian P., 
Burian V., Nedoma. Rozhodčí: 
Coufal – Král, Procházka, vylou-
čení: 9:10, navíc Nekvasil (HHK) 
a Klimeš (WB) 10 min. OT., vy-
užití: 2:0, v  oslabení 0:1, střely 

na  branku: 29:34, diváci: 208.
V  sedmém kole přivítali naši 
hráči tradičního soupeře Warri-
or Brno. Trenérům se po  zraně-
ní do  kabiny vrátili Jirka Cihlář 
a  Karel Nekvasil. Do  branky se 
postavila posila s Horácké Slavie 
Třebíč, Jirka Černý, který je u nás 
na střídavý start do konce sezony.
Od první minuty měli naši hráči 
herní převahu, kterou dokázali 
zúročit čtyřmi brankami. O čisté 
konto připravili brněnští hráči 
náš tým ve  třetí třetině při naší 
přesilovce. Ve  výborné atmosfé-
ře si náš tým připsal první výhru 
v domácím prostředí.

Ostatní výsledky 7. kola: Kromě-
říž – V. Bíteš 2:5, Boskovice – U. 
Brod 3:4SN, Šternberk – Plumlov 
4:2, Blansko – U. Ostroh 2:3 SN, U. 
Hradiště – Brumov/Bylnice 5:11. 
První mužstvo HHK má tento 
týden volno.
Krajská liga J Moravy a Zlínska
1. Šternberk 7 6 0 1 0 36:21 19
2. Uherský Brod 6 4 1 0 1 23:23 14
3. Uherský Ostroh 6 3 2 0 1 21:11 13
4. Kroměříž 7 4 0 0 3 42:30 12
5. Velká Bíteš 6 4 0 0 2 25:17 12
6. Warrior Brno 6 3 0 0 3 25:25 9
7. Brumov/Bylnice 6 3 0 0 3 36:37 9
8. Grewis Plumlov 5 2 1 0 2 30:19 8
9. Dynamiters Blansko 7 2 0 2 3 22:27 8
10. Velké Meziříčí 7 2 0 2 3 24:31 8
11. Minerva Boskovice 7 1 1 1 4 23:31 6
12. Lvi Břeclav B 6 1 0 0 5 23:30 3
13. Uherské Hradiště 6 0 1 0 5 11:39 2

První mužstvo HHK přehrálo Brňany

Liga Vysočiny mužů
4. a 5. kolo
Slavoj Třešť – TJ Sokol VM B 
28:22 (13:11)
Sokol Bystřice n. P.  – TJ Sokol 
VM B 16:16 (9:9)
Z  venkovního dvojzápasu do-
vezlo rezervní družstvo pouze 
bod. Proti Slavoji jsme po  celé 
utkání tahali za  kratší konec 
a  neustále jsme dotahovali ná-
skok soupeře. Rozhodující ná-
skok si Třešť vypracovala začát-
kem druhé půle, kdy potrestala 
chyby v  naší rozehrávce. Sice 
se nám podařilo dotáhnout se 
na rozdíl tří branek, ale to bylo 
z naší strany vše a podlehli jsme 
28:22.
Proti Bystřici nám vyšel úvod 
utkání a  vypadalo to na  jed-
noznačnou záležitost. Naše 

aktivní obrana nutila soupeře 
k  chybám, ale bohužel se ne-
dařil rychlý útok. Navíc v  po-
stupném útoku jsme jen velmi 
těžko překonávali brankáře 
soupeře a dělali zbytečné chyby. 
V druhé půli se přelévalo skóre 
z  jedné strany na druhou a ani 
jedno družstvo nevedlo o  víc 
než dvě branky. Nakonec se obě 
družstva rozešla, v utkání velmi 
chudém na branky, zaslouženou 
remízou 16:16.
Sestava a  branky: Poul Ond-
řej – Pospíšil Jan (16/5), Šidlo 
Ladislav (6), Babáček Petr (4), 
Juránek Jakub (4/1), Živčic Pa-
vel (3), Brabec Josef (3), Krištof 
Matěj (2), Kříbala Pavel, Kubiš 
David, Kaštan Jiří, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kří-
bala Pavel. 

Z dvojzápasu brali 
házenkáři pouhý bod
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