
t
ý

d
e

n
ík

®

Týdeník Vel-
komeziříčsko 

si můžete nyní 
zakoupit také 
v nově otevře-

né trafice
na náměstí ve 

Velkém Meziříčí 
(bývalá trafika 

p. Buršíka).

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku

Uzavírky ulic
Od 16. 9. do 31. 10. 2013 dojde k uzavírce ulice Ke Třem 
křížům (v úseku cca 150 m u domu č. 21, 18, 16, 13, 11, 12a, 
10, 9, 8).
Od 5. 9. do 30. 9. 2013 je uzavřena ulice U Světlé (v úseku 
cca 30 m na příjezdu k budově Policie ČR u domu č. 2, 3, 13). 
Důvodem uzavírek jsou opravy vodovodu a kanalizace.

-měú-
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Klíče si odvezl MěřínO  10 % více zachráněných. To je 
výsledek bezmála dvouleté práce 
přístroje pro nepřímou srdeční 
masáž, který zdravotnickým zá-
chranářům z  Velkého Meziříčí 
koupily obce z celého okolí. 

„Srovnáme-li primární úspěšnost 
resuscitace na místě postižení před 
vybavením přístrojem LUCAS 
2 a  za  použití přístroje, narostla 
úspěšnost o 10 % na 43 % zachráně-
ných. Jistě došlo za tu dobu ke změ-

nám v doporučených postupech při 
resuscitaci, zdokonalení práce ope-
rátorek záchranné služby se svědky 
události, ale velký kus práce odve-
dl i  tento přístroj,“ popsal nárůst 
počtu zachráněných primář ZZS 
Milan Korsa. Na přístroj v hodnotě 
asi 270 tisíc Kč se v listopadu 2011 
složilo 43 obcí mikroregionu Vel-
komeziříčsko, největší částkou při-
spělo město Velké Meziříčí. Tehdy 
byl přístroj LUCAS 2 teprve druhý 
na Vysočině. „Ocenil jsem zejména 

rychlost, s jakou se obce na sbírku 
domluvily. Nárůst počtu zachráně-
ných dokazuje, že iniciátoři tohoto 
společného nákupu měli dobrý 
nápad,“ říká starosta Velkého Me-
ziříčí R. Necid. LUCAS 2 umožňuje 
záchranářům svěřit nepřímou sr-
deční masáž technice, která prová-
dí tento úkon samočinně a hlavně 
pravidelně a rovnoměrně. Zachra-
ňovanému tak zajišťuje stálý přívod 
okysličené krve do tkání a zejména 
do mozku.

Vítězné družstvo z Měřína bojovalo ve složení: Ivo Rohovský, František Panáček, 
Aneta Hnízdilová, Veronika Pytlíková a Jakub Láznička. Foto: Martina Strnadová

Cvičení NATO pocítí zvýšeným pohybem letounů i lidé v našem městě

Lidem pomohl nový přístroj

Martina Strnadová

Putovní trofej soutěže 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně z letoš-
ního již 21. ročníku Velkome-
ziříčským sebrali Měřínští. 
Domácí tedy svoje loňské 
a předloňské vítězství neobháji-
li a museli se spokojit s druhou 
příčkou. Třetí skončil Křižanov 
a poslední Velká Bíteš.

Družstva čtyř sousedních měst 
a  městysů vedli v  sobotu 7. září 
do  sportovně-zábavního klání: 
velkomeziříčské starosta Radovan 
Necid, bítešské ředitel Střední od-
borné školy J. Tiraye Josef Chytka, 
křižanovské starostka Marie Smej-
kalová a  měřínské místostarosta 

Ivo Rohovský. Ti se společně se 
svými týmy museli utkat v disciplí-
nách z oboru stavitelství. Pořádající 
Jupiter club si totiž tentokrát pro 
podtitul soutěže vypůjčil text ze 
známé pohádkové písničky: Dělá-
ní, dělání, všechny chmury zahání. 
Jak jinak, když toto téma je pro něj 
právě velmi aktuální – co nevidět 
jej čeká zásadní rekonstrukce, tedy 
nejprve bourání a po něm konečně 
ona dlouho očekávaná výstavba 
moderního víceúčelového sálu. 
„Chtěli jsme tím v podstatě dát vel-
komeziříčské veřejnosti na vědomí, 
že rekonstrukce skutečně začíná,“ 
podotkl ředitel Jupiter clubu Mi-
lan Dufek. To podtrhl i starosta R. 

Necid, když bagrem rozbořil kulisu  
starého Jupiter clubu a  zahájil tak 
symbolicky stavbu.
Nechyběl ani doprovodný pro-
gram. Odpoledne patřilo dětem, 
které zabavilo divadlo Koráb svými 
obrovskými loutkami a  soutěže-
ním. Hlavní akci večera prokládala 
vystoupení orientálních tanců s ha-
dem, či ohňová šou fakírského dua.
Ale ani po skončení hlavního pro-
gramu náměstí neutichlo. Divá-
kům, kterým se ani v  pozdních 
večerních hodinách ještě nechtělo 
domů, se představil česko-sloven-
ský revival populární irské rockové 
skupiny U2, a to U2 Desire Revival 
Band.

Až do 20. září hostí Česká 
republika alianční cvičení 
s názvem Ramstein Rover 2013 
(RARO). V letošním roce jde 
o nejvýznamnější cvičení se za-
hraničními partnery na našem 
území. 

Akci řídí komponentní Velitelství 
vzdušných sil NATO dislokované 
na letecké základně v německém 
Ramsteinu ve spolupráci s český-
mi vzdušnými a pozemními sila-
mi. Prioritou výcviku je sladění 
posádek letounů taktického a vr-
tulníkového letectva s  činností 
předsunutých leteckých návod-
čích, a  to při přímé letecké pod-
poře pozemních operací.
První letouny – vzdušných sil Tu-
recka – přiletěly již v pátek 6. září. 
Vlastní letovou činnost pak vojá-
ci zahájili v  pondělí 9. a  budou 

pokračovat do  čtvrtka 19. září 
v časech od 9 do 23 hodin, s mi-
nimalizací letů v sobotu a v nedě-
li v okolí letiště.
Podle majorky Jolany Fedorkové 
z  oddělení komunikace s  veřej-
ností, generálního štábu Armá-
dy ČR, zmínění cvičení přináší 
v letošním roce některé novinky. 
Do  RARO 2013 se zapojí další 
dvě alianční země – příslušníci 
ozbrojených sil Maďarska a  Pol-
ska. Poprvé se tak budou podílet 
na letecké podpoře letouny Su-22 
z  Polska a  JAS-39 z  Maďarska. 
„Dále jsme rozložili letové úsilí. 
Létáme ve vyhrazených letových 
koridorech nad Vojenskými 
výcvikovými prostory Libavá 
a Boletice, a to tak, abychom mi-
nimalizovali dopady na  ostatní 
uživatele vzdušného prostoru 
a  civilní veřejnost,“ uvedl ředi-

tel cvičení za  AČR plukovník 
Zdeněk Bauer. „Kromě základny 
v  Sedleci, bude část letounů pů-
sobit i  ze své domovské letecké 
základny v  Čáslavi, vrtulníky 
z  předsunuté plochy ve  vojen-
ském výcvikovém prostoru Li-
bavá a maďarské letouny JAS-39 
Gripen ze základny Kecskemét,“ 
dodal.
Kvalifikační dovednosti v  plném 
spektru denních i  nočních ope-
rací si v České republice procvi-
čí 186 předsunutých leteckých 
návodčích z 19 zemí. 
 Při plánování cvičení vycházelo 
Velitelství vzdušných sil NATO 
ze zkušeností a  intenzity výcvi-
ku v  loňském roce. Výsledkem 
je propracovaný taktický námět 
cvičení zakomponovaný do kom-
plexního scénáře. „Předsunutým 
leteckým návodčím navozujeme 

situace blízké reálnému nasazení 
tak, aby byli připraveni plnit úko-
ly při vedení soudobých vojen-
ských operací. Klíčovou roli plní 
při podpoře pozemních jednotek 
– vyhodnocují situaci na  boji-
šti, zabezpečují informační tok 
a  na  základě rozhodnutí velite-
le vyžadují leteckou podporu, 
řídí pohyb letounů ve vzdušném 
prostoru a  následně je navádějí 
na cíl. Tím se snaží vyloučit účin-
ky zbraní na civilní obyvatelstvo, 
vlastní či koaliční jednotky,“ po-
psal činnost plukovník Bauer. 
Variabilita scénáře tak umožňuje 
rozhodčím prověřit připravenost 
návodčích v  rozličných situacích 
od napadení jednotky nepřítelem 
v zastavěném prostoru až po na-
střelení kolony vozidel na volném 
prostranství.
Do  cvičení RARO je zapojeno 

celkem 1000 vojáků včetně 450 
zahraničních příslušníků ozbro-
jených sil. Účast potvrdilo 20 
aliančních států (Řecko, Belgie, 
Česká republika, Estonsko, Fran-
cie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Ně-
mecko, Maďarsko, Dánsko, Nor-
sko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, 
Velká Británie, USA, Turecko, 
Portugalsko, Rumunsko), a  to 
buď zapojením letecké techniky, 
nebo účastí předsunutých letec-

kých návodčích a  instruktorů. 
Leteckou podporu budou vojá-
kům poskytovat letouny L-39 Al-
batros (ČR, Slovensko), F-16 (Tu-
recko), L-159 Alca (ČR), Jas-39 
Gripen (Maďarsko), Pilatus PC-9 
(Slovinsko, Německo), Learjet 
L-35 (Německo), Su-22 (Polsko) 
a  vrtulníky Mi-24/35 (ČR), Mi-
17 (Slovensko). 

Zdroj: TZ Armády ČR
Připr.: Iva Horká

-ran-

Přestavba JC začala velkým vyklízením
Velká rekonstrukce Jupiter clubu 
(JC) v  těchto dnech konečně za-
čala. 

Po letech plánování a příprav rad-
nice podepsala smlouvu s dodava-

telem stavebních prací, žďárskou 
firmou PKS stavby a. s., která zvítě-
zila ve výběrovém řízení. „PKS má 
jeden ze svých areálů ve  Velkém 
Meziříčí, a proto se mimo jiné cí-
tíme být i trochu místní firmou. Je 

pro nás tedy otázkou cti, abychom 
práci na této velmi významné stav-
bě odvedli co nejlépe,“ řekl při slav-
nostním podpisu smlouvy před-
seda představenstva Petr Pejchal. 
Rekonstrukce má trvat do  konce 

roku 2014. 
Během ní 
dostane 
novou tvář 
velký sál 
a  komplet-
ní opravou 
projdou 
i  přileh-
lé  prosto-
ry a  vstup 
do  historic-
ké budovy.
„Chceme 
provoz 
v  novém JC 
zahájit měst-
ským ple-
sem v  lednu 
2015,“ řekl 
starosta Me-
ziříčí  Necid.

 Pokr. str. 3 
Zástupci firmy PKS (zleva) Jaroslav Kladiva a Petr Pejchal a starosta 
města Velké Meziříčí při podpisu smlouvy. Foto: Martina Strnadová

tel.: 790 204 813w w w. zahradnictv ivm.cz 

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
vás zve na prodejní výstavu 

Květiny podzimu ve dnech 25.–29. 9. 
V době výstavy otevřeno st, čt 8–12, 
13–17, pá 8–12, 13–18, neděle 14–18
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Velkomeziříčští radní opět 
vyrazili do terénu a navštívili 
některé příspěvkové organizace 
města. Tentokrát to byly sociál-
ní služby, dům dětí a mládeže 
a základní umělecká škola.

„Šli jsme ze všeho nejdřív 
do domu s pečovatelskou služ-
bou (DPS) v  Čechových sa-
dech,“ uvádí starosta Radovan 
Necid a  dodává, „zjistili jsme, 
že okna budovy ze západní stra-
ny jsou strávená. Jsou to okna 
asi z poloviny devadesátých let 
a přitom některé jejich dřevěné 

části jsou jako houba – můžete 
je krájet.“ Je tedy nutno okna 
opravit, otázkou je, zda ještě le-
tos nebo až příští rok. Na DPS 
se radní seznámili i se záměrem 
příspěvkové organizace zřídit 
pro lidi odlehčovací službu. 
„Budeme žádat město o  uvol-
nění finančních prostředků 
na  tuto službu z  rozpočtu pro 
příští rok,“ potvrzuje ředitelka 
Sociálních služeb města (SSM) 
Velké Meziříčí Jana Jurková 
s  tím, že prvním krokem bude 
zakoupení pojízdné sedačky 
pro imobilní osoby. Odlehčo-

vací služba má totiž vzniknout 
v  bytech DPS na  ulici Strmá, 
kde nelze jiným způsobem 
vyřešit bezbariérový přístup. 
„Chtěli bychom pro ni postup-
ně registrovat asi deset bytů,“ 
informuje Jana Jurková a  při-
pomíná, že tato služba v našem 
regionu zcela chybí. Přitom 
potřebných seniorů je ve  Vel-
kém Meziříčí hodně. „Nejblíž 
služba funguje ve  Velké Bíteši, 
kde je však úžeji specifikova-
ná,“ dodává ředitelka SSM. Od-
lehčovací služba není klasickou 
pečovatelskou službou, ale jde 

v  podstatě o  podporu rodiny, 
která se o  svého nemohoucího 
člena trvale stará sama. Od-
lehčovací služba jí v  tom uleví 
tím, že se s ní střídá. Nejde tedy 
o nepřetržitou péči nastálo, ale 
jen na omezenou dobu – třeba 
na několik dnů, ale maximálně 
na  tři měsíce. Například tedy 
na  období, než rodina zrekon-
struuje dům apod.
Následná návštěva radních 
domu dětí a  mládeže ukázala 
opět špatná okna a potřebu za-
teplení budovy, dále i mizernou 
vodovodní přípojku. Ředitelka 

domu dětí a mládeže Alena Vi-
dláková předložila radním i zá-
měr organizace zřídit ve  dvoře 
objektu venkovní prostor pro 
děti, něco jako zahrádku. Dvůr 
proto bude třeba upravit.
Závěr jednání radních v terénu 
patřil základní umělecké ško-
le, kde právě opravují kotelnu. 
„Ředitel Martin Karásek nám 
jako vždycky připomněl špat-
ná okna na jižní straně budovy. 
Barva na nich je skutečně olou-
paná, ale není to ještě tak hroz-
né, jako jinde. V tomto případě 
zatím postačí barva a  štětec,“ 

podotkl k  problému starosta. 
Co však radní uznali jako po-
třebné je rozšíření parkoviště, 
místa chybí zejména v  době 
školních koncertů a podobných 
akcí. 
Za tím účelem se nabízí prostor 
za  budovou školy, kde je tráv-
ník, ale i  bývalá školní jídelna 
a  kuchyně. Jde o  starý vlhký 
objekt s dírami ve stropě. „Pro-
šli jsme to, je to opravdu v ne-
uspokojivém stavu, uvidíme, co 
s tím, my teď objekt nepotřebu-
jeme,“ podotkl k tomu Necid.

Plány a požadavky příspěvkovek: nová okna, parkování, ale i služby

Ze spřátelených měst si odvezli zejména náměty na zlepšení práce radnice
Každý rok opravené jedno 
z městských sídlišť. To je jeden 
z plánů, které si přivezli velko-
meziříčští radní se starostou 
z návštěvy dvou spřátelených 
měst, Českého Krumlova a Va-
lašského Meziříčí. 

„Využili jsme volnějších týdnů 
na  konci prázdnin a  dohod-
li jsme se s  kolegy z  Valašska 
a  jižních Čech, že za  nimi za-
jedeme,“ říká velkomeziříčský 
starosta Radovan Necid s  tím, 
že hlavním obsahem návštěvy 
byly zkušenosti Krumlovských 
a  Valašskomeziříčských s  do-
pravou, získáváním dotací, 

financování kultury a  sportu 
a  organizování městských spo-
lečenských akcí. 
„Jako snadno realizovatelný 
i  v  našich podmínkách se mi 
zdá systém regenerace síd-
lišť, který mají ve  Valašském 
Meziříčí. Jde o  kompletní re-
konstrukci chodníků, přidání 
parkovacích míst, revitalizaci 
zeleně a  obnovení mobiliáře. 
Město má tyto projekty připra-
vené pro všechna sídliště a kaž-
dý rok vždy jedno takto opraví. 
Protože jsou připraveni dlou-
hodobě předem, vždy se jim 
podaří získat státní příspěvek, 
který je právě na  regenerace 

sídlišť určený. To je velmi dobře 
uskutečnitelné i u nás a já se to 
pokusím prosadit,“ řekl staros-
ta Necid. 
V  rámci diskuzí se starosty 
Českého Krumlova a Valašské-
ho Meziříčí se také představite-
lé měst shodli na  podpoře vý-
stavby kruhových objezdů. „Jde 
o  moderní prvek dopravní in-
frastruktury ve  městech, který 
nejenom přispívá k  plynulejší 
a  klidnější dopravě, ale zejmé-
na významně posiluje bezpeč-
nost dopravy. Kolegové z obou 
měst nám uvedli čísla, ze kte-
rých vyplývá, že od  přestavby 
frekventovaných křižovatek 

na  kruhové objezdy z  těchto 
míst zcela zmizely dopravní 
nehody s úmrtím účastníků. To 
samozřejmě nejsou žádné no-
vinky, ale je důležité to hlasitě 
připomínat v době, kdy ministr 
dopravy proti kruhovým objez-
dům razantně vystupuje,“ uve-
dl Radovan Necid. 
Velmi cenná byla prý také de-
bata o  městských kulturních 
a  společenských akcích. „Po-
znatky z  Českého Krumlo-
va, tedy města, které navštíví 
milion turistů ročně, říkají, 
že na  těchto akcích je nejdůle-
žitější pravidelnost. Tedy po-
stupně vytvářená tradice, která 

uloží akci jaksi do  podvědomí 
jejích potenciálních návštěvní-
ků. Inspirovalo nás to k úvaze, 
a  věřím, že i  k  rychlé realiza-
ci, založit ve  Velkém Meziříčí 
tradici městských historických 
slavností, které by doplnily už 
tradiční akce jako Filozofický 
festival, Concentus Moraviae, 
Čtyři klíče nebo úspěšné Velko-
meziříčské kulturní léto. Pokud 
se to zdaří, začít bychom chtěli 
už v  příští sezoně,“ naplánoval 
Necid. 
Valašské Meziříčí a  Český 
Krumlov nezvolili Velkome-
ziříčští k  vzájemné výměně 
zkušeností náhodou. S  Čes-

kým Krumlovem spojuje Velké 
Meziříčí účast v  dlouhodobém 
sociologickém průzkumu, kte-
rý už několik desetiletí v  obou 
městech organizují kulturolo-
gové. Valašské Meziříčí zase 
s  Velkým spojuje zejména ná-
zev. 
„Už v minulosti jsme byli v kon-
taktu, vzájemné styky ale časem 
ochabovaly. Dohodli jsme se 
ale, že budeme spolupracovat 
daleko více. V listopadu očeká-
váme návštěvu z Valašska u nás 
a  společně zkusíme dát našim 
kontaktům nějaký systém,“ 
uzavřel velkomeziříčský staros-
ta Radovan Necid. -ran-

Martina Strnadová

Cvrnkali kuličkami

2. ročník mistrovství Vel. Meziříčí ve cvrnkání kuliček 
proběhl 8. 9. na hřišti u hasičky. Foto: Aňa Schur

Lidé z místní části Hrbov a Svařenov starostovi města Velké Meziříčí R. Necidovi 
pokládali otázky týkající se zejména jejich obcí a života v nich. Foto: Iva Horká

Svoje někdejší přání uvedl nyní 
starosta Velkého Meziříčí Rado-
van Necid ve skutečnost. Diskuzi 
s občany poprvé udělal také 
v místních částech našeho města.

