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LINDT - NOVĚ v prodejně od 7. 10. 2013

MiMořádné setkání 
se starostou Města
Mimořádné setkání starosty Radovana Necida s občany tentokrát 
s vyhlášením soutěže a s hostem 
■ 17. 10. 2013 v 16 hodin na malé scéně v Jupiter clubu, Velké Meziříčí.
V úvodu budou vyhlášeni vítězové soutěže Rozkvetlé město, a poté bude 
beseda s hostem, ekologem Viktorem Třebickým na téma Ekologická stopa 
Velkého Meziříčí a využití obnovitelných zdrojů energie 
v domácnostech a o možnostech získání dotace v této oblasti. –měú–
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Rozhledna na Fajťáku bude

Archeologové zkoumají unikátní řez historií města

 Pokračování na straně 4
Ředitel archeologické společnosti Pueblo Pavel Hušták ukazuje na zachovalý 
polský plot – dřevěnou palisádu propletenou větvemi. Foto: Martina Strnadová

Rozsáhlé výkopy kolem povodí 
podél náměstí ve Velkém Mezi-
říčí odkryly naprosto unikátní 
řez historií města. Zatím jsou 
nejstarší archeologické nálezy 
datovány do 14. století, ale lze 
očekávat i starší.

Práce na  stavbě největší proti-
povodňové stěny kolem levého 
břehu Balinky pozdrží důležitý 
a  rozsáhlý archeologický prů-
zkum. Dlouhý a  hluboký výkop 
hned za domy na spodní straně 
náměstí odhalil jednotlivé vrstvy 
z různých století, v nichž arche-
ologové objevili velké množství 
nálezů. „Každý nález si můžeme 
zasadit do  konkrétního profilu. 
Velice cenné je, že to máme po-
skládané v  jednom řezu – celý 
průběh města od  počátku až 
po  současnost. To nemá obdo-
by,“ uvádí archeolog a ředitel ar-
cheologické společnosti Pueblo, 
o. p. s. Pavel Hušták. Podle něj 
jsou jednou z  nejdůležitějších 
věcí nálezy desítek zachovalých 
dřev. Pomocí dendrochronolo-

gie lze totiž určit stáří stromu 
a díky tomu i upřesnit datování 
keramických a dalších nálezů ze 
stejné vrstvy. „Budeme to mít 
přesně datováno na rok, kdy byl 
strom pokácen. To je to nejúžas-
nější, co tady pro Velkomeziříč-
sko a celé Žďársko může být. To 
nemá obdoby a  doposud tady 
výzkum takového rozsahu nebyl 
prováděn,“ zdůrazňuje Hušták 
a podotýká, že to je i díky dobré 
spolupráci s  investorem stavby 
protipovodňové ochrany města, 
v tomto případě Povodí Moravy.

Našly se střepy, ale 
i kůže či polský plot
Stěnu hlubokého výkopu po-
krývají desítky značek dvojího 
druhu. Jedny slouží k  doku-
mentaci řezu pomocí fotogra-
metrie. Druhé označují objekty 
v  jednotlivých vrstvách, které 
interpretují archeologické udá-
losti. „Díky přesným popisům 
i  definici místa získané nálezy 
dokážeme zasadit do  kontextu. 

Výstupem by tak měl být časo-
vý sousled na  základě datování 
nálezu z  těch jednotlivých vrs-
tev,“ vysvětluje P. Hušták. Proto 
když archeologové objevili velké 
množství odřezků kůží či kera-
mických střepů, bylo jim jasné, 
že nejde o nálezy staré třeba jen 
dvacet let, ale celá století, neboť 
ležely v  dané vrstvě. Například 
zbytků kůží je v  jednom mís-
tě opravdu ohromné množství. 
To nemůže být náhodné, ale je 
to důsledkem nějaké výrobní 
činnosti, třeba kožařství nebo 
čižmářství. A ještě jedna zajíma-
vost, právě zbytky kůží se poda-
řilo archeologům zachytit jedině 
díky tomu, že byly ve  vlhkém 
prostředí. V  suchém by se dáv-
no rozpadly. Dalším zachovalým 
nálezem je třeba tzv. polský plot, 
tedy dřevěná palisáda proplete-
ná větvemi, která mohla slou-
žit současně jako ochrana proti 
vodě i  jako součást hradeb. Na-
šla se i keramika s příměsí slídy 
typická pro 14. století.

ZAHAJUJEME PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ
otevřeno po-pá 9-17 hod
 sobota 8-12 hod

tel.: 568 875 403, 736 484 434,
 736 484 435

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

Předseda ski klubu ing. Jiří Novotný ukazuje místo, 
kde bude stát nová rozhledna. Foto: Iva Horká

Předseda Ski klubu Velké Me-
ziříčí ing. Jiří Novotný hovoří 
v následujícím rozhovoru pro 
náš týdeník o rozhledně, která 
bude stát v jejich areálu na Faj-
tově kopci ve Velkém Meziříčí.
 
Jak vlastně vznikla myšlenka 
na výstavbu rozhledny?
Myšlenka se zrodila před třemi lety 
ve ski klubu v rámci úvah o dalších 
možnostech rozvoje areálu. Zamýš-
leli jsme se nad tím, jak vyrovnat 
disproporce v  počtu zaměstnanců 
mezi letní a  zimní sezonou a  jak 
zabezpečit na léto práci pro ty, které 
nechceme ztratit. Rozhledna nám 
připadala jako výborný nápad neje-
nom pro náš areál, ale i pro město. 
I proto jsme při výběru architekto-
nického řešení rozhledny oslovili 
občany města a  byli jsme velice 
rádi, že jejich hlasování vyznělo 
stejně jako hlasování v  rámci ski 
klubu.