První zářijový čtvrtek besedoval 
v  Hrbově a  Svařenově. O  setkání 
tamní obyvatelé projevili zájem 
a po uvítání předsedou komise pro 
místní správu Vladimírem Sedláč-
kem a  místopředsedou Jiřím Ha-
velkou živě diskutovali.
Podstatná část tříhodinového po-
vídání se točila kolem kanalizace 
v uvedených obcích, s níž mají leti-
tý problém. Zda se bude stavět nová 
kanalizace, to se zatím neví, neboť 
je to otázka peněz. „Kořenová čis-
tička také asi není ideální, protože 
například v  Olší nad Oslavou ji 
mají od roku 1996, ale nyní už ne-
funguje tak, jak by měla,“ přemítal 
starosta nad problémem. Variantou 
by byly třeba soukromé ekologické 

čističky, zaznělo mimo jiné. Zatím 
věc není dořešena. „Potřebujeme 
analýzu a vyjednávat se Svazem vo-
dovodů a kanalizací Žďársko a Vo-
dárenskou akciovou společností,“ 
uzavřel téma Necid.
Místní obyvatelé krom toho také 
touží po novém hřišti pro děti. „Ta 
dvě stará necháme dožít, rušit je ne-
budeme. A pak bychom rádi nová 
dětská hřiště,“ obrátil se s prosbou 
V. Sedláček. Starosta přítomné 
ujistil, že město bude pamatovat 
i na místní části, podobná hřiště by  
chtěli i ve Lhotkách a v Olší.
Na  přetřes přišlo i  školství, a  to, 
kam s dítětem do školy. „My jako 
obec na rodiče žádný tlak nevyví-
jíme. Mohou se rozhodnout podle 
svého,“ zdůraznil předseda komise 
Sedláček. Velkomeziříčský starosta 
by pochopitelně byl rád, aby hr-
bovské a  svařenovské děti jezdily 
do  Velkého Meziříčí, ředitelka zá-
kladní školy v Lavičkách zase, aby 

děti chodily tam. Ale rozhodnutí je 
nakonec na rodičích. 
Řeč se stočila i na výstavbu bioply-
nových stanic, a to jak na uvažova-
nou bioplynku u Laviček, tak na tu 
v Meziříčí. Necid připomněl změ-
ny, kterými Parlament ČR výstavby 
bioplynek výrazně omezil.
Téměř v  závěru se přítomní zají-
mali, jak obec zabezpečí požární 
nádrž v  centru vsi, protože právě 
nedávno se v ní jeden chlapec topil. 
„Dáme tam nové pletivo,“ rozhodl 
Sedláček. Ten si pak ještě postě-
žoval na problém s toulavými psy, 
kterých se lidé v obci bojí. Starosta 
slíbil, že zjistí u městské policie, jak 
toto řešit. 
Debata pak probíhala i na  jiná té-
mata, např. bezdrátový rozhlas a si-
rénu. „Výběrové řízení  proběhlo, 
firma je vybraná, počítám, že byste 
ho na  jaře měli mít,“ ujistil Necid 
a  dodal, „a  siréna bude jeho sou-
částí.“

Hrbovští se Svařenovskými měli o diskuzi se starostou Necidem zájem

Iva Horká

Bítešští hodovali. Zazpívala jim také skupina Elán

Na bítešských hodech tradičně tančí chasa besedu 
pod májí na pódiu na náměstí. Foto: Otto Hasoň

Skupina Elán má v bítešském chodníku slávy od 
letošních hodů svoji hvězdu. Foto: Otto Hasoň
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Cvrnkali kuličkami

Některá obsluha ve stáncích se oblékla stylově, například do bavorského kroje či 
šatů opata (na snímku). Foto: Iva Horká

Přestavba JC začala velkým vyklízením

Pokračování ze strany 1
Kompletní rekonstrukci Jupiter 
clubu, tedy hlavního městské-
ho kulturního zařízení, plá-
nuje radnice už od roku 2004. 
Jupiter club totiž sídlí ve dvou 
budovách na náměstí, jejichž 
interiéry i dispozice jsou vytvo-
řeny ještě v minulém století. Je-
jich stavební stav neumožňoval 

jakýkoliv rozvoj a nevyhovoval 
ani požadavkům na pořádání 
větších kulturních a společen-
ských akcí. 
„Město už v minulosti správně 
rozhodlo, že se sídlo Jupiter 
clubu kompletně rekonstruuje, 
stávající zastupitelstvo tuto akci 
uskutečňuje,“ řekl starosta Ra-
dovan Necid.

Náhradní prostory pro kulturní 
akce našel Jupiter club v budo-
vě luteránského gymnázia na 
náměstí, kde má po dobu trvá-
ní stavby k dispozici celé patro 
budovy včetně sálu. 
„Například oblíbené taneční se 
odehrají už v těchto renesanč-
ních místnostech,“ uzavřel sta-
rosta Necid. 

Smlouva byla podepsána za účasti nejen zástupců firmy a města Velké Meziříčí, 
ale také Jupiter clubu. Foto: Martina Strnadová

Velký sál (na snímku ze 4. září 2013), ale i ostatní prostory, které se budou 
rekonstruovat, se vyklízejí. Více foto najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

-ran-

Sedačky z velkého sálu Jupiter clubu už slouží lidem v kulturním domě v obcích 
Hrbov a Svařenov, které jsou místními částmi Velkého Meziříčí. Foto: Iva Horká

Vyklizeno je i několik šaten pro umělce, které sousedily s velkým sálem. To stejné 
probíhá i v dalších prostorách. Foto: Iva Horká

Slavnosti piva byly v Netíně poprvé
První ročník Slavností piv se 
konal v Netíně u Velkého Mezi-
říčí minulou sobotu.

U  kulturního domu měli lidé 
možnost u  šestnácti stánků 
ochutnat na  tři desítky pivních 
speciálů. Nechyběly ani ty známé 
značky, či méně rozšířené. Obje-
vil se Radegast, Postřižinské pivo, 
Primátor, Kozel, Ježek, Bernard, 

Svijany, Olivětínský opat, Dudák 
Strakonice a  další. Většinu z nich 
mohou lidé zakoupit v  prodej-
ně Nápoje Homola, jejíž majitel 
Josef Homola slavnosti pořádal. 
S účastí byl spokojen, na  akci 
dorazilo v  hezkém podzimním 
dni několik stovek účastníků. 
Ti kromě ochutnávky piva měli 
možnost i dobré zábavy. K tomu 
posloužila kohoutí aréna, kde si 

změřili síly borci, či běh na gumě 
a  další soutěže, kupříkladu pití 
piva na  čas nebo hudební pro-
dukci skupiny Accort, jež vystou-
pila v  tamním kulturním domě. 
Zmíněná akce není prvním poči-
nem, který Josef Homola v Netí-
ně pořádá. Stojí také třeba za vy-
dařenými Slavnostmi vín.
(Článek je součástí placené inzer-
ce.) Iva Horká

Součástí doprovodného programu Slavností piv byly kupříkladu kohoutí zápasy či 
běh na gumě (na snímku). Více foto najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

Poslední velké opravy v netínském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
byly provedeny r. 1968, kdy byl 
chrám za  P.  Jindřicha Kocmana 
důkladně zpevněn a  pomocí oce-
lových lan staticky zajištěn. Dal-
ší velká oprava proběhla r. 1989. 
Na  základě rozhodnutí farní rady 
a schválení P. J. Peňáze byla farníky 
provedena celková oprava věže. Po-
slední velká rekonstrukce proběhla 
letos za iniciace P. Blažeje Hejtmán-
ka, dobročinnosti farníků, finanč-
ním přispěním obcí Netín a  Strá-
necká Zhoř. Ti společně naspořili 
na opravu částku až 1.000.000 Kč. 
Celková rekonstrukce interiéru 
spočívá v  nové elektroinstalaci, 
topení, rozhlasu, svítidel, z gruntu 
opravené sakristie. Nutno podotk-
nout, že veškeré zednické práce 
byly zhotoveny v rámci dobrovolné 
práce obětavých farníků bez náro-
ku na odměnu. Bylo odpracováno 
více než 660 brigádnických hodin. 
Celková oprava je završena výmal-
bou, laděnou do jasně bílé a šedo-
modré barvy (viz foto vpravo). Prá-
vě šedomodrá je původní barvou 
varhan, které budou též opraveny 
ještě v letošním roce. Více o varha-
nách přineseme příště. 

Zprac.: Iva Horká

Interiér kostela prošel velkou opravou 

Netínský kostel září čistotou. Letos byl zgruntu 
opraven. Zbývá jen dokončení varhan. Foto: Iva Horká
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Soutěžící rýžovali peníze na přestavbu Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Foto: Martina 
Strnadová

Prasknout kladivem dva balonky v jedné z disciplín nebylo vůbec jednoduché. Foto: 
Martina Strnadová

Velkomeziříčský starosta symbolicky zahájil rekonstrukci Jupiter clubu demolicí 
staré budovy. Foto: Martina Strnadová

fotogalerie 4. klíče k velkomeziříčské bráně - 7. 9. 2013

Odpoledne se na náměstí bavily děti s obřími loutkami divadla Koráb. Foto: 
Martina Strnadová

Připomínáme si 100 let od narození rodáka z Rudy, Msgre L. Horkého
V neděli 15. září si připomene-
me 100 let od narození našeho 
rodáka, Jeho Milosti Msgre 
Ludvíka Horkého, apoštolské-
ho protonotáře, biskupského 
vikáře a děkana Královské 
stoliční kapituly sv. Petra a Pav-
la v Brně. 

Msgre Ludvík Horký se narodil 
v  Rudě – jak je výše uvedeno – 
15. září 1913. Rodiče měli hospo-
dářství (asi 10 ha) a  tatínek měl 
rovněž obuvnickou dílnu (byl 
odborníkem na  ortopedickou 
obuv). Touha po kněžství u něho 
vyrůstala, jak sám uvádí, pozvol-
na, samovolně. Jako malý si hrá-
val s  kamarádem na  „velebného 
pána“ doma ve světnici, když ro-
diče byli na poli, aby se jim nikdo 
nesmál.
Jasnější vědomí, že by se rád 
stal knězem, se u malého Ludví-
ka projevilo v  roce 1924, kde se 
do  Rudy dostal jako administ-
rátor mladý kněz Antonín Prá-
šek. Ten se vícekrát přimlouval 
u otce, aby dal na studia staršího 
syna Františka. Ten však na  stu-
dia jít nechtěl. Situace nakonec 
dospěla k  tomu, že studovat šel 
syn mladší, tedy Ludvík, již s pře-
svědčením, že chce být knězem.
Po  maturitě na  klasickém gym-
náziu v  Brně chtěl pan prelát 
odejít studovat teologii do  Pra-
hy. Tehdejší rektor semináře 
ThDr.  Dokulil mu na  to velmi 

rozhodně řekl: „Tam půjdeš, 
tam je tvé místo, žádná Praha!“ 
Rukou přitom ukázal z okna své 
pracovny na budovu brněnského 
alumnátu na  Antonínské ulici. 
Nemůžeme zde nevidět opět Boží 
zásah, Boží řízení, které za mno-
ho let přineslo brněnské diecézi 
tolik dobrého.
V roce 1939 byl Ludvík Horký vy-
svěcen na kněze a nastoupil jako 
kaplan do  Dačic. Roku 1941 se 
stal duchovním správcem Zem-
ské léčebny pro duševně a  ner-
vově choré v  Brně-Černovicích. 
Odtud si do dalšího svého života 
nese slova primáře MUDr.  Lau-
terera: „Pacienti potřebují 
hlavně naši laskavost, vlíd-
nost a trpělivost.“ Pan prelát 
takto přistupuje ke každému 
člověku.
Na výzvu kapitulního vikáře 
Dr.  Kratochvíla vykonal po-
třebná studia a zkoušky a zís-
kal titul profesor pro střední 
školy (obor latina a nábožen-
ství). Byl posledním, kdo ten-
to titul v  naší diecézi získal. 
Zároveň vystudoval Filozo-
fickou fakultu Masarykovy 
univerzity v  Brně. V  letech 
1946–1954 byl profesorem 
na gymnáziu v Břeclavi. Dne 
1. srpna 1954 byl ustanoven 
dómským farářem na Petro-
vě v Brně.
Roku 1972 se stává 1. prelá-
tem a  děkanem Královské 

stoliční kapituly sv. Petra a Pavla 
v  Brně. Funkci děkana kapituly 
Msgre Horký zastával 36 let, vů-
bec nejdéle za  celou historii ka-
pituly od  roku 1777. Lze jenom 
vyjádřit politování, že se na  pří-
slušných církevních místech ne-
našel nikdo, kdo by mu blahopřál 
nebo poděkoval, když si připo-
mínal 35 let působení v čele ka-
pituly.
Po  smrti biskupa ThDr.  Karla 
Skoupého je pan prelát 29. února 
1972 zvolen kapitulou kapitulním 
vikářem a v úřadě jej krátce na to 
potvrzuje také Apoštolský stolec.
Po  změnách v  naší vlasti roku 

1989 se očekávalo, že se stane 
biskupem. On sám v  rozhovoru 
na  toto téma stručně a  upřímně 
uvádí: „Není to v církvi zvykem, 
aby Svatý stolec jmenoval bisku-
pem kapitulního vikáře. Já jsem 
své poslání splnil a  domnívám 
se, že jsem v dobrém stavu předal 
diecézi sídelnímu biskupovi.“
Nelze vypisovat, co všechno pan 
prelát pro diecézi, kněze a věřící 
v  letech, kdy byl kapitulním vi-
kářem, udělal. Ve  vzpomínkách 
uvádí: „Tato léta mi připravila 
mnoho bezesných nocí, starostí, 
sebezapření… Ale přece v  nich 
byly i  radostné chvíle a vzpomí-

nám na ty roky s klidným svědo-
mím, že jsem udělal pro diecézi 
a  pro naše kněze vše, co bylo 
možné udělat, uhádat a mnohdy 
i vyžebrat…“
V  roce 1990 byl Ludvík Horký 
jmenován Svatým otcem Janem 
Pavlem II. apoštolským prono-
tářem.
Msgre Horkého si velmi vážili 
a  váží v  Rakousku a  Německu. 
Vzpomeňme některá ocenění: 
– vyznamenání Velký zlatý kříž 
v roce 1992 v Rakousku
– od spolku odsunutých Němců, 
hlavně z Brna, se sídlem ve Stutt-
gartu „Die goldene Ehrennadel“ 

roku 1992 (Zlatý špendlík)
– prezident spolkové re-
publiky Rakousko Thomas 
Klestil roku 1995 propůjčuje 
Msgre Horkému státní vy-
znamenání „Velký zlatý kříž 
za  zásluhy o  Rakouskou re-
publiku“
– spolková vláda Dolní 
Rakousy roku 2000 udělu-
je „Zlatý komturský kříž“ 
za  zásluhy o  dobré soused-
ské vztahy mezi Dolními 
Rakousy a Moravou.
Pan prelát se dožil požeh-
naného věku 94 let. Moudrá 
jsou jeho slova o stáří: „Lidé 
chtějí na jednu stranu dlou-
ho žít, ale zase se bojí stáří. 
Stáří není ale zhroucení ži-
vota, je to doba jeho napl-
nění, doba sklízení toho, co 

jsme po  celý život zasévali. Kdo 
však v mládí nezaséval, tam není 
co sklízet.“
J. Bernanos napsal: „Život mě 
naučil, že v  tomto světě nikdo 
nedojde útěchy, kdo jiné neutě-
šoval. Že nikdo nenajde radost, 
kdo sám radost nerozdával. Mezi 
námi lidmi je jenom výměna. 
Bůh je dárcem, jen On sám.“
Jsme dlužníky pana preláta. Za-
sloužil si za  svého života ales-
poň od některých lidí z  různých 
vrstev společnosti více uznání, 
zájmu, vděčnosti. Velké množ-
ství lidí i  kněží však na  něho 
nezapomínalo ani v  posledních 
letech jeho života a  nezapomíná 
ani dnes.
Je krásné, že osobnost Msgre 
Ludvíka Horkého chtějí připo-
menout letos také v  Německu. 
Žádali již o některé údaje z  jeho 
života, případně i  osobní vzpo-
mínky na něho.
V  Rudě nezapomínáme – pan 
prelát je jakoby stále mezi námi.
V neděli 15. září v 8 hodin bude 
v  Rudě slavena mše svatá, kdy 
poděkujeme Pánu Bohu za  ži-
vot Msgre Ludvíka Horkého.
Závěrem slova z  jeho poslední 
vůle, která patřila jeho nejbliž-
ším, ale určitě i nám všem: „Měj-
te se rádi, jako jsem já měl rád vás 
všechny a někdy si na mne vzpo-
meňte v modlitbě.“
Vzpomínáme – a nejen teď!

-jš-
L. Horký (vpravo) na snímku z roku 2003, kdy slavil svoje 90. 
narozeniny. Vpravo P. Jiří Švanda z Rudy. Ilustrační foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 11. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 12. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz. Pátek 13. 9.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 9.30 pohřební 
mše sv., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., Domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota14. 9.: Špitálek 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 svatba se mší sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o J. B. Neděle 15. 9.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. 
– o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 14.30 adorace a pobožnost, 18.00 mše 
sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 13. 9. – Dolní Bory 17.30 adorace Nejsvětější 
svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B.; 15. 9. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B. 
Farní oznámení: Farní den – ve 14.30 adorace Nejsvětější svátosti. V této 
době bude také příležitost ke Svátosti smíření, v 15.00 bude eucharistická 
pobožnost s obnovou manželských slibů, po něm losování výherců soutě-
že „Toulky velkomeziříčským děkanstvím“, hry a soutěže pro děti od 15.30 
u Bufetu u lva. Podrobný program najdete ve vývěskách. Autobus na Nový 
Jeruzalém 13. 9. v Radostíně nad Oslavou pojede v 17.10 z Vídně, 17.15 
z Mostišť a 17.20 z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů. Dne 27. 9. bude 
mše sv. v 16.30 a poté na faře společenství mladých s o. Jiřím Brtníkem. 
V evropské unii existuje nástroj, jak můžeme jako její občané ovlivňovat 
vytváření evropské zákony prostřednictví tzv. občanských iniciativ, které 
musí mít podporu alespoň 1 milionu občanů z 27 zemí. Liší se od obyčej-
ných petic. A v současnosti vzniká právě jedna taková iniciativa s názvem 
Jeden z nás, jež má za cíl zastavit ničení lidských embrií, tedy lidských 
zárodků, které vznikají hned po početí. Lidská embria se doposud moh-
la beztrestně využívat k vědeckým pokusům. Tuto iniciativu podporuje 
i papež František. Prosím, připojte se k ní podepsáním archů v předsíni. 
Potřebujete k tomu číslo občanského průkazu. Můžete se připojit i na in-
ternetových stránkách. Na nástěnce jsou podrobnější informace.
Českobratrská c. evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Husově domě. 
Apoštolská c.: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu bývalých lisoven.

Bohoslužby 

400 let Bible kralické
V  sobotu 31. srpna uspořádalo 
v  sále sokolovny občanské sdru-
žení Vodotrysk výstavu obrazů 
a  publikací, věnovaných Křiža-
novu. Organizátorům akce se po-
dařilo vystavit více jak sto obrazů 
a skic malířů amatérů, kteří měli 
nebo mají nějaké vazby k našemu 
městečku.
Výstava byla slavnostně zaháje-
na ve  14 hodin. Úvodní projev 
pronesl Ondřej Nagy, předseda 
Vodotrysku. Ocenil práci umělců 
amatérů a poděkoval všem, kteří 
na  výstavu zapůjčili své obrazy. 
Po něm oslovila všechny přítom-
né starostka Marie Smejkalová. 
O historii pak krátce promluvila 
Eva Nagyová a na závěr zazpívala 
dvě lidové písně Eva Hamme-
rová. Po  společném přípitku se 
návštěvníci rozešli po sále, aby si 
prohlédli vystavené exponáty. 
Na výstavě bylo možné vidět díla 
Ladislava Valíka, Ladislava Hru-
bého, Jana Kováře, Štefana Pa-
rajky, Eduarda Uhlíře, Františky 
Skryjové, Borka Vytlačila, Blan-
ky Vytlačilové, Terezy Sýkorové, 

MgA. Andrey Stehlíkové a Libo-
ra Gini. Návštěvníci výstavy ob-
divovali divadelní oponu, kterou 
si pořídili členové Tělocvičné jed-
noty Sokol Křižanov v roce 1897. 
Na stolech byly rozmístěny pub-
likace o  Křižanově, zachycující 
jeho historii a  také beletrie La-
dislava Valíka včetně monografie 
jeho díla s názvem „Až zaschnou 
barvy“. Zařazeny byly i publikace 
pojednávající o historii okolních 
obcí, např. Sviny a  Dobrá Voda 
ing.  Karla Hromka, dále o  Pi-
kárci, Velkém Meziříčí, Velké 
Bíteši a  další zajímavosti našeho 
regionu. S  výstavou esteticky la-
dila květinová aranžmá Marty 
Nagyové. Organizátoři výstavy 
připravili pro všechny i  drobné 
pohoštění.
Myslím, že všechny překvapil 
rozsah výstavy a také to, kolik lidí 
z Křižanova se zabývalo a zabývá 
výtvarným uměním. Jejich díla 
nejsou sice vystavena v předních 
galeriích, ale mají své místo v na-
šich domovech a našich srdcích, 
protože pocházejí z nás a od nás 

a  malují podle nás a  pro nás. 
Za to jim patří naše poděkování.
Výstava je další z kulturních akcí 
Vodotrysku a  byla uskutečněna 
v  rámci projektu „Jsem umělec/
Jsem Křižanovák“, který podpo-
řila Nadace Vodafone ČR.
Současně s  výstavou proběhlo 
v areálu za sokolovnou i  rozlou-
čení s  prázdninami. Dětem se 

pochopitelně nejvíc líbil nafuko-
vací hrad, ale hojně navštěvovaly 
i ostatní lákadla dětského hřiště. 
Spolu s  pohoštěním, které Vo-
dotrysk návštěvníkům připravil, 
jsme prožili slavnostně laděné 
letní odpoledne, kterému přálo 
i počasí.

Eva a Ondřej Nagyovi, 
foto: M. Čarek

Křižanovští umělci vystavovali v sokolovně

V pondělí 2. září se ve výstavním 
sále bítešského klubu kultury se-
šli příznivci výtvarného umění. 
Svoje plastiky tam vystavil Lubo-
mír Lacina, vyučený strojní zá-
mečník, který v  sochařině našel 
svoje vyjádření světa. 
Jako věřící věnuje podstatnou 
část tvorby duchovním námě-
tům, mnohá díla jsou plna sym-
bolů a  jinotajů a  přimějí diváka 
k zastavení, hledání a pochopení. 
Jeho sochy najdete jak ve  Velké 
Bíteši samotné, tak i  v  krajině 
na  Níhovsku, kde instaluje pou-
ze za pomoci svých přátel drobné 
i  větší plastiky přímo v  plenéru 
tak, že je uvidí pouze náhodní 
turisté nebo lidé zasvěcení. (Ma-
dona ve  skále, Vodník, Studán-
ka – ruce, Skleněný kříž…). V 
zahradě vily Jakuba Demla v Ta-
sově je jedna z  nejpůsobivějších 
plastik – Ruce. Inspiraci našel 
sochař v  básni Otokara Březiny, 

který u  Demla často pobýval.
S  tvorbou Lubomíra Laciny se-
známila přítomné spolukurátorka 
výstavy Zora Krupičková, která 
jim přiblížila i  tvorbu ve „výstav-

ní síni přírody“ a také za všechny 
poblahopřála sochaři k  jeho ne-
dávným šedesátým narozeninám.
V  programu vernisáže vystou-
pila kapela Žalozpěv a  spolu se 

Skácelovými verši, přednesenými 
MUDr. Tomášem Lajkepem, vy-
tvořila krásný rámec slavnostní-
ho večera.

Zora Krupičková

V Bíteši obdivovali plastiky sochaře Lubomíra Laciny

Lubomír Lacina s kurátorkou výstavy Zorou 
Krupičkovou. 2× foto: Otto Hasoň

Canisterapie je jedním ze způ-
sobů zooterapie, při níž vyu-
žíváme pozitivního působení 
zvířat na  člověka, v  případě 
canisterapie psa. Pes nachází 
uplatnění u klientů jakékoli vě-
kové kategorie, od  malých dětí 
po seniory. S ohledem na klien-
tova specifika se připravuje ca-
nisterapeutický program; může 
jít například o fyzioterapii (nej-
známější polohování uvolňuje 
křečové stavy, pomocí psa mů-
žeme s klientem procvičit jem-
nou i  hrubou motoriku) nebo 
psychologii (o  tom, že mají 
psí mazlíčci kladný vliv na  lid-
skou psychiku, bylo napsáno již 
mnoho). I  ve  sféře sociálních 
služeb a  speciální pedagogiky 
má canisterapeutický pes neza-
stupitelné místo.
Při canisterapii se většinou 
pracuje s klienty, kteří mají ně-
jaký problém, ať už psychický 
či fyzický. Pes je tak skutečně 
podpůrnou terapií a  zlepšuje 
stav klienta. Rozšířená a  pod-
statná je ale i práce se zdravými 

lidmi. To ví i  vedení základní 
školy ve  Lhotkách. Školu totiž 
kromě dětí navštěvuje i border 
kolie Jerod (maj. Monika Ka-
menská) a tyto návštěvy slouží 
ku prospěchu jak dětem, tak 
rodičům.
Co se může vesnické dítě učit 
o psech? Lhotecké děti by moh-

ly vyprávět… spoustu věcí! To, 
že je na  každém druhém dvor-
ku štěkající pes, neznamená, že 
lidé – a děti zvlášť – vědí, jakou 
řečí jejich pes mluví, čím by 
ho měli krmit, jak ho vycvičit 
a  vychovat. Některé děti psa 
nemají a  velmi po  něm touží, 
nicméně si neuvědomují, kolik 
starostí a práce je s držením psa 
spojeno. Pomocí Jeroda se zá-
bavnou formou učí základním 

a důležitým znalostem. Některé 
děti už připomínají malé kyno-
logy a  všechny se na  návštěvu 
veselého černobílého psa moc 
těší. Zatímco se čeká na příjezd 
pejska, bombardují svou uči-
telku otázkami. Jsou nedočka-
vé, většina z nich by se k němu 
nejraději okamžitě vrhla a zahr-
nula ho láskou. To samozřejmě 
nejde, v přítomnosti psa je po-
třeba zachovávat určitá pravidla 
chování, ale to už děti vědí a se-
dají si na svá místa, ať už v tělo-
cvičně nebo na  školní zahradě. 
Program bývá různý, žáci se se-
znamují s informacemi ze světa 
psů, které jsou doprovázeny ná-
zornými ukázkami (například 
u  výkladu o  důležitosti „ústní 
hygieny“ u psů se na dotaz, kdo 
chce Jerodovi vyčistit zuby, při-
hlásila drtivá většina), společně 
se psem hrají různé hry a vždy 
se dozví něco zajímavého. K vý-
uce, jestli se dá takto příjemně 
strávené odpoledne nazvat vý-
ukou, se používají různé po-
můcky; pracovní listy, omalo-

vánky, skládací leporela a další. 
Pokud se nějaké dítě kontaktu 
bojí, není do něj nuceno, ale je 
mu nenásilnou formou ukazo-
váno, že bát se nemá čeho. Vše 
je založeno na  dobrovolnosti, 
důvěře a  skvělé souhře lidsko-
-psího týmu. 
Když školní dveře otevřeme nejen 
dětem, ale i  psům, zjistíme, jak 
jsou tyto návštěvy důležité a ko-
lik toho přinášejí. Při rozumném 
přístupu je těžké najít negativa, 
která by odůvodňovala nepod-
porovat canisterapii na  školách. 
V  dnešní přetechnizované době 
ztrácí naše nejmladší generace 
kontakt s  přírodou. Děti si zou-
fale přejí vlastní zvíře, a když jim 
rodiče sen splní, nikdo neví, jak 
se k novému členu rodiny chovat. 
Z  toho vznikají nedorozumění, 
často bohužel se smutnými ná-
sledky. A  toto může být způsob, 
jak jim předcházet a  učit „naši 
budoucnost“ uzavírat mezidru-
hová přátelství.

Markéta Kamenská, absolventka 
školy, foto: archiv ZŠ Lhotky

Žáci základní školy ve Lhotkách se přátelí s border kolií Jerodem

Když školní dveře 
otevřeme nejen dětem, 

ale i psům, zjistíme, 
jak jsou tyto návštěvy 
důležité a kolik toho 

přinášejí. 

O  nadcházejícím víkendu (13. až 
15. září) čekají nedaleké Kralice 
nad Oslavou velké oslavy. Přesně 
před 400 lety tam totiž završila 
Jednota bratrská své mnohaleté 
překladatelské úsilí vydáním Bi-
ble kralické. Šlo o  první a  úplný 
překlad z  původních biblických 
jazyků do češtiny. Ta se tímto po-
činem zařadila mezi první evrop-
ské jazyky, které co nejvěrnějším 
způsobem přiblížily věřícím lidem 
vztah Boha s člověkem. Bible kra-
lická nevyniká pouze svým teolo-
gickým a  duchovním významem, 
ale poukazuje také na  vyspělost 
českého národa a  jazyka. Byla 
duchovní posilou pro generace 
křesťanů v Čechách a na Moravě, 
kteří trpěli nouzí a hladem v době 
třicetileté války a po ní a kteří byli 
často nuceni zříct se své víry nebo 
odejít z vlasti. O dvě století později, 
v  počátcích národního obrození, 
pomáhala formovat moderní čes-

ký jazyk a byla důkazem, že český 
jazyk není reliktem, ale naopak je 
životaschopný, výrazově pestrý 
a  krásný. Naši předkové v  neleh-
kých podmínkách dokázali, že víra 
a lidská tvořivost dokážou zázraky. 
Organizátoři oslav, obec Kralice 
na  Oslavou, Českobratrská církev 
evangelická, Slezská církev evange-
lická, a. v., České studny, o. s., a Mo-
ravské zemské muzeum společnými 
silami připravili široký program pro 
lidi různého věku i vyznání – tema-
tické hry pro děti, koncerty, divadlo, 
autorská čtení, promítání filmů, 
výstavy a  přednášky. Podrobnosti 
ohledně programu i další informace 
najdete na internetových stránkách: 
www.bible-kralicka.cz
Za  pozornost jistě stojí i  vý-
stava s  názvem „Bible kralická 
1613–2013“, kterou bude možné 
navštívit v pražském Klementinu 
od 12. září do 3. listopadu 2013.

 Pavel Janošík
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Dvacáté výročí od  založení je význam-
ným mezníkem v  činnosti společnosti 
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s. r. o., se síd-
lem ve Velkém Meziříčí. 
Firma byla založena v roce 1993 jako regionál-
ní ekologický servis, který měl zabezpečovat 
základní potřeby oblasti z hlediska provádění 
geologicko-průzkumných, sanačních a  analy-
tických prací. V této době existovaly větší spo-
lečnosti podobného zaměření pouze v  Praze, 
Brně nebo Ostravě. Devadesátá léta byla v čes-
ké společnosti předznamenána velkou euforií 
v  oblasti zavádění chybějící legislativy a  ná-
sledného zlepšování kvality životního prostře-
dí, monitorování jednotlivých procesů ovliv-
ňujících tvorbu krajiny a vytváření ochranných 
technických prvků. V  rámci spektra nabíze-
ných prací to pro firmu znamenalo již v  po-
čátcích podstatné rozšíření portfolia služeb, 
především nově do oblasti vrtných a technic-
kých prací a později i do stavebních činností 
spojených s  rekultivací skládek a  terénními 
úpravami. Současně vznikla i  dceřiná spo-
lečnost LINEO Třebíč, zaměřující se dodnes 
na  nakládání 
s  nebezpeč-
nými odpady.
V  součas-
nosti pracuje 
ve  firmě při-

bližně 30 stálých zaměstnanců, ale pro některé 
zakázky jsou vytvářeny další specializované 
týmy. V  rámci diverzifikace prací se během 
posledních let oddělilo několik samostatných 
subjektů, které však většinou stále spolupra-
cují s mateřskou firmou. Většina zaměstnanců 
a externistů je vázána na region Velkého Mezi-
říčí, ale část pracovníků dojíždí i z regionů Tře-
bíče, Nového Města na Moravě, Brna a Jihlavy.
Ve firmě je více než 12 let zaveden a udržován 
systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 včet-
ně environmentálního systému řízení ČSN 
EN ISO 14001. Analytická laboratoř je v sou-
časnosti akreditována Českým institutem pro 
akreditace ČIA a provádí řadu analýz pitných 
i odpadních vod a dalších matricí a látek včet-
ně analýz pro zemědělství. V oblasti geologic-
ko průzkumných prací disponuje společnost 
potřebnými odborníky s  autorizacemi pro 
hydrogeologické, sanační a  inženýrsko-geo-
logické práce pro zakládání staveb. Firma rov-
něž provádí různá hodnocení ekologických 
rizik a auditů včetně hodnocení vlivu staveb 
na životní prostředí.

Kromě již výše zmíněného regionálního pů-
sobení jsou v  současnosti zpracovávány za-
kázky po  celé republice především v  oblasti 
monitorování a  likvidace starých ekologic-
kých zátěží, které byly v minulosti hrazeny ze 
státních zdrojů. V  posledních letech je však 
v tomto sektoru vidět citelný úbytek finanční 
ch prostředků, který způsobuje zpomalování 
plnění závazků státu  ohledně odstraňován  
ekologických zátěží. Z  hlediska filozofie slu-
žeb pro zákazníky se osvědčily již v minulosti 
komplexní služby, kdy je například pro zá-
kazníka v  oblasti zásobování podzemní vo-
dou vyhledán vhodný zdroj podzemní vody, 
následně je proveden geologický průzkum 
včetně analýz a po legislativním vyřízení i re-
alizace trvalého zdroje pro zásobování vodou 
včetně nezbytného technického připojení 
ke spotřebiteli.
Závěrem nám dovolte, abychom vám podě-
kovali za dlouholetou přízeň a  spolupráci při 
realizaci různých vodohospodářských a ekolo-
gických projektů a nezbývá nám, než doufat, že 
společnými silami alespoň trochu přispějeme 

k udržení zdravého 
životního prostředí 
v našem regionu.

Zdeněk Bouček, 
jednatel

Nabídka pronájmu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu
• část objektu č. p. 464/17, na ulici Nad Gymnáziem, o výměře 
126,53 m2 ke komerčním účelům (bývalá ordinace MUDr. Sedmi-
dubské). Vaše nabídky zasílejte k rukám Josefa Švece. Další infor-
mace podá Josef Švec, tel.: 566 781 150, e-mail: svec@mestovm.cz).                                              

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.
Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí
výrobce zabezpečení vozidel proti krádeži

přijme pracovníka na pozici

AUTOELEKTRIKÁŘ
pro vývojové oddělení společnosti 

Požadavky:
• minimální vzdělání – SOU
• praxe v oboru autoelektrikáře min. 5 let
• časová flexibilita
• řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
• plný pracovní úvazek
• jednosměnný provoz
• nástup možný: ihned
Uchazeči mohou písemné žádosti posílat na adresu sídla 

společnosti nebo na emailovou adresu chylikova@construct.cz, 
nebo se mohou hlásit na tel.: 566 521 097 v době od 8 do 14 hodin.

Městský psí útulek daruje:

Tel.: 723 778 248, po 14. hodině

▶ německého ovčáka, fenka, 2 roky stará 
▶  křížence psa, černé barvy, 8 měsíců starý 
▶  jezevčíka hladkosrstého, fenka, 6 let stará
▶  kokršpaněl, pes, 5 let starý
▶ Westíka, pes, 3 roky starý

  

Vybrat si můžete z rozsáhlé nabídky různých variant kurzů, např:
● skupinové kurzy pro 2–6 osob ● individuální kurzy 

● kurzy pro děti ● doučování studentů ● příprava ke zkouškám 
● konverzační kluby: výborná příležitost pro rozšíření slovní zásoby 

NOVINKA: sestavte si vlastní kurz pro vás a vaše kolegy 
či známé dle vašich potřeb i požadavků

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH KURZŮ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
 PRÁVĚ PROBÍHAJÍ

Všechny kurzy je možné také absolvovat jako:
● Víkendové ● Intenzivní týdenní ● Semestrální (tříměsíční) 

● Individuálně dle vašich požadavků
Příjem přihlášek do 23. září 2013. Kontakt: ECO Velké Meziříčí, 

Mlýnská 6, tel. č. 602 325 108 – p. Procházková
www.eco-vyukajazyku.cz

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města ze dne 28. 8. 2013

1. Rada města vzala na vědomí:
• předložené zprávy o činnosti městské knihovny a muzea a zprávy 
o hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2013
• zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Sociální 
služby Města Velké Meziříčí
• rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30. 6. 2013
2. Rada města povolila:
• ve smyslu § 23 odst. 5. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon) výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 5. A na 33 v Základní 
škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
• ve smyslu § 23 odst. 5. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon) výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole Mostiště na 25
3. Rada města schválila:
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 5633/17 
na ul. Karlov ve Velkém Meziříčí s právem uložení zemního kabelového 
vedení NN a umístění pojistkové skříně NN do tohoto pozemku, s prá-
vem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby 
• návrh smlouvy na  zřízení práva věcného břemene ve  prospěch 

E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a k tíži pozemků města parc. 
č. 2259/1 a 2760/2 v lokalitě u Tržiště s právem uložení zemního ka-
belového vedení NN a umístění pojistkové skříně NN do částí těchto 
pozemků, právem provozování, údržby a oprav na bodu trvání před-
mětné stavby 
• rozpočtové opatření: zdroj: 150 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhot-
ky; rozdělení: 150 tis. Kč – § 2212 oprava komunikací v m. č. Lhotky
• rozpočtové opatření: zdroj: 7  200 Kč – § 3419 rezerva na  sport; 
rozdělení: 7  200 Kč – § 3419 odměny sportovcům při reprezentaci 
na Letní olympiádě dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji dle návrhu 
sportovní komise
• rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na  dotaci 
a dary; rozdělení: 3. tis. Kč – § 3429 dotace pro občanské sdružení Ze-
měkoule Vysočina, o. s.; účel: 2. ročník Mistrovství Velkého Meziříčí 
ve cvrnkání kuliček (medaile a ceny pro účastníky)
• rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na  dotace 
a  dary, rozdělení: 3. tis. Kč – § 3419 dotace, účel: náklady spojené 
s účastí na mezinárodních závodech světového poháru v longboardin-
gu (doprava a startovné)
• hostování cirkusu Berousek ve Velkém Meziříčí ve dnech 10. 10. 
–13. 10. 2013 
• předložený návrh společnosti Alpa, a. s., na  doplně-
ní vodorovného dopravního značení (VDZ) na  míst-

ní komunikaci v  lokalitě „U  Valičkových“ u  areálu Alpa, a. s. 
• dodatek číslo 2 k  provoznímu řádu dětského dopravního hřiště 
(DDH), čl. X., odstavec druhý bod 9) v  tomto znění: „Vjíždět s mo-
torovými vozidly včetně motokol a s jízdními koly či jinými jízdními 
prostředky s  dodatečně namontovaným pomocným motorem, s  vý-
jimkou obsluhy.“
• s  pronájmem části objektu č. p.  464/17 v  ulici Nad Gymnáziem 
o rozloze 126,53 m2, (bývalá ordinace) k účelům vhodným pro toto 
místo a tento objekt a typ zástavby
4. Rada města schválila v působnosti valné hromady společnosti 
TSVM, s.r.o. VM: 
• nový ceník pro zimní stadion Velké Meziříčí
5. Rada města souhlasila: 
• se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města 
v srpnu 2013, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2013 
• s výpůjčkou hřiště a sálu v hasičské zbrojnici na 2. ročníku Mistrovství 
Velkého Meziříčí ve cvrnkání kuliček v době od 10 do 18 hodin za pod-
mínky, kdy město Velké Meziříčí bude vystupovat jako partner akce.
• s použitím znaku města v souladu s logo manuálem na propagaci 
akce 2. Mistrovství Velkého Meziříčí ve cvrnkání kuliček
• s  termínem pro předání požadavků do  rozpočtu na  rok 2014 
na město Velké Meziříčí do 30. 9. 2013

Ing. Radovan Necid, starosta města

Chcete se lépe cítit? Potřebujete zpevnit postavu? 
Chcete řešit svoji nadváhu? 

Sportujete a chcete dosáhnout lepší výsledky? 
Mate problémy s bolestí zad, kýčlí nebo ramen?

PILATES-studio nabízí individuální a skupinové lekce Pilates 
pro začátečník i pokročilé, SPIRALS a zdravotního cvičení. Kur-
zy jsou vhodné pro sportovce, těhotné, seniory a také pro klienty 
se zdravotním omezením. Vyučujeme na základě nejmoderněj-
ších cvičebních konceptů Spiraldynamik ®, Pilates Michael King, 
Pilates Institute®, Pilates Clinic. Více na www.pilates-studio.cz

Chaloupky Velké Meziříčí a Město Velké Meziříčí vás zvou na cyklo-
výlet Za krásami velkomeziříčska.
Z náměstí se vydáme směrem k Práškově hájence. Odtud budeme 
stoupat po křivolaké cestě mezi lesy až do Osového, kde se napojíme 
na asfaltku do Oslavice. V Oslavici zažijeme dobrodružství při podjez-
du dvou mostů a rychlým sešupem se dostaneme až k brodu v Balin-
ském údolí. Dále budeme pokračovat podél toku řeky Balinky, která 
nás dovede zpět do Velkého Meziříčí. A bude-li nám přát počasí, čeká 
nás i průzkum řeky Balinky. Cyklovýlet probíhá v rámci Evropského 
týdne mobility. V neděli 22. 9. 2013 ve 14 hodin. Sraz u kašny na ná-
městí ve Velkém Meziříčí. Doporučujeme kolo v dobrém technickém 
stavu, sportovní oblečení, pláštěnku, cyklistickou helmu, dostatek pití 
a dobrou náladu. Trasa je dlouhá přibližně 15 km.                             -chal-

S Chaloupkami na cyklovýlet 22. 9. 
Vážení rodiče,
dovoluji si vás oslovit a požádat o spolupráci a pochopení.
Pro mateřskou školu Sokolovská a  Čechova byly schváleny finanční 
dotace z fondu ministerstva životního prostředí na výměnu oken, za-
teplení, úpravu fasády a opravu střech. Vzhledem k tomu, že jde o ná-
ročnou akci z  hlediska finančního a  organizačního zajištění a  navíc 
nemohla být dříve uskutečněna, protože musela projít schvalovacím 
řízením MŽP ČR proběhne nyní – v měsíci září, říjnu a listopadu 2013.
Ve jmenovaných mateřských školách proběhnou opravy oken, střechy 
a fasády budov, následně malování. Z tohoto důvodu budeme muset 
krátkodobě omezit provozy tříd.
Ředitelka a  vedoucí učitelky provedou organizaci a  dohodnou se 

osobně s  rodiči dětí ohledně výluky docházky v  dotčených dnech.
Dohodnou s vámi náhradní docházku do naší, ale jiné mateřské školy 
v případě, že nemáte jinou možnost zajistit si péči o dítě jinak. Na MŠ 
Sokolovská a Čechova s vámi budou osobně jednat vedoucí učitelky, 
případně ředitelka školy.
Vážení rodiče, je třeba využít mimořádné možnosti, kterou nám po-
skytlo vedení radnice a zřizovatel školy, který nám financování oprav 
budov zajistil z peněz dotací školám.
Prosím vás o shovívavost a pomoc, spolupráci. Myslím, že se tato in-
vestice promítne kladně do vzhledu a modernizace našich dvou ško-
lek, což nám všem rozhodně stojí za to. Ještě jednou děkuji za pocho-
pení a spolupráci.                              Božena Suchánková, ředitelka školy

Oznámení rodičům dětí z MŠ Sokolovská a Čechova
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Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent územ-
ního a stavebního řádu bude mít odpověd-
nost zejména za řádný výkon všech věcí 
spadajících do působnosti stavebního úřadu 
podle stavebního zákona.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR,  
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje  
 fyzická osoba, která byla pravomocně od- 
 souzena pro trestný čin spáchaný úmysl- 
 ně, nebo pro trestný čin spáchaný z ne- 
 dbalosti za jednání související s výkonem  
 veřejné správy, pokud se podle zákona na  
 tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsou- 
 zena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském  
 studijním programu stavebního směru  
 nebo vyšší odborné vzdělání stavebního  
 směru,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Inter- 
 net, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibi- 
 lita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu 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 dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních čin- 
 ností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 16. 9. 2013 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 29. 8. 2013

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.     

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 územního a stavebního řádu 

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 10. 2013

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

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 dopravy – 
referenta registru vozidel (technik)

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 10. 2013.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník vykonávající agendu registrace 
silničních vozidel (posuzování technické 
způsobilosti vozidel, vedení registru silnič-
ních vozidel, rozhodování o trvalém a dočas-
ném vyřazení vozidla, zápis vozidla do regis-
tru silničních vozidel, vydávání technického 
průkazu a osvědčení o registraci, přidělová-
ní registračních značek vozidlům 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, bezúhon 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzic- 
 ká osoba, která byla pravomocně  osou- 
 zena pro trestný čin spáchaný úmyslně,  
 nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalos- 
 ti za jednání související s výkonem veřejné
  správy, pokud se podle zákona na tuto
  osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdě-
 lání s maturitní zkouškou, 
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibi- 
 lita, samostatnost, odpovědnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu 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 dosavad-
 ních zaměstnáních, odborných znalostech  
 a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem; pokud  
 takový doklad domovský stát nevydává,  
 doloží se bezúhonnost čestným prohláše- 
 ním,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 16. 9. 2013 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 29. 8. 2013

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy 
budou po ukončení výběrového řízení skar-
továny.

■ Kočárek po jednom dítěti, 
trojkombinaci. Barva zelenožlu-
tá, cena 3.000 Kč. Červený gol-
fový kočárek 800 Kč, dětskou se-
dačku na kolo žluté barvy za 500 
Kč. Tel.: 739 270 486.
■ Frézu Vari s nářadím + vozí-
kem, cihly ze stavby, plné, duté, 
Ytong, tvárnice. Dále prodám 
plechovou skříň 50×100×200 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 723 408 918.
■ Dva kožené kabáty, černý a 
hnědý vel. č. 50. Tel.: 721 608 174.
■ Přívěsný vozík Sport Jacht, r. v. 
1986, na malých kolech, ložná plo-
cha 130×100×30 cm, nosnost cca 
300 kg. Platný TP do 29. 3. 2014. 
Cena dohodou. Tel.: 737 244 963.
■ Vynešené slepice. Levně. Volej-
te po 15. hodině. Tel.: 737 477 773.
■ Zemědělské stroje – secí 
stroj, tříradliční pluh, sběrací 
vůz, obraceč, smyky a brány, zr-
nomet a  váhy na  dobytek. Tel.: 
732 948 318.
■ Renault Megan Scénic 1,9 DTI 
diesel, r. v. 1999, perfektní stav. 
Cena 51.000 Kč. Bližší informace 
na tel.: 739 083 414. 
■ Mrazák starší, zachovalý, 200 l, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 608 929 186.

■ El. průtokový ohřívač vody 
s  10 l zásobníkem, vhodný 
na  chatu či chalupu, 1 rok po-
užívaný. PC 3.500 Kč, nyní 
2.000 Kč. Tel.: 777  630  116.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  uskladnění odrůdy 
Belana, Marabel, Adéla, od  po-
loviny září. Tel.: 607  299  168.
■ Škodu Felicia, rok výroby 
1999 (nový model), pěkný udr-
žovaný stav, bez koroze. Tel.: 
775 054 444.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, ÚP Brno 
vyhlásil 5. kolo VŘ na prodej 
poz. parc. č. 3935 o výměře 167 
m2 a budovy č. p. 117 na poz. 
parc. č. 3935 v obci a k. ú.Tasov, 
jde o rodinný dům. Termín při-
hlášení do 20. 9. 2013 do 15 ho-
din na adrese: Příkop 11, 604 47 
Brno. Min. kupní cena 57.100 Kč. 
Info: odbor OP Jihlava, I. Karafi-
átová, tel.: 567 551 278.
■ Prodám byt 3+1 po celkové re-
konstrukci, zateplený, zasklený 
balkon, v atraktivní lokalitě VM. 
Více info na  tel.: 602  737  941.
■ Prodám  byt 3+kk v  osob-
ním vlastnictví, s  prostorným 
balkonem, ve  Velké Bíteši. Rok 
výstavby 2007, celková plo-
cha 72 m2 + balkon 5 m2, 6. 
patro. Krásný výhled. Cena 
1.900.000 Kč. Tel.: 737  417  597.
■ Prodám byt 3+1 ve  VM. 
Po  kompletní rekonstrukci, 
zateplený. Tel.: 608  314  300.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, platba 
hotově. Tel.: 605 541 814.
■ Vyměním byt 2+1 za  gar-
sonku s  doplatkem ve  Velkém 

Meziříčí. Tel.: 731  236  761.
■ Vyměním městský byt 3+1 
ve  2. poschodí s  balkonem, bez 
výtahu, v  cihlové bytovce na  ul. 
Bezděkov ve Vel. Meziříčí za 2+1 
městský (není podmínkou), 
v  přízemí, nebo v  1., 2. poscho-
dí s výtahem ve Velkém Meziříčí 
(není podmínkou). Volejte po 20. 
hodině na tel.: 737 517 852.

■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1, 1. patro, ulice Pionýrská 
9, cena 7.000 Kč + energie. Tel.: 
777 955 685.
■ Pronajmu rodinný dům 2+1. 
Tel.: 734 588 391.
■ Důchodkyně hledá podnájem 
bytu 1+1 ve Velkém Meziříčí, 
pokud možno se sprchovým kou-
tem. Prosím slušné jednání. Tel.: 
604 756 519.
■ Pronajmu byt 3+1 s  garáží, 
na ulici Karlov ve Velkem Meziří-
čí. Cena 6.000 Kč + inkaso. Ihned 
k nastěhování. Tel.: 721 729 041. 
■ Pronajmu byt 3+1, 8. poscho-
dí, JZ, vlastní topení. 8.500 Kč/
měsíc. Tel.: 732 877 172.
■ Žena hledá k pronájmu pěkný 
byt 1+1, 2+kk, 2+1 nejlépe s bal-

konem. Od  1. 9. 2013 (možno 
i později). Tel.: 776 378 273.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cen-
tra v relativně klidné lokalitě, ul. 
Bezděkov č. 81, obytná plocha 70 
m2, 5. patro. Dům je zateplen, má 
nová plastová okna, nově rekon-
struovaný výtah. V r. 2011 byl byt 
částečně rekonstruován (úprava 
bytového jádra, nové podlahové 
krytiny, koupelna, WC). Ve  vy-
bavení je kuchyňská linka,  ply-
nový sporák. Má vlastní plynový 
kotel k  vytápění a  ohřevu vody, 
náklady na teplo jsou minimální. 
K bytu patří 2 sklepní kóje (jed-
na je na patře, druhá v suterénu). 
Nájemné 7.500 Kč/měsíc (zahr-
nuje fond oprav, splátku úvěru 
na  zateplení a  správní poplatky) 
+ záloha na  energie a  vodu (cca 
2.500 Kč/měsíc). Parkování je 
možné na  parkovišti před do-
mem. Byt je volný ihned. Tel.: 
603 834 418.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Krškova, 5 min. do centra. Byt je 
po rekonstrukci a plně vybavený. 
Nastěhování je možné po  do-
mluvě do  týdne. Měsíční nájem 
je 8.500 Kč i s inkasem. Dva plné 
nájmy dopředu. Tel.: 775 628 222.

■ Daruji časopisy 100+1 a PAS 
(příroda a společnost), více roč-
níků. Tel.: 737 504 532.
■ Daruji 5 tun hnoje a 100 saze-
nic kostivalu lékařského. Tel.: 566 
535 340.

prodám – koUpím – vyměním

Prodám

VÝKUP PADANÝCH 
JABLEK (2 Kč/kg) 

ČERVEN. JEŘABIN 
(5 Kč/kg) od 6. 9. 

Potraviny Bajer 
Křižanov 319
Tel.: 608 445 927
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společenská rUbrika

Vzpomínky

Společenská rubrika 
Uzávěrka společenské rubriky je v pátek ve 12 hodin. 

Příspěvky s fotografiemi lze kromě osobního předání v redakci 
(Náměstí 17, Velké Meziříčí)

také zasílát e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Programové oddělení Jupiter clubu přijímá rezervace míst na divadel-
ní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2013/2014 – cel-
kem 6 představení. Představení zařazená do abonentního cyklu:
HAMLET –  William Shakespeare;  MISTR A MARKÉTKA – Micha-
il Bulgakov; PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA –  Woody 
Allen; ŠUMAŘ NA STŘEŠE –  Joseph Stein – Jerry Bock – Sheldon 
Harnick; KRÁL JELENEM –  Carolo Gozzi; ROZMARNÉ LÉTO – 
Vladislav Vančura.
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 810 
Kč (možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 15. září 2013 e-mailem: 
program@jupiterclub.cz, tel. 566 782 0042—5.                                 -prog-

Volná místa do Horáckého divadla

Dne 13. září oslaví významné 
životní jubileum pan 

Josef Čipera 
z Velkého Meziříčí.

Devadesát není málo, 
prožít je snad za to stálo. 
Jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.

Tvůj poklad sice není zlatý,
ale má hodnotu a je pro nás svatý.
Nakouknout do něj nás trochu 
svádí,
vidět tam třeba Tvé hříchy mládí.

Ať Ti těch vzpomínek stále jen při-
bývá,
ve zdraví, v radosti, život Ti ubíhá,
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.

Blahopřání

V pátek 13. září uplynou 2 smut-
né roky od úmrtí naší maminky, 
sestry, dcery a babičky, paní 

Aleny Štěpánkové 
z Olší nad Oslavou.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

sUdokU

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední.

Řešení dnešní sudoku 
otiskneme příště.

SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

Obřadní síň budovy radnice ve Velkém Meziříčí
 úterý   24. 9.  8–14 hodin
 středa 25. 9.  8–17 hodin

Můžete darovat: letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské – čisté 
a složené do plastového pytle nebo krabice), lůžkoviny, prostěradla, 
utěrky, ručníky, záclony, látky – min. 1 m (ne odstřižky ani zbytky), 
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (nepoškozené), polš-
táře, deky, obuv – veškerou nepoškozenou, batůžky, ledvinky, pánské 
opasky, tkaničky do bot, potřeby osobní hygieny, čisticí prostředky, 
funkční ruční nářadí.
Co nelze přijmout: nábytek, ledničky a další elektrospotřebiče určené 
ke zpětnému odběru, znečištěné nebo vlhké prádlo a oděv, zmačkané 
prádlo.                                                                                                   -měú-

Za tvé hodné srdíčko, 
posíláme přáníčko. 
Přejeme Ti hodně zdraví, 
ať Tě život s námi baví.

Dne 17. září oslaví 70. narozeni-
ny naše hodná maminka, babička 
a prababička, paní 

Jitka Chytková z Balin.

Všechno nejlepší přejí synové 
s rodinami a přítel Pepa.

Dne 14. 9. 2013 uplyne 5 let od chvíle, co nás opustil náš drahý 
a milovaný manžel, otec, dědeček, pan 

Ondrej Dycha z Velkého Meziříčí.

S velkou láskou vzpomíná celá rodina.

Tolik bychom Ti dnes chtěli přát, 
vyslovit slova přání.
Nám zbyl jen v srdci žal 
a stálé vzpomínání.

Dne 15. září by se dožila 90 let 
naše drahá maminka, babička 
a prababička, paní 

Ludmila Lencová.

Stále vzpomínají dcera, 
vnučka a vnuci s rodinami.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR oznamuje rozšíření svých slu-
žeb ve městě Velké Meziříčí. 
Své služby poskytuje každý 1. a  3. čtvrtek v měsíci od 13 do 15 ho-
din na adrese Komenského 6  (Klub důchodců).
Tyto služby rozšiřujeme na četné žádosti našich nedoslýchavých kli-
entů, kteří velmi volají po možnosti údržby svých kompenzačních po-
můcek – výměna hadiček ke sluchadlům, vyčištění olivek, dokoupení 
speciálních baterek, servisování sluchadel, apod. 

Zdeněk Pavlíček, za SNN v ČR, KO Vysočina

Poradenské dny pro osoby se sluchovým 
postižením

PEDIKÚRA MARILYN 
Dům zdraví Velké Meziříčí
Telefon 774 121 257

Provozovna Dům zdraví, vchod 
u vstupu do lékárny

Pedikérka Bernadeta Pařilová 
provádí:
– Medicinální pedikúru 
 suchou cestou
– Odborné ošetření ztvrdlé 
 kůže nohou a nehtů
– Odstraňování kuřích ok
– Masáž chodidel
Po domluvě je možné ošetření 
doma

Přijmeme zedníka 
AQUEKO, spol. s r. o.

do trvalého pracovního 
poměru – práce s kamenem, 

betonářské práce.
Dobré platové podmínky.

Nástup možný ihned.
Kontakt:  566 523 431, 

602 503 862, 
e-mail: svandova@aqueko.cz

Objednáváme 18týdenní 
nosnice. Prodej 28. 9. od 

13.00 v Hrbově 42. Volejte po 
15.00 na tel.: 737 477 773.

Tel.: 777 717 632
         776 833 981

Firma HKP METAL s.r.o. 
se sídlem v Osové Bítýšce 

přijme do pracovního poměru 
zámečníky a svářeče.

Tel.: 775 112 015 
p. Procházka

19. 9. od 7.30 do 15.45 hodin ul. Bezděkov od č. p. 200 (naproti zim-
nímu stadionu) po č. p. 213/37. 
19. 9. od 7.30 do 9.15 hodin Čerpací stanice DEA, ČS stanice Shell, 
McDonald’s na D1 směr Praha, zahrádky, chaty Fajtův kopec.
19. 9. od  9.15 do  11.15 hodin ul. Příkopy (1651–1655, 665, 666), 
U Zlatého křížku. 
19. 9. od 11.15 do 13.15 hodin chatová oblast Loupežník.                 -E.ON-

Sobota 14. 9. MUDr.Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 774 084 064
Neděle 15. 9. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 
566 533 129                                                                  Zdroj: www.nnm.cz

Zubní pohotovost:

Upozornění na dodržování povinností vyplý-
vajících ze zákona č. 458/2000 Sb. 
Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 
Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemo-
vitostí (pozemků) o  odstranění nebo ořez 
dřevin ohrožujících bezpečný a  spolehlivý 
provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být pro-
veden ve  smyslu zákona č. 458/2000 Sb. 
– „Energetický zákon“ ve  znění pozdějších 
předpisů a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 – 
„Elektrická venkovní vedení s napětím...“ dle 
níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.
Ochranná pásma – v ochranném pásmu nad-
zemního vedení je zakázáno nechávat růst 
porosty nad výšku 3 m.
Ochranné pásmo nadzemního vedení u  na-
pětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez 
izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u na-
pětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, mě-
řeno vodorovně od  krajního vodiče na  obě 
strany.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při od-
straňování a ořezu dřevin musí být provádě-
ny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. 
K  vodičům se provádějící osoba nesmí pod 

bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo 
nástroji, ani ořezávanými větvemi při jejich 
pádu.
– u  vedení nízkého napětí (400/230 V) je 
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažová-
ním ročního přírůstku či vychýlení porostu 
při větru) od vedení 1 m,
– u vedení vysokého napětí (22 kV, 35kV) je 
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažová-
ním ročního přírůstku či vychýlení porostu 
při větru) od vedení 2 m,
– u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) 
je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažo-
váním ročního přírůstku či vychýlení porostu 
při větru) od vedení 3 m,
– v lesních průsecích jsou vlastníci či uživa-
telé dotčených nemovitostí povinni umožnit 
zaměstnancům společnosti E.ON Česká re-
publika, s.r.o., udržování volného pruhu po-
zemků o  šířce 4 m po  jedné straně základů 
podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena 
bezpečnost osob, technický stav vedení nebo 
jeho provoz, může být prováděna pouze se 
souhlasem společnosti E.ON Česká republi-
ka, s.r.o., a za podmínek pro tuto práci stano-
vených.

Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte 
v termínu do konce tohoto roku.
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme 
tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Čes-
ká republika, s.r.o., vstoupí následně na  do-
tčené nemovitosti (pozemky) a  provedou 
odstranění a ořez dřevin vlastními prostřed-
ky. Užitková dřevní hmota bude ponechána 
na místě k dalšímu využití vlastníkem či uži-
vatelem nemovitosti (pozemku), klest a zbyt-
ky po  těžbě budou zlikvidovány společností 
E.ON Česká republika, s.r.o.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů 
či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstra-
nit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpeč-
ný a spolehlivý provoz distribučních zařízení 
může příslušné vlastníky či uživatele formou 
sankcí postihnout Energetický regulační 
úřad.
Bližší informace vám poskytneme na telefon-
ním čísle: 566 655 742

Za společnost E.ON Česká republika, s.r.o., 
Regionální správa sítě VN a NN 

Nové Město na Moravě
Poznámka: Pro kácení dřevin je nutno si za-
jistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné po-
volení orgánu ochrany přírody.

E.ON: Upozornění vlastníkům či uživatelům 
nemovitostí (pozemků)

Dlouhodobá práce ve stabilní firmě, motivační 
finanční ohodnocení. V případě zájmu pište na 
martin.jasko@bds-vb.cz, nebo tel.: 606 733 522

hledá řidiče nákladní dopravy (C, C+E), 
mezinárodní i vnitrostátní doprava.

Nepůjde elektrický proud:

Poradenské dny svazu diabetiků
 Svaz diabetiků nabízí: měření glykémie a cholesterolu, 

tlaku krve a BMI. Každý čtvrtek vždy od 15 do 16 hodin, 
Klub důchodců, Komenského 6. 

Členství ve svazu není podmínkou k účasti pro všechny, 
co chtějí znát svůj zdravotní stav.

Vše nejlepší, hodně zdraví 
a stále dobrou mysl přeje 

manželka Zdeňka, 
dcera Zdenka s manželem, 

vnučka Lenka a vnuk Vlastimil srodinami.
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Kurzy pro studenty:
Taneční kurzy, které pořádá Jupiter club, s. r. o.,Velké Meziříčí, jsou 
určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 16 let). Naučíte 
se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla společen-
ského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení kurzu bude 16. 9. 2013, ukončení v prosinci 2013. 
Uzávěrka přihlášek je 13. 9. 2013. Dnem výuky je pondělí. 
Kurz zahrnuje: 11 lekcí – 1× v týdnu – vždy v pondělí, ples v bílém 
a závěrečnou barevnou prodlouženou.
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, SŠŘS, ostatní) 
II. kurz – začátek v 19 hodin (HŠ Světlá a OA, SŠŘS, ostatní).
Lektoři: Starlet – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za doprovodu 
živé hudby. Cena celého kurzu – 900 Kč. Je možno se přihlásit s třídou 
i  individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, 
ples v bílém a závěrečná barevná prodloužená. Platbu požadujeme v ho-
tovosti s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu. 
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou 

žáci bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společen-
ském oděvu! Informace a přihlášky na programovém oddělení Jupi-
ter clubu, otevřeno po–pá 8–16 hodin, tel.: 566 782 004, 566 782 005  
nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční.

Kurzy pro dospělé – začátečníky a mírně pokročilé:
Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí vám nabízí taneční pro dospělé.
Taneční hodiny pro dospěláky, kteří v mládí chodili „za taneční“ nebo 
je zcela vynechali, a  také pro tancechtivé, kteří doplňují své taneční 
umění a vzdělání.
Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé – všech věko-
vých kategorií.
Výuku vede Vlasta Buryanová – Taneční škola STARLET Brno.
● 7 lekcí, začínáme v pondělí 14. října 2013, končíme 2. prosince 2013, 
v případě zájmu (kurz pokročilých – leden 2014)
● cena 1.400 Kč/taneční pár
● den výuky – pondělí ve 21 hodin, ukončení ve 23 hodin, budova 
Luteránského gymnázia. Uzávěrka přihlášek 9. října 2013.           -prog-

Taneční kurzy pro studenty i pro dospělé...

kph - nabídka sezony 2013/2014 divadelní sezona podzim 2013

Prodej permanentek na programovém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 
17,  Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 005, 001.
▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 hodin 
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ – Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, 
David Suchařípa
▶ Středa 30. října 2013 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ – Hrají: Jaroslava Obermaiero-
vá, Oldřich Navrátil, Martina Hudečková, Julie Jurištová a další
▶ Pátek 15. listopadu v 19.30 hodin
TŘI VERZE ŽIVOTA – Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor 
Chmela, Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin – VYHAZOVAČI 
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner                                                                                  

▶ Sólo pro Ivu Bittovou – 28. 9. 2013
▶ Pavla Kopecká – harfa, 
Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
▶ Novoroční koncert s přípitkem 
– 6. 1. 2014
▶ Brněnské žestě nejen klasicky 
– 6. 3. 2014
▶ Korngold Quartet – 9. 4. 2014
▶ Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Předprodej vstupenek a abonentek  
v Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové od-
dělení, tel.: 566  782  004 (001), e-mail: program@jupiterclub.cz, 
www.jupiterclub.cz.

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
17.   9. přednáška Ženy na českém trůně  Ing. Karel Hromek
 1.  10. přednáška Ukrajina  Ing. Ondřej Herzán
 8.  10. přednáška Švýcarsko a Francie I. díl Josef Matějíček
15. 10. přednáška Švýcarsko a Francie II. díl Josef Matějíček
29. 10. přednáška O přírodě  Ing. Antonín Havlát
  5. 11. přednáška  Generál Vojtěch Boris Luža
    PaedDr. Josef Láznička
12. 11. přednáška  Tragické požáry ve Velkém Meziříčí
    PhDr. M. Ripperová

 Změna programu vyhrazena.

PODZIMNÍ PERNŠTEJNSKÉ 
PUTOVÁNÍ 2013

v sobotu 14. září 2013 na hrad Pernštejn,
 v prostorách hradu tento den zahájen 14. ročník 

výstavy květin a vazeb s názvem 

Podzim na Pernštejně
Odchod v 5.45 hodin od kašny u křižanovské radnice.

Kontakt: Petr Uhlíř, www.uhlirpetr.com, 
e-mail: uhlir@centrum.cz

BOBŘÍCI – pro předškolní děti od 5 let a prvňáčky,
každé úterý 15–16.30 hodin 

na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí
ROBINSONI – pro děti z 2.–5. třídy ZŠ

každou středu 15–16.30 hodin 
na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí

Baví nás zkoumat přírodu a odkrývat její tajemství. Trávíme hod-
ně času na zahradě Ostrůvku i na výpravách do okolí. Brodíme 
se ve vodě, chytáme vodní i suchozemské breberky. Pro zvířata 

stavíme různé příbytky. Učíme se v přírodě žít a přežít – rozdělá-
váme oheň, stavíme si přístřešky, trénujeme uzlování i vyřezávání. 

Poznáváme, co se dá v přírodě jíst, vaříme i pečeme pokrmy na 
ohni i v kuchyňce. Další info na: petra.juhasova@chaloupky.cz. 

www.chaloupky.cz

Bobříci a Robinsoni
v kroužcích na Ostrůvku...

V Městském muzeu a galerii v Dačicích budou od soboty 14. září k vi-
dění umělecká díla dvou velkomeziříčských výtvarníků. Obrazy tam 
vystaví Bořivoj Pejchal a autorské šperky a objekty Miroslav Štěpánek. 
Vernisáž proběhne v sobotu 14. září v 16 hodin a úvede ji Mgr. Jan 
Dočekal. Výstava potrvá do 16. listopadu 2013, otevřena bude denně 
kromě pondělí v čase 9–12, 13–16 hodin.                                          -red-

Bořivoj Pejchal a Miroslav Štěpánek 
vystavují v Dačicích

15.45 – Otevření areálu pro VIP hosty
16.00 – Program pro VIP (degustace vín a prohlídka zámku)
17.00 – Otevření areálu pro veřejnost
17.30 – (předprogram) Floristická show 
18.00 – Začátek programu, úvod a krátké představení akce
18.15 – Přehlídka společenských šatů
18.45 – Poděkování sponzorům a partnerům,
              krátký životopis Vendulky a její představení
19.00 – Stand-up Karel Hynek
19.15 – Přehlídka šatů z pohádek a kostýmů
19.50 – Koncert Marka Ztraceného
21.00 – Přehlídka svatebních šatů s následnou dražbou kytic
21.30 – Předání šeku Vendulce

Změna programu vyhrazena.

Večer na zámku pro Vendulku – program

Ve středu 25. září 2013 se v Do-
mově pro seniory Velké Meziříčí 
uskuteční odpolední tvoření pro 
veřejnost. Lektorka Renata Do-
hnalová vás seznámí s technikou 
drátkování. Kurz bude probíhat 
od  15.30. Přijďte si vyrobit ori-
ginální vázičku či šperk. Cena 
kurzu se odvíjí od  účasti a  spo-
třebovaného materiálu. Zájemci se mohou nahlásit na recepci Domo-
va pro seniory Velké Meziříčí u slečny Gregorové, tel.: 561 201 570, 
734 875 428, e-mail: gregorova@domovvelkemezirici.cz. 
Účast je třeba potvrdit do pátku 20. září 2013.                                                            -eg-

Odpolední tvoření pro veřejnost 
v Domově pro seniory VM pokračuje

Mediální partner týdeník

Komunitní škola Tasov 
zve všechny děti, rodiče i prarodiče na akci
Pojďte s námi za pohádkou
v sobotu 14. 9. 2013 
Start za sokolovnou od 14.00–16.00
Vstupné 20 Kč. Občerstvení zajištěno. 
V cíli čeká  překvapení.

evropský týden mobility 16.–22. 9. 2013

Od 9. 9. do 20. 9. 2013 bude probíhat:
• Putování po zelených ostrovech 
Poznávání městské zeleně a  stromů. Soutěž pro žáky základních 
a středních škol. 
Pondělí 16. 9. 2013 
• Divadelní představení Jak jel pejsek na výlet
Představení pro vybranou třídu mateřských škol a pro širokou veřej-
nost. Začátek v 10.00.
• Čistý vzduch – je to na nás
Soutěžní dopoledne pro žáky základních škol.
Úterý 17. 9. 2013
• Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma Bezpečně po silnici
Bude uskutečněno v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Well-
mez od 8.00 do 12.00 
Středa 18. 9. 2013
• Výlet na zříceninu hradu Rokštejn
Odjezd v 8.12 z vlakového nádraží Velké Meziříčí. Pojedeme do Pří-
mělkova, kam dorazíme v 10.02 a odtud půjdeme pěšky po vyznačené 
trase 2  km. Prosíme rodiče o nahlášení počtu dětí předem, nejpozději 
do pondělí 16. 9. 2013. Cestu si hradí každý sám.

Čtvrtek 19. 9. 2013
• Evropský den bez aut 
Soutěžní trasa na cyklostezce od 15.00 do 18.00. 
Neděle 22. 9. 2012       
• Cyklovýlet za krásami Velkomeziříčska
Sraz je v 14.00 na náměstí u kašny. K účasti na celé akci byli přizvání 
tito partneři: Městská policie Velké Meziříčí, Dům dětí a mládeže Vel-
ké Meziříčí, Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí, 
Jupiter club, s. r. o. ,Velké Meziříčí, Chaloupky, o. p. s., školské zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání, Město Velké Meziříčí.
Ve čtvrtek 19. 9. 2013  bude uzavřena ulice Příkopy (za Motorpalem 
před cyklostezkou).
Akce proběhne za finanční podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Více informací naleznete na www.mestovm.cz – Zdravé město

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Kolektiv zaměstnanců Speciálně pedagogického centra při Základní škole a Střední škole Březejc (SPC) 
vás srdečně zve 
na  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve čtvrtek 19. září 2013 od 10 do 17 hodin 
při příležitosti změny sídla a rozšíření prostor ve Velkém Meziříčí, U Tržiště 2191/3.

Při návštěvě budete mít možnost:
– prohlédnout si prostory pracoviště SPC a naše vybavení,
– získat informace o činnosti jednotlivých zaměstnanců SPC,
– prohlédnout si ukázku výrobků žáků ZŠ a SŠ Březejc. 

kolektiv zaměstnanců SPC, U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí

Taneční skupina 
Kosatky 

TJ Sokol Velké Meziříčí
hledá do svých řad nové 
tanečníky a tanečnice.

Máš rád pohyb, tanec a zábavu? 
Poznáváš rád nové lidi? 

A je ti alespoň 7 let? 
Tancujeme klasické country, 

line dance. www.kosatky.tym.cz, 
tel.: 605 715 204, 

e-mail: r.jelinkova@seznam.cz
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Nábor do velkomeziříčské házené
Oddíl házené Tělovýchovné jednoty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děvčata ročníků narození 1997–2002 se zá-
jmem o pohyb. 

Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.00–19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou.

V sobotu 17. srpna se na teniso-
vých kurtech ve Velkém Meziříčí 
konal již tradiční tenisový turnaj 
pořádaný členy tenisového od-
dílu TJ Spartak Velké Meziříčí. 
Byl tentokrát pořádán za  pod-
pory nového provozovatele te-
nisového areálu scvm.cz. Turnaj 
byl vypsán pro kategorii mužů 
ve  dvouhře i  čtyřhře. Poměřit 
své tenisové dovednosti s  te-
nisty se rozhodly i  tři odvážné 
ženy, což si jistě zaslouží uznání. 
Za  výborného letního, skoro až 
tropického počasí se na  Areá-
lu zdraví sešla téměř kompletní 
místní tenisová špička, doplněná 
o tenisové borce z Oslavice, Ne-
tína a Nového Města na Moravě. 
Do dvouhry se přihlásilo 19 hrá-
čů a hrálo se vyřazovacím způso-
bem na jeden set. K vidění bylo 
mnoho velmi kvalitních mačů. 
Jeden z  nejkrásnějších zápasů 

celého dne se odehrál ve čtvrtfi-
nále mezi šestnáctiletým netín-
ským talentem Karlem Bradá-
čem mladším, který překvapivě 
vyřadil novoměstskou jedničku 
Ivoše Fialu 76 (13:11). V  ostat-
ních čtvrtfinále porazil v  sou-
boji dvou hráčů z Nového Města 
Krontorád Rychtáře 62, domácí 
Dohnal dalšího Novoměšťáka 
Martínka 63 a  v  souboji dvou 
odvěkých rivalů si překvapivě 
docela snadno poradil domácí 
Tomáš Bílek s netínským Karlem 
Bradáčem starším 61. Od první-
ho semifinále se čekala vyrovna-
ná bitva, což se i potvrdilo. Ka-
rel Bradáč mladší opět prokázal 
svoje kvality a vydřel nad nejlep-
ším domácím tenistou nejtěsněj-
ší vítězství 76. Druhé semifinále 
bylo naopak jasnou záležitostí 
pro zkušeného Krontoráda a po-
slední domácí hráč v  pavouku 

singla Tomáš Bílek horkotěžko 
v závěru setu odvracel „kanára“ 
– 61. Finále tedy nabídlo sou-
boj dvou opačných pólů. Mla-
dého nadějného ranaře Karla 
Bradáče z  Netína a  ostříleného 
zkušeného lišáka Víťi Krontorá-
da z  Nového Města na  Moravě. 
Začátek zápasu na velkomeziříč-
ském centrkurtu byl vyrovnaný 
s  mnoha nádhernými momenty 
na  obou stranách. Kájovi se ze 
zkušeného borce kolena roz-
hodně nerozklepala a  zasypával 
druhou polovinu dvorce nepří-
jemnými rovnými údery od zad-
ní čáry, velmi často umístěnými 
přímo na  lajny kurtu. Naopak 
Krontorád téměř po  každém 
svém podání praktikoval taktiku 
servis-volej, se kterou díky svým 
jistým úderům u sítě slavil úspě-
chy. Od poloviny setu se ovšem 
z  rakety mladé naděje začala 

vytrácet přesnost, naopak Kron-
torád zužitkoval své zkušenosti 
a  dotáhl nádherné finále do  ví-
tězného konce – 63.
Zápas o  třetí místo se vzhledem 
k  pokročilejší době a  nevyhovují-
cím světelným podmínkám roz-
hodli domácí tenisté Tomáš Bílek 
a  Jirka Dohnal dohrát v  úterý 
v 18.00 a poprat se tak o poslední 
volnou trofej ve dvouhře a titul nej-
lepšího domácího tenisty turnaje.
Do čtyřhry se přihlásilo 10 párů 
a do finále se nakonec probojova-
ly dvojice Fiala – Rychtář z Nové-
ho Města a  meziříčsko–netínský 
pár Dohnal Bradáč starší. De-
blisté z Nového Města na Moravě 
prokázali svoje kvality a  zaslou-
ženě si dokráčeli pro titul. Třetí 
místo vybojoval pár Kos – Slabý.
Tým pořadatelů velmi děkuje 
všem hráčům za  účast a  týmu 
scvm.cz za podporu.

V Areálu zdraví proběhl tradiční tenisový turnaj

Košumberk
7. ročník turnaje družstev v zá-
věsném kuželníku 
V sobotu 31. 8. 2013 se v areálu 
Hamzovy odborné léčebny pro 
děti a dospělé konal již 7. ročník 
turnaje družstev a  jednotlivců 
v závěsném kuželníku. 
Do tohoto turnaje se z velkome-
ziříčského klubu přihlásila dvě 
družstva. Družstvo kapitána Jana 
Coufala ve  složení B. Dvořák, 
J. Polívka a J. Charvát, a družstvo 
Františka Malce ml. ve  složení 
P. a V. Malec a F. Malec st. 
Turnaj se uskutečnil za pěkného 
počasí a  byl vypsán dle pravidel 
na 20 hodů do plného kuželníku, 
kdy se po  každém hodu sražené 
kuželky stavějí na základnu, a 20 
hodů dorážkových, kdy se ku-
želky stavějí až po  sražení všech 
kuželek. Turnaje se zúčastnilo 

celkem 14 družstev a velkomezi-
říčští sportovci se v něm neztra-
tili. Po první půlce soutěže druž-
stvo Jana Coufala figurovalo na 2. 
místě a družstvo Františka Malce 
na 7. místě. Druhé kolo zahájilo 
družstvo Jana Coufala skvělou 
hrou od  všech členů a  v  koneč-
ném součtu je dovedlo překonat 
pouze družstvo z  Liberce, které 
tento turnaj ovládlo již popáté. 
Skvělé druhé místo je po  dlou-
hé době velký úspěch družstva 
HSC Velké Meziříčí. Na 7. místě 
se v  celkovém pořadí umístilo 
družstvo F. Malce, v jehož řadách 
hráli nejmladší hráči turnaje Petr 
a Vojta. Mezi jednotlivci se umís-
til na  3. místě skvělou hrou Jan 
Coufal.
Mediálním partnerem HSC VM 
je týdeník Velkomeziříčsko.

-char-, foto: archiv HSC VM

Handicapovaní změřili síly v závěsném kuželníku

-tb-

Již 13. ročník velkomeziříčského 
turnaje dvojic o Pohár TJ Spartak 
se uskutečnil ve dnech 23. 8.–1. 9. 
2013, aby prověřil připravenost 
kuželkářů před začátkem nové-
ho soutěžního ročníku (soutěžní 
ročník začíná 14. 9.).
Na  výborně připravené kuželně 
předvedlo své výkony 72 dvojic. 
Tradičně se turnaje zúčastňují li-
goví hráči, což je předpokladem 
kvalitních výkonů. Největší ná-
hoz turnaje předvedla mistryně 
světa Naďa Dobešová, v současné 
době hraje ve Slavii Praha, výko-
nem 501 poražených kuželek.
Celkovými vítězi se stali prvo-
ligoví hráči z  TJ Třebíč K.  Uh-
líř a  R. Pevný výkonem 959 
(462+497). Druhé místo získaly 
loňské vítězky z  ČKD Blansko 

Z. Ševčíková a  S. Lahodová vý-
konem 955 (490+465). Třetí 
místo obsadili naši odchovanci 
P. Března a M. Souček výkonem 
942 (465+477). Umístění domá-
cích hráčů: 7. Mátl, Baloun 904 
(470+434), 16. Lavický B., Kory-
dek 874 (421+453), 18. Mičková, 
Starý 871 (437+434), 28. Mátl J., 
Weiss 856 (415+441), 29. Starý, 
Kováč 855 (436+419), 38. Mič-
ková, Fajmonová 844 (397+447), 
50. Mička, Trnka 819 (415+404), 
Lavický Ji., Lavický J. 801 
(401+400), 61. Badalík, Krejska 
795 (394+401), 62. Fajmonová, 
Starý 791 (352+439), 70. Bača, 
Lavický A. 770 (374+396).
Podrobné výsledky naleznete 
na  webových stránkách oddílu: 
www.kuzelky-vm.cz

Kuželkáři se utkali 
v turnaji dvojic

-pb-

Dorostenky házené v Jindřichově Hradci uhrály vítězný double
Turnaj v Jindřichově Hradci
Mladší dorostenky, i když opět v ne-
úplné sestavě, zvládly úvodní turna-
jový duel s domácím celkem, se kte-
rým předtím utrpěly desetigólovou 
porážku! Domácí hráčky vstoupily 
do utkání s velkou převahou. Ještě 
do konce prvního poločasu se naše 
hra změnou herního systému vidi-
telně zvedla a ve druhé části soubo-
je jsme již díky důraznější obraně 
a  rychlému přechodu do  útočné 
fáze dokázali srovnat. Přesné zása-
hy Kateřiny Záviškové a spolupráce 
ostatních spoluhráček pak v závěru 
znamenaly vítězství nejtěsnějším 
rozdílem 12:11 (4:8). Ve  druhém 
souboji jsme od  prvních minut 
přehrávali snaživý celek Českých 
Budějovic. Škoda, ale nevyvarovali 
jsme se  nepřesností. Ve  druhém 
poločase se hra našich opět dokáza-
la „vrátit do normálu“ a díky tomu 
jsme si připsali další vítězství 17:15 
(8:3). Souboj s nepříjemně tvrdým 
a  houževnatým týmem Kobylis 
byl pravou prověrkou odolnosti 
a  soudržnosti našich. Zvládli jsme 
na výbornou těsnou osobní obranu 
soupeřek na naši kanonýrku Elišku 
Koudelovou a prosazovali se nápa-
ditou souhrou v postupném útoku. 
Skvěle organizovaná obrana duem 
Soňa Bačová, Romana Doležalo-
vá podepřená důležitými zákroky 
brankářky Jarmily Šabacké Pražan-
kám více nedovolila – 18:14 (10:7). 
Ve  finále s  Mostem naše hráčky 
od  prvních minut skvěle bránily, 

v postupném útoku pak nápaditou 
střelbou především Denisy Janeč-
kové získaly místy až čtyřbranko-
vý náskok. Po změně stran jsme si 
i přes nepříjemnou obranu soupe-
řek udržovali náskok a  vybojovali 
turnajové prvenství 17:14 (9:6). 
Pochvalu zaslouží všechny hráčky 
našeho týmu. Zmínit je nutno tře-
bíčská děvčata, která se od minulé 
turnajové akce díky tréninkovému 
zatížení viditelně zlepšila a přispě-
la tak ke kolektivnímu úspěchu.
1. Velké Meziříčí 64:54 8
2. Most 79:64 6
3. Kobylisy 73:77 4
4. Jindřichův Hradec 73:56 4
5. České Budějovice 54:95 0

Hrály: Jarmila Šabacká, Veroni-
ka Blažková – Eliška Koudelová 
(21), Denisa Janečková (19), Ka-
teřina Závišková (12), Romana 
Doležalová (5), Soňa Bačová (3), 
Zuzana Matoušková (2), Kristýna 
Cahová (1), Andrea Rymešová, 
Michaela Zedníčková, Lucie Tep-
lá. Trenéři ing. Vincenc Záviška, 
Radka Zedníčková.
Kádr našich starších dorostenek si 
po  vynucených letních odchodech 
některých hráček poprvé zahrál 
po  roce v  této sestavě. Nutno po-
dotknout, že individuální výkony 
jasně převažovaly nad týmovou 
souhrou, což bude nutné napravit. 
Úvodní souboj s  domácími jsme 

sice výsledkově zvládli, leč výkon 
plný chyb a  nepřesností nebyl 
zrovna výkladní skříní trenérské 
práce 23:20 (11:10). Pozitivem byly 
brejkové situace Kláry Sedláčkové 
a Renaty Škrdlové. Druhým turna-
jovým soupeřem byl snaživý tým 
Jihočešek. V  naší hře se již začaly 
objevovat náznaky souhry, ovšem 
v  cestě za  pohodovým vítězstvím 
nám byla střelecká nemohoucnost 
(VM – České Budějovice 20:16). 
Nedělní utkání s  Pardubicemi na-
značilo, že náš ligový soupeř nebude 
nijak jednoduchým protivníkem. 
Od  prvních minut se hrála rychlá 
dynamická házená s  důraznými 
obranami, ve které vynikaly Pardu-

bické. Postupem času jsme se zkon-
solidovali v  defenzivě, kterou diri-
govala Kateřina Studená. Výrazně 
zlepšená útočná souhra a  zejména 
přesná střelby ze střední vzdálenosti 
spojky Ivy Záviškové, tak zname-
naly vyrovnání. Rychlé a  úspěšně 
zakončené brejky „otupily“ snahy 
soupeřek. Druhý poločas jsme si 
již udržovali náskok a  nepřipustili 
zvrat 24:19 (14:8). Nedělní finále 
svedlo dva dosud neporažené týmy. 
HC Štart Trenčín svou nepříjem-
ně důraznou obranou, jednoduše 
a  přímočaře řešenými útočnými 
kontry nám bral „vítr z  plachet“. 
Naše útočné snahy narážely na ne-
propustnou hráz. V  tomto souboji 
se ukázalo jak je důležitá kolektivní 
souhra a zejména to, že bude nutné 
kádr našeho týmu na náročnou se-
zónu hráčsky doplnit – 11:24 (4:12).
1. Velké Meziříčí 78:79 6
2. Pardubice 80:85 4
3. Jindřichův Hradec 81:95 2
4. České Budějovice 56:86 0
5. Trenčín 100:60 8
 mimo soutěž
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Závišková 
Iva (32), Sedláčková Klára (14), 
Škrdlová Renata (11), Partlová 
Markéta (9), Studená Kateřina 
(6), Homolová Michaela (5), Ro-
sová Terezie, Koudelová Eliška 
(1), Janečková Denisa, Bačová 
Soňa, Doležalová Romana, Tre-
néři ing. Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová, Edita Partlová. -záv-

Nábor hokejistů 
pro sezonu 
2013/2014
HHK Velké Meziříčí zve děti na 
místní zimní stadion, kde bude 
každé pondělí a středu nábor 
do hokejové přípravky.
Rádi přivítáme všechny děti, 
které se chtějí naučit zákla-
dům hokeje. Vezměte brusle 
a přiveďte své děti mezi nové 
kamarády a dopřejte jim trá-
vení volného času ve sportov-
ním duchu. Více informací na 
trénincích hokejové přípravky 
vždy v pondělí a středu od 15 
hodin nebo na tel.: 731 904 231, 
Petra Judová.

SDH Lhotky zve na 

hasičské závody 
v požárním útoku
15. 9. 2013 v 11 hodin 
na hřišti ve Lhotkách
Občerstvení zajištěno. 

Veřejné bruslení
So 14. 9. 14.30–16.00
Ne 15. 9. 14.00–15.30
So 21. 9. 14.30–16.00
Ne 22. 9. 14.30–16.00
Út 24. 9. 15.15–16.45
So 28. 9. 14.15–15.45
Ne 29. 9. 13.30–15.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.
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Woolloomooloo Bay – Flamen-
go 3:3 (2:1)
Hned na  úvod druhého ročníku 
soutěže si měli poměřit síly mistr 
s  vicemistrem loňského ročníku 
MKVM.
Družstvo Woolloomooloo Bay si 
hned od  začátku vytvořilo sluš-
ný tlak a  Flamengo tím dočista 
zaskočilo. Mladý tým hostí ve-
dený letos Vojtou Bradáčem se 
dostal, trochu překvapivě, do ve-
dení v 10. minutě trefou Michala 
Votoupala. Do  poloviny zápasu 
se skóre otočilo na  2:1, aby se 
po poločase opět obrátilo na stra-
nu hostí. Bod získal mistrovi čtyři 
minuty před koncem Milan Kos-
telecký, ale byl to právě vítěz loň-
ského ročníku, kdo měl v  tomto 
zápase převahu, a  tak bude Fla-
mengo s bodem velmi spokojeno.
Branky: 17. Vítek Jakub, 21. Sysel 
David (vlastní), 56. Kostelecký 
Milan, 10. Votoupal Michal, 31. 
Krčál Daniel, 42. Mužátko Filip. 
ŽK: 1. Havlík Marek, 7. Řeháček 
Jan, 49. Ráček Hynek, 55. Bradáč 
Vojtěch.
Pobřeží kocoviny – SK Mostiště 
1:7 (1:4)
Mostiště ukázaly svoji sílu 

a smetly Pobřeží kocoviny rozdí-
lem třídy. Tradiční střelec Vlasta 
Beran se blýsknul hattrickem 
a vede tabulku střelců.
Branky: 26. Štourač Jiří, 3. Beran 
Vlastimil, 15. Burian Viktor, 21. 
Beran Vlastimil, 25. Netolický 
Jan, 53. Pól Jan, 57. Beran Vlas-
timil, 59. Pól Jan. Karty: 57. Ne-
tolický Jan.
FC Wiegel Velké Meziříčí – 
Kašpaři VM 0:4 (0:0)
Nováček soutěže Wiegel, které-
ho sportovní fanoušci znají jako 
tradiční klub z halových turnajů, 
hostil Kašpary VM. Domácí se 
seznamovali s  povrchem a  spe-
cifiky malého hřiště. Kašpaři se 
snažili převzít iniciativu, což se 
jim v prvním poločase dařilo, leč 
bez gólového vyjádření. Po  po-
lovině zápasu se již kombinace 
hostí setkaly s  úspěchem, a  ti 
vyhráli zaslouženě čtyřgólovým 
rozdílem.
Branky: 31. Žejšek Martin, 38. 
Lubomír Štreit, 50. Chlubna Bo-
huslav, 52. Bílek Tomáš. ŽK: 24. 
Studýnka Martin.
Oslavice – The Lost Generation 
2:2 (0:1)
Druhý nováček soutěže hostil 

zarputilou „Ztracenou generaci“, 
která sice vedla brankou matado-
ra Malouška těsně před půlí, ale 
svoje vedení neudržela. Oslavi-
ce kvůli nebojácnosti a  pohybu 
svých hráčů minutu před koncem 
srovnala a odvezla si z „umělky“ 
cenný bod.
Branky: 44. Kurečka René, 59. 
Štěpánek Lukáš, 29. Maloušek 
Miloslav st., 51. Jůda Zdeněk. 
Karty: 32. Kurečka René, 37. Ro-
sický Jakub
La Bucañeros – Kittydogs Uni-
ted 15:1 (8:1)
Čtvrteční dohrávku obstaral stu-
dentský tým „Pirátů“ proti „Koč-
kopsům“. Týmu hostí chyběl gól-
man Petr Ostrý, a  tak měli proti 
favoritu zápasu ještě ztíženou 
pozici. Překvapení se nekonalo 
a La Bucañeros si odvezli tři body 
a ještě si slušně zastříleli.
Branky: 1., 31., 37., 38. Liška Lu-
káš, 8., 31., 34. Smejkal Eduard, 
14., 15., 21., 27., 29. Dufek Jaro-
slav, 28. Malec Tomáš, 45. Kuřát-
ko Tomáš, 53. Večeřa Jakub, 14. 
Benda Jaroslav. Karty: 37. Dočkal 
Aleš, 54. Smejkal Libor, 54. Veče-
řa Jakub, 41. Skryja Jan, 54., Stře-
cha Filip.

Flamengo – FC Wiegel Velké 
Meziříčí 8:2 (4:1)
Mužstvo Wiegelu hraje v sudý tý-
den dva zápasy kvůli směnovému 
provozu, proto jsme byli svědky 
předehrávky hned v  první hrací 
týden. Vicemistr hostil nováčka, 
který udělal několik změn v  se-
stavě. Daniel Šlapal vsítil historic-
ky první gól Wiegelu v soutěžích 
MKVM hned ve  druhé minutě 
zápasu. Flamengo se ale nenecha-
lo zahanbit a do poločasu otočilo 
na komfortních 4:1. Koncert po-
kračoval a  po  závěrečné korekci 
Ondry Šlapala skóre ukazovalo 
8:2.
Branky: 7. Bradáč Vojtěch, 19., 
53. Votoupal Michal, 24., 29., 
46. Benda Lukáš, 33. Ráček Hy-
nek, 49. Kubec Jaroslav, 2. Šlapal 
Daniel, 55. Šlapal Ondřej. Karty: 
48. Smejkal Zdeněk, 50. Šlapal 
Daniel.
První kolo a předehrávka druhé-
ho nabídly zajímavou podívanou, 
spousty gólů, soubojů a  zajíma-
vých akcí. Kaňkou na úvod jsou 
tři červené karty, které by měly 
být, jak doufáme, mementem 
do dalších zápasů. Už z toho dů-
vodu, že byly za nesportovní cho-

vání, respektive urážku rozhodčí-
ho. Prosíme týmy, aby se držely 
slušných mravů a potlačily příliš-
né vášně v zápasech malé kopané.
Od  druhého kola je k  dispozici 
také stánek s  občerstvením, kte-
rý je určen jak pro hráče tak pro 
diváky utkání velkomeziříčské 
malé kopané. Umístěn je přímo 
na umělé trávě a věříme, že ještě 
vylepší atmosféru na  sportovišti 
nejen nápoji k  zahřátí, či osvě-
žení.
Program MKVM na umělé trá-
vě za 3. ZŠ:
Zítra, tedy ve čtvrtek 12. září do-
hrávka druhého kola MKVM:

19.30 SK Mostiště – La Bucañeros 
a The Lost Generation – Woollo-
omooloo Bay
3. kolo:
Pondělí 16. září
18.30 Woolloomooloo Bay – Slza 
VM a FC Wiegel Velké Meziříčí – 
The Lost Generation
19.40 Pobřeží kocoviny – Fla-
mengo a  Kittydogs United – SK 
Mostiště
Čtvrtek 19. září 
19.30 La Bucañeros – Kašpaři 
VM
Předehrávka 4. kola:
Čtvrtek 19. září 19.30 Slza VM – 
FC Wiegel Velké Meziříčí

FC Wiegel VM proti Kašparům. Foto: Jitka Plašilová

Týmy velkomeziříčské ligy malé kopané mají za sebou první hrací týden

-bíl-

MSDD – starší dorost
FC VM – FC ŽĎAS Žďár n. S. 
1:7 (0:4) 
Rozhodčí: Mikyska – Bartová, 
Soukupová. Diváci: 20. Branky: 
Havlíček (46.) – 4× Jurnečka (7.), 
(12.), (20.), (37.), 2× Horký (51.), 
(61.), Peňáz (71. pen.). Karty: 
červená – Ráček (85.). Sestava: 
Michut – Kosyta (76. Prchal), 
Zima (71. Horký), Voneš, Vokur-
ka – Liška (67. Špaček), Votoupal 
(61. Novotný), Ráček, Nevoral – 
Havlíček, Krčál (63. Kurečka).
Na  poslední chvíli přišli na  stří-
davý start 3 noví hráči (Havlíček, 
Michut a  Kosyta). Náš tým hrál 
derby proti druhému celku tabul-
ky. Na  začátku prvního poločasu 
se dostal Jurnečka v  7. minutě 
ke střele. První střelu Michut vy-

razil před sebe a na druhou už byl, 
bohužel, krátký, 0:1. Ve 12. minutě 
odhlavičkoval míč před sebe Vo-
kurka a ze střední vzdálenosti jej 
poslal do  brány Jurnečka. O  dvě 
minuty později se dostal do  vel-
mi nebezpečné šance Horký, kte-
rý dopravil míč do  brány. Ve  23. 
minutě udělali naši dva střední 
obránci hrubou chybu, ale naštěs-
tí ji nedokázal potrestat Horký. 
Ve 27. minutě dostal míč do běhu 
Havlíček, který prošel přes tři hrá-
če, ale na poslední chvíli v gólové 
šanci trefil jen stojícího brankáře. 
Ve  29. minutě dostal Jurnečka 
dlouhý míč za obranu a nadvakrát 
dokázal překonat Michuta. Ve 37. 
minutě se propadl na lajně Kosy-
ta a  jeho hrubou chybu potrestal 
opět Jurnečka, 0:4. 

Na  začátku druhého poloča-
su neuběhla ani půlminuta 
a  po  důrazném souboji snížil 
na 1:4 Havlíček. O chvíli pozdě-
ji Frieb střílel těsně vedle tyče. 
V  51. minutě se dostal mezi 
obránce Horký a  střelou k  tyči 
nedal Michutovi šanci, 1:5. 
V  61. minutě Horký dokázal 
rozhodit naše střední obránce 
a  střelou nahoru k  tyči vstřelil 
gól, 1:6. V  71. minutě po  faulu 
ve vápně, dokázal proměnit pe-
naltu Peňáz, 1:7.
„Na hráčích bylo vidět, že nejsou 
vůbec sehraní. Žďár prokázal 
svoji kvalitu a naprosto zaslouže-
ně vyhrál. Je potřeba, aby se klu-
ci z  těchto hrubých chyb poučili 
a začali v zápase více přemýšlet,“ 
zhodnotil trenér.

Dalším přípravným turnajem 
před sezonou byl pro mlad-
ší dorostence Vangl Cup 2013 
v  Ivančicích. Na  kvalitně ob-
sazeném turnaji se hrálo systé-
mem každý s každým v čase 2× 
15 minut. 
V  prvním utkání jsme se střetli 
s domácím týmem HK Ivančice. 
Zápas byl rozpačitý a od začátku 
jsme tahali za kratší konec. Velké 
množství neproměněných šancí 
neustále živilo naději domácích 
na náš skalp. Závěry obou polo-
časů ale vyšly lépe našemu celku 
a  nakonec jsme zvítězili 13:11. 
Po krátké pauze jsme nastoupili 
proti ŠKP Bratislava. Proti sou-
peři, který je o  třídu jinde než 
naše družstvo, jsme nastoupili 
až s  přílišným respektem. Sou-

peř se na  nás valil jako lavina 
a  na  konci utkání svítilo neli-
chotivé skóre 11:31. Následova-
lo utkání proti Frýdku-Místku. 
To se nám vůbec nevydařilo. 
Ani obranná, ani útočná fáze se 
nedařila a  nakonec jsme s  hra-
telným soupeřem odešli pora-
ženi 13:27. Čtvrté utkání proti 
Náchodu jsme odehráli podle 
představ a  soupeře jsme jedno-
značně přehráli 20:13. V posled-
ním zápase jsme se střetli s HBC 
Strakonice. Velmi vyrovnaný 
poločas, ve  kterém dominovaly 
obrany a  brankáři, skončil 4:4. 
V druhé půli jsme kvůli několi-
ka nepřesnostem dovolili soupe-
ři odskočit, a  ten si vedení udr-
žel až do  závěrečného hvizdu. 
V posledním utkání jsme podali 

poměrně dobrý výkon i přes po-
rážku v poměru 10:15.
Naše družstvo tedy obsadilo ko-
nečnou čtvrtou příčku a nyní již 
bude očekávat své první podzim-
ní ligové utkání, které je čeká 21. 
září ve Velké Bystřici.
Tabulka turnaje:
1. Bratislava (1. liga) 5 5 0 0 113:68 10
2. Strakonice (1. liga) 5 4 0 1 87:65 8
3. Frýdek Místek (1. liga) 5 3 0 2 108:79 6
4. V. Meziříčí (2. liga) 5 2 0 3 67:97 4
5. Ivančice (2. liga) 5 1 0 4 79:103 2
6. Náchod (2. liga) 5 0 0 5 60:102 0

Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch (1), Kratochvíl František 
– Janíček Martin (20), Svoboda 
Filip (15), Blaha Tomáš (9), Fia-
la Martin (7), Macoun Filip (4), 
Frejlich Tomáš (4), Pažourek To-
máš (4), Stupka Tomáš (3), trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.

Dorostenci skončili na Vangl cupu čtvrtíFotbalový dorost nestačil na Žďár

-šid-

Poslední herní přípravou pro 
družstva mladších a starších do-
rostenek byl domácí turnaj. 
Nedělní ranní souboj domácích 
mladších dorostenek se soupeř-
kami z  Havlíčkova Brodu byl 
po celou dobu hrací doby 2×20 
minut zcela vyrovnanou partií. 
Oba celky se pravidelně střídaly 
v  nejtěsnějším vedení. V  závě-
ru souboje i  přes naše dvě vy-
ložené šance soupeřky uhájily 
nejtěsnější výhru 19:20 (10:10). 
Druhé měření sil s  hráčkami 
pražských Vršovic jsme zača-
li impozantně a  po  rychlých 
brejcích poměrně snadno vedli 
šestigólovým rozdílem. Sou-
peřky se však díky našim ne-
přesnostem a  slabému důrazu 
v obranné hře herně zvedli a již 
do  poločasu snížily na  mini-
mální rozdíl. Vstup do  dru-
hého poločasu byl ve  znamení 
vyrovnanosti hry obou soupe-
řů. Postupně jsme začali mít 
více ze hry, když se nám dařilo 
zúročovat dobře sehrané útoč-
né kombinace, a  tím jsme zlo-
mili odpor snaživých Pražanek 
23:16 (10:9). Závěrečný souboj 
s  dosud neporaženým týmem 
Hájů Praha jsme rozehráli lépe 

a  měli po  celý první poločas 
herně i střelecky mírně navrch. 
Hrála se pohledná házená, oba 
celky usilovaly o  rychlou kom-
binační hru se zabezpečenými 
obranami. Po  změně stran se 
již našim nedařilo proměňovat 
dobré střelecké příležitosti. Pra-
žanky zlepšily zejména obran-
nou fázi a  rychlými kontry si 
postupně vytvořily rozhodující 
náskok, který jsme i  přes zá-
věrečnou snahu již nedokázali 
smazat 17:21 (8:7).
Pořadí mladších dorostenek:
1. Praha 69:43 6
2. Havlíčkův Brod 56:48 4
3. Velké Meziříčí 59:57 2
4. Vršovice Praha 39:75 0
Hrály: Jarmila Šabacká, Veroni-
ka Blažková – Eliška Koudelová 
(17), Denisa Janečková (14), Agá-
ta Uchytilová (8), Kateřina Záviš-
ková (5), Romana Doležalová 
(4), Soňa Bačová (4), Zuzana Ma-
toušková (5), Andrea Rymešová, 
Michaela Zedníčková, Dagmar 
Mejzlíková, Lucie Teplá, Eliška 
Buchtová. Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Radka Zedníčková.
Starší dorostenky se opět po týd-
nu utkaly s ambiciózním týmem 
Pardubic. Soupeřky se prezen-

tovaly od  prvních minut lépe 
organizovanou hrou a  dostáva-
ly se častěji k  zakončení zvláště 
z prostorů křídel. V obou celcích 
převyšovaly výkony brankářek 
um střelkyň, a tak ve 12. minutě 
svítilo na ukazateli hubené skó-
re 3:2. Postupně se náš útočný 
„stroj rozjel“. Od  minulé turna-
jové akce viditelně se zlepšující 
souhra našich, ze které je nutno 
vyzvednout součinnost spo-
jek prezentujících se přesnými 
střelami ze střední vzdálenosti, 
znamenala postupně narůstající 
náskok. Po  změně stran se da-
řilo „držet perníkářky na  uzdě“ 
a  udržovat je v  bezpečné vzdá-
lenosti od  naší branky. Závě-
rečnou pětiminutovku sehrály 
soupeřky lépe, když neubraly nic 
z nasazeného tempa hry a moc-
ně dotahovaly 20:17 (10:6). Svoji 
útočnou chuť a  touhu po  vítěz-
ství si pak Pardubické v  násle-
dujícím utkání vychutnaly a „vy-
provodily“ soupeřky z  Vršovic 
výrazným rozdílem. Naše hráčky 
v nedělním odpoledni poměřily 
síly s daleko lépe fyzicky vybave-
ným soupeřem Sokola Vršovice. 
Ten se prezentoval velmi dob-
rou ofenzivní hrou založenou 

na přesné střelbě dvou vysokých 
spojek, navíc jeho důrazná a ne-
příjemně tvrdá obranná hra nám 
dělala problémy. Postupně jsme 
do  poločasu „smazali“ branko-
vé manko a  po  rychlých akcích 
srovnali nejen skóre, ale i obraz 
hry.  Po změně stran se podaři-
lo zlepšenou obranou a zejména 
rychlou útočnou hrou „utavit“ 
soupeřky, které i  dosti citelně 
zasáhla přímá červená karta 
za hrubý zákrok v rychlém úto-
ku. S  přibývajícím časem jsme 
se dostávali častěji do zakončení 
a získali si tak rozhodující a ze-
jména zklidňující náskok 31:25 
(13:13).
Pořadí starších dorostenek:
1. Velké Meziříčí 51:42 4
2. Pardubice 46:35 2
3. Vršovice Praha 40:60 0
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Závišková Iva 
(18), Partlová Markéta (9), Sed-
láčková Klára (8), Studená Ka-
teřina (7), Homolová Michaela 
(2), Rosová Terezie (2), Koude-
lová Eliška (5), Janečková De-
nisa, Bačová Soňa, Doležalová 
Romana, Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Edita Partlová. 

Házenkářky zakončily přípravu domácím turnajem

-záv-

TJ Jiskra Humpolec – HHK VM 
2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Branky a asistence: 3. Šerák (Hře-
ben), 19. Hubata (Hřeben) – 20. 
Bula (Krča), 29. Bula (Kudláček), 
48. Sláma, 50. Kudláček (Bula).
Sestava TJ Jiskra Humpolec: 
Zour (31. Mikuš) – Hurda, Kočí, 
Šerák, Doubek, Hadrava, Hubata, 
Hřeben, Dolejš, Holec, Dvořák, 
Barták, Knězů, Hlavnička.

Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Hladík (31. Štourač) – Dusík, 
Šerý, Sláma, Ambrož, Pokorný, 
Štěpánek – Novák, Nekvasil, 
Střecha F. – Krča, Kudláček, 
Bula – Vrána, Burian V. Nedo-
ma. 
Rozhodčí: Kotlík, Hejduk.
Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
28:38. Diváci: 31. 

První hokejový tým 
zvítězil nad Humpolcem

Autor čtvrtého gólu HHK Jiří Kudláček. Foto: archiv 
HHK VM

-hhk-

-ls-
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Velmez udržel proti silné Líšni čisté konto

1. A tř., sk. B
FC VM B – FC Budišov-Nára-
meč 0:2 (0:1)
Rozhodčí: Prokop – Beseda, Ne-
chvátal. Diváci: 70. Branky: Jiří 
Hort (32.), Votoupal (50.). Kar-
ty: žlutá – Maloušek (45.), Beran 
(71.), D. Polák (76.), Netolický 
(89.). Sestava: Jícha – Kozuň (46. 
Štefka), Netolický, D. Polák, Ma-
loušek (70. Pokorný) – Láznička 
(59. Bouček), Vítek, Malec, Bra-
dáč (75. Dufek) – Večeřa (64. Be-
ran), Liška.
K  zápasu jsme nastoupili bez 4 
hráčů  základní sestavy. Hlavně 
obranu jsme museli nově po-
skládat. Utkání jsme začali velmi 
aktivně, ale jen do 10. minuty. Po-
stupně jsme znervóznili a nechali 
jsme hrát Budišov. V  11. minutě 

proletěl míč vápnem k  osamoce-
nému J. Hortovi, ale ten jej naštěstí 
netrefil ideálně. V 19. minutě jsme 
mohli skórovat, ale jedovatou 
střelu Večeři směřující do  brány 
zblokoval obránce a  následnou 
Malcovu střelu z odraženého míče 
také. Ve 22. minutě po zahraném 
rohu, orazítkovali hosté břevno. 
Ve 31. minutě R. Hort poslal centr 
do vápna k Urbanovi, který nedo-
kázal ve stoprocentní šanci vstřelit 
gól. O minutu později J. Hort po-
stupoval na  bránu, ale Vítek mu 
nedokázal odebrat míč a  bylo to 
0:1. Ve 35. minutě Votoupal prošel 
přes Kozuně, ale jeho finální střela 
skončila nad bránou. 
Na  začátku druhého poločasu 
v  50. minutě jsme inkasovali 
zbytečně laciný druhý gól, když 

Urban poslal míč do vápna k Ne-
tolickému, který jej poslal hrudí 
před sebe na Jíchu, ale míč se do-
stal nešťastně k volnému Votou-
palovi, jenž ho uklidil do  brány, 

0:2. V  58. minutě dostal dlouhý 
nákop K. Nováček za  obranu, 
když dokázal přehodit vybíhající-
ho Jíchu, ale míč poté nedokázal 
vpravit do  brány. V  64. minutě 

střílel Večeřa z  větší vzdálenosti 
nad bránu. V 79. minutě Dufkův 
centr skončil u Lišky, ale ten trefil 
jen hruď brankáře. 
„Utkání jsme začali velmi aktiv-

ně, ale postupně jsme nechali hrát 
hosty. V zápase Budišov předvedl 
svoji kvalitu a zaslouženě vyhrál, 
protože jsme vystřelili jen jednou 
na bránu a tak nejde vyhrát. V zá-
pase jsem postrádal 4 hráče ze zá-
kladní sestavy. Doufám, že příští 
týden v Třebíči předvedeme lepší 
herní projev,“ řekl po zápase tre-
nér Libor Smejkal mladší.

-ls-, foto: archiv FC VM
1. Budišov-Nárameč 5 3 2 0 16:8 11
2. HFK Třebíč B 5 3 1 1 11:4 10
3. Štěpánov n.S. 5 3 1 1 10:7 10
4. Herálec (ZR) 5 3 1 1 12:10 10
5. Žďár n. Sáz. B 5 3 0 2 17:12 9
6. Stonařov 5 3 0 2 9:6 9
7. V. Meziříčí B 5 3 0 2 8:6 9
8. Želetava 5 2 1 2 10:8 7
9. Nová Ves 5 2 1 2 9:7 7
10. Vrchovina B 5 2 1 2 8:6 7
11. Rantířov 5 2 0 3 8:14 6
12. Křoví 5 1 0 4 5:17 3
13. Rapotice 5 0 2 3 4:14 2
14. Hrotovice 5 0 0 5 2:10 0

Rezervní tým FC Velké Meziříčí přenechal vítězství dobře hrajícímu Budišovu

MSD sk. D
FC VM – SK Líšeň 3:0 (2:0)
Střelci: 14. a 80. Simr, 21. Dufek. 
Rozhodčí: Smekal, Polák, Denev. 
Sestavy: FC VM – Simandl (43. 
Invald) – Mucha Z., Mucha P., Ši-
máček, Bouček – Dufek, Němec 
(88. Štefka), Pokorný (66. Krejčí), 
Smejkal (85. Beran), Vyskočil 
(79. Bradáč) – Simr, trenér Smej-
kal. ŽK: Čampa. Diváků: 413.
Utkání začaly oba týmy nervóz-
ně, a  tak bylo k  vidění hodně 
nákopů a  nepřesných finálních 
přihrávek bez zakončení. V  7. 
minutě se probojoval do  vápna 
Pavel Simr, zpětnou přihrávkou 
však nabíhajícího Laďu Němce 
nenašel. Ve 13. minutě zahrávali 
hosté rohový kop na  přední tyč, 
míč se dostal do  středu hřiště, 
kde ho udržel Eda Smejkal, na-
šel na  křídle Michala Boučka, 
ten posunul na  Němce, který 
z  křídelního prostoru našel cen-
trem nabíhajícího Simra, a  ten 
hlavičkou k  tyči prostřelil gól-
mana Petra 1:0. V  15. minutě 
našel centr Jardy Dufka ve vápně 
Romana Vyskočila, ten se uvol-
nil přes obránce, ale jeho pokus 
byl zablokován a  následná stře-
la Smejkala postrádala přesnost 
a  razanci. V  17. minutě to byli 

opět hosté, kteří rozehráli Nos-
kem rohový kop, Zdeněk Siman-
dl byl pozorný a centrovaný míč 
zachytil. V 19. minutě prošel Vy-
skočil přes tři hráče Líšně, s jeho 
střelou na  přední tyč si gólman 
Petr poradil. Ve 21. minutě našel 
Simr nabíhajícího Dufka, ten gól-
mana Petra přehodil a  obránce 
hostů už míč směřující do brány 

odkopnout nedokázal 2:0. Ve 22. 
minutě zahrozili hosté, Dvořák 
našel před bránou Mezníka, ten 
však z  dobré pozice naši bránu 
minul. Ve  24. minutě se dostal 
na  hranici vápna k  zakončení 
Čampa, ale bránu netrefil. Ve 25. 
minutě našel centr Dufka ve váp-
ně Simra, jeho střelu však obrana 
hostů zblokovala. Ve  30. minutě 

našel Nosek z rohového kopu na-
bíhajícího Sedláka, ten však naši 
bránu přestřelil. Ve  31. minutě 
našel Dufek nabíhajícího Bouč-
ka, jenže ten gólmana Petra pro-
střelit nedokázal. Ve  33. minutě 
si na rohový kop Dufka naskočil 
Honza Šimáček, ale jeho hlavička 
šla nad bránu hostů. Ve 38. minu-
tě se ve vápně uvolnil Dvořák, Si-
mandl jeho pokus vyrazil. Ve 40. 
minutě se při souboji o  míč 
u  brankové čáry zranil Simandl 
a  musel být střídán Romanem 
Invaldem. Ve  45. minutě se do-
stal k  zakončení Patrik Pokorný, 
gólman Petr si však s jeho střelou 
poradil.
Nástup do  druhého poločasu 
vyšel lépe hostům. Domácí hrá-
či ubrali na  pohybu, a  tak hosté 
začali posílat na naši bránu cen-
trované míče. Ve  46. minutě se 
dostal k zakončení Nosko, bránu 
přestřelil. Ve  48. minutě pronikl 
do  vápna Smejkal, bránu hostů 
však těsně minul. V  52. minutě 
rozehrál Nosko přímý kop, naší 
obraně se podařilo odvrátit míč 
na další rohový kop. V 55. minu-
tě se dostal do  vápna Simr, jeho 
střelu k  zadní tyči však gólman 
Petr vytlačil na rohový kop. V 57. 
minutě pronikl po křídle Zdeněk 

Mucha, poslal pěknou přihrávku 
před bránu, Němec na ni nedosá-
hl, Smejkal však vystřelil, ale hos-
tům se podařilo jeho střelu tečo-
vat na rohový kop. V 61. minutě 
vyrazil Invald nebezpečný přímý 
kop Noska, při pokusu Mezníka 
o dorážku byl faulován. V 67. mi-
nutě našel Němec ve vápně úplně 
volného Vyskočila, tomu se však 
nadvakrát překonat pozorného 
gólmana Petra nepodařilo. V 71. 
minutě se dlouhý výkop Petra 
dostal do  našeho vápna, Invald 
míč před nabíhajícím Mezní-
kem zachytil. V 75. minutě našel 
Nosko za naší obranou nabíhají-
cího Sedláka, hráč byl však v of-
sajdovém postavení. V 80. minutě 
využili naši hráči nedorozumění 
obránců hostů, k  míči se dostal 
Simr a  střelou na  zadní tyč zvý-
šil na 3:0. V 82. minutě zahrozili 
hosté, ale střela Mezníka skončila 
na pravé tyči brány Invalda. Závěr 
utkání si již domácí hráči pohlí-
dali a zaslouženě si připsali plný 
bodový zisk.
„Myslím si, že jsme dnešního 
soupeře z Líšně předčili po herní 
stránce, vytvořili jsme si pod-
statně víc brankových příleži-
tostí a  vstřelili tři pěkné branky. 
Mám radost, že jsme udrželi pro-

ti tak silnému soupeři čisté konto 
a za dnešní výkon si celý tým za-
slouží mé poděkování,“ vyjádřil 
spokojenost trenér Libor Smejkal 
starší. 
Nejlepší hráči utkání: Michal 
Bouček, Zdeněk Mucha a Radek 
Petr. 
1. Velké Meziříčí 5 4 1 0 9:2 13
2. Bystrc 5 3 2 0 15:7 11
3. Polná 5 3 1 1 9:3 10
4. Líšeň 5 3 0 2 8:6 9
5. Vyškov 5 2 2 1 10:6 8
6. Blansko 5 2 1 2 10:7 7
7. Rosice 5 2 1 2 9:7 7
8. Stará Říše 5 2 1 2 6:8 7
9. Bystřice n. P. 5 1 3 1 7:8 6
10. Pelhřimov 5 2 0 3 7:12 6
11. Bohunice 5 1 2 2 8:10 5
12. Hodonín 5 1 2 2 3:5 5
13. Tasovice 5 1 2 2 5:8 5
14. Uh. Brod 5 1 2 2 6:12 5
15. Vrchovina 5 1 1 3 2:7 4
16. Napajedla 5 0 1 4 4:10 1

-myn-

TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ So-
kol VM 27:30 (14:14)
V 1. kole ČP cestovalo naše druž-
stvo mužů do  Dolní Cerekve. 
V loňském ročníku s tímto celkem 
v prvním kole ČP vypadlo, a  tak 
měli naši hráči domácím co vra-
cet. Pro náš celek to bylo v podsta-
tě teprve druhé přípravné utkání 
a bylo to vidět i na hřišti.
Do  utkání vstoupilo lépe domá-
cí družstvo, které si díky lepšímu 
proměňování šancí vytvořilo tříb-
rankový náskok. Na obou stranách 
bylo značné množství technických 
chyb. Naše družstvo sice zkoušelo 
natrénované kombinace, ale pře-
nesení kombinací do  herní praxe 
v ostrém utkání skřípalo. Cerekev 
si udržovala mírný náskok a  až 

v závěru poločasu se podařilo díky 
několika brejkům srovnat na polo-
časový výsledek 14:14.
Začátek druhé půle ještě opano-
vali domácí a udržovali si dvou-
brankové vedení. Od  39. minu-
ty nastal obrat, kdy naši hráči 
po zlepšené obranné fázi nejprve 
srovnali a  následně si vytvořili 
tříbrankový náskok. Houževna-
tě hrající Cerekev ještě dokázala 
srovnat ve  44. minutě na  22:22, 
ale pak už to měli naši hráči 
pevně v  rukou a  udržovali si 
2–3brankový náskok do závěreč-
ného hvizdu. Přes první kolo tedy 
naše družstvo prošlo po průměr-
ném výkonu s konečným výsled-
kem 27:30.
V  druhém kole čeká náš celek 

o  poznání těžší soupeř TJ Sokol 
Nové Veselí. S  ambiciózním cel-
kem, který i  letos bude usilovat 
o vítězství v 1. lize, se střetne naše 
družstvo v sobotu 14. září.
7m hody 4/4.3/2 vyloučení. 7:3, 
ČK 1:1, počet diváků 32. Sled 
branek. 2:1, 5:2, 7:4, 8:7, 10:9, 
12:11, 14:14, 18:16, 19:22, 22:24, 
24:27, 27:30. Sestava a  branky. 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Kaš-
tan Jiří (7), Matušík Roman (5), 
Bezděk Jakub (5), Necid Miloš 
(4), Večeřa Vítězslav (4), Trojan 
Vítězslav (2/2), Živčic Pavol (2), 
Kříbala Martin (1), Konečný La-
dislav, Kubiš David, Pavliš David, 
Horák Petr, trenér Vaverka Vlas-
timil, vedoucí družstva Stoklasa 
David. 

Házenkáři v prvním kole Českého 
poháru přehráli Dolní Cerekev TJ Sokol VM – TJ Jiskra Havlíč-

kův Brod 33:39 (18:23)
Utkání s  loňským prvoligovým 
týmem začalo svižně. Domácí 
značně omlazený kádr s  pěti do-
rostenkami v základní sestavě vlétl 
na  hrací plochu a  získal si zaslou-
žené tříbrankové vedení, které poté 
dokázal nápaditou a  přímočarou 
útočnou hrou udržovat. Po  první 
čtvrthodině zápasu se Havlbrodské 
„otřepaly“, a  to díky začínajícím 
nepřesnostem v  souhře domácích 
spojek. Sérii našich útočných minel 
a  zkratů začaly soupeřky efektivně 
trestat brankami z rychlých brejků. 
Ani oddechový čas však nedoká-
zal zklidnit naši hodně rozháranou 
obrannou hru a chybující přechod 
do útočné fáze. Postupně jsme pře-
nechali aktivitu soupeři a sami pak 
marně příliš individuálně vedenými 

akcemi ztráceli půdu pod nohama. 
Mizerná trénovanost většiny našich 
hráček se podepsala na  střelecké 
impotenci, školácké chyby zkuše-
ných opor naší sestavy v rozehráv-
ce byly kontrastem proti nápaditě 
a  účelně sehraným akcím mladé-
ho a  dynamického celku hostí. Již 
do poločasu i přes řadu výborných 
střeleckých příležitostí jsme „po-
kulhávali“ a na světelné tabuli svítil 
výraznější brankový rozdíl. Ani 
po  změně stran jsme se nedoká-
zali „vrátit do hry“. Děravá obrana 
včetně slabého výkonu brankářek 
a příliš individuálně vedené, místy 
zmatené útočné akce proti přesile 
tak srážely naši psychiku. Tým bo-
joval více se sebou než se soupeř-
kami. V  poslední pětiminutovce 
jsme se po  oddechovém čase ještě 
pokusili hrát vabank a  vysunutou 

obranou zvrátit nepříznivý poměr. 
Ovšem daleko efektivněji hrající 
soupeř si nenechal ujít postup do 2. 
kola. Nejlepší hráčka našeho týmu 
byla jednoznačně pivotmanka, vě-
kově dorostenka Kateřina Studená. 
Sled branek – 3:1, 5:2, 8:5, 8:7, 10:9, 
10:13, 13:17, 16:18, 16:20, 19:25, 
21:27, 27:30, 28:34, 31:34, 32:36, 
32:38. 7m hody 2/1:3/2, bez vylou-
čení. Počet střel 55:64!
Hrály: Vávrová Michaela, Babáč-
ková Marcela, Zelníčková Mar-
ta – Závišková Iva (9/1), Chromá 
Jarmila (6), Hublová Hana (6), 
Studená Kateřina (5), Sedláčková 
Klára (5), Partlová Markéta (1), Ne-
cidová Soňa (1), Svobodová Diana, 
Dvořáková Šárka, Pacalová Lenka, 
Rousová Nikola. Vedoucí družstva 
ing. Tvarůžek, ing. Záviška, Partlo-
vá Edita. 

Ženy v Českém poháru končí

-šid- -záv-

kdy a kam

na fotbal na Tržiště 
dnes 11. září v 17.00 FC VM A – 
ČSK Uherský Brod
na házenou do haly za Světlou
v sobotu 14. září v 11.00 II. kolo 
Českého poháru mužů: VM – 
Nové Veselí (1. liga)
na hokej na zimní stadion
v sobotu 14. září v 17.30 HC VM 
– HC Humpolec (příprava)

Autor dvou gólů Velmezu Pavel Simr (v červeném). 
Foto: Antonín Dvořák