Vzdát natrvalo hold rodákovi 
a  válečnému hrdinovi gen.  Jiřímu 
Jarošovi, který se narodil ve  Vel-
kém Meziříčí a  navštěvoval zdejší 

gymnázium, se rozhodli Velko-
meziříčští. S  nápadem umístit 
památník tomuto hrdinovi v  jeho 
rodném městě přišla předsedkyně 

Vlastivědné a genealog. společnosti 
Helena Švecová. Té bylo poté nápo-
mocno jak vedení radnice či pří-
slušných institucí, tak další ochotní 
lidé ve  městě i  mimo něj, včetně 
generálových potomků. Slavnostní 
odhalení památníku a  nově zre-
staurované pamětní desky z Jarošo-
va rodného domu proběhlo 4. 10. 
na místním hřbitově. Tedy v roce, 
kdy uplynulo 70 let od  popravy 
J. Jaroše. Autorem díla je Milan 
Štoksa a  restaurátorem desky Mi-
roslav Štěpánek. Krom starosty R. 
Necida, některých radních a  dal-
ších osobností, přijela také dcera 
J. Jaroše Helena Dolková se svým 
manželem a synem Jiřím a manžel 
vnučky Věry,  P. Halaška. Přítomen 
byl též historik plk. Eduard Stehlík 
a ředitel Krajského vojen. velitelství 
v  Jihlavě Jan Ňachaj s  vojenským 
doprovodem.

Generál Jiří Jaroš má nyní 
památník ve svém rodném městě

Uzavírka místních komunikací je o pár dní 
zkrácena
Od  7. 10. do  15. 11. 2013 jsou uzavřeny místní komunikace 
Nábřežní (od místa za vjezdem k zásobování Penny, až po kři-
žovatku se silnicí II/602 – Sokolovská) a  místní komunikace 
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí (od křižovatky se silnicí II/360 – 
K Novému nádraží až po lávku od ulice Komenského) v rámci 
jejich opravy při dokončování stavby protipovoňových opatře-
ní.

 Pokračování na straně 3 

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

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Aktuálně: Od 11. 10. 

bohatý sortiment růží (27 odrůd).
Od 17. 10. prodej ovocných stromků.

Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17, 
pá 8–12, 13–18

–měú–

 Pokračování  str. 2

Nový památník Jiřího Jaroše. Foto: Iva Horká
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Pokračování ze strany 1
Zatímco trvalé místo bude památ-
ník mít v pietním prostoru u hro-
bu padlých ve druhé světové válce 
na hřbitově, pamětní deska od ak. 
sochaře Jiřího Marka, velkomezi-
říčského rodáka, bude přístupná 
veřejnosti v  expozicích zdejšího 
muzea. Rodný dům Jaroše, který 
stával na Ostrůvku, byl totiž v 70. 

letech minulého století zbourán 
a desky byly proto umístěny v de-
pozitáři muzea.

Stehlík vyzdvihl 
Jarošovu statečnost
Nejenom při odhalení památníku, 
ale už i na besedách pro žáky škol 
a veřejnost, vyzdvihl plk. Edu-

ard  Stehlík nesmírnou statečnost 
J. Jaroše. „Krom jiných pozitivních 
vlastností a výjimečných schopnos-
tí je třeba připomenout, že generál 
Jaroš byl nadmíru statečný,“ zdů-
razňoval Stehlík, „na  gestapu pro-
mluvil každý, jen bylo otázkou, ko-
lik toho kdo řekl. Ale Jiří Jaroš vzal 
všechnu vinu na sebe. A to i posléze 
u soudu, který nad ním vyřkl ortel 

smrti.“ Tímto podle historikových 
slov Jaroš zachránil spoustě svých 
kamarádů život. „Němci využívali 
nejvíce sekyru při popravách, ne 
zastřelení, protože to byl nejlev-
nější způsob. Bohužel i  Jaroš, ač 
žádal soud o smrt zastřelením, byl 
popraven gilotinou,“ dodal plukov-
ník. „Vůbec netuším kolik z nás by 
obstálo v  takových dobách. A  už 

vůbec si nejsem jistý sám sebou. 
Jen doufám, že se bych se uměl roz-
hodnout správně, jako vlastenec. 
A také doufám, že tak zásadní vol-
bu nebudu muset nikdy řešit,“ po-
dotkl starosta na hřbitově. „Bylo mi 
osm, když tatínka zatkli. Ale mám 
na něho jenom pěkné vzpomínky. 
To ošklivé nám neříkal,“ pamatuje 
si dcera Helena. Svoji manželku i 

obě dcery přestěhoval J. Jaroš do 
domu na Ostrůvku, kde žily až do 
konce války. O Jarošovi se můžete 
dočíst i  v  knize autorů Stehlík-
-Černý-Chrást Legionáři s lipovou 
ratolestí II., která líčí osudy gene-
rálů-legionářů z  Vysočiny a  vyjde 
v  příštím roce. Její první díl bude 
pokřtěn v Heřmanově tuto sobotu 
od 14.00.

Kraj hodlá opravit zbytek průtahu Velkým Meziříčím v příštím roce

Vstup do velkého sálu JC, který je předmětem 
rekonstrukce a výstavby. Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Iva Horká

Povinnou výměnu 
řidičáku neodkládejte

Rekonstrukce zbývající části 
silnice II/602 ve Velkém Mezi-
říčí by měla proběhnout v příš-
tím roce. Do související opravy 
kanalizace na Karlově se však 
město hodlá pustit ještě letos.

Finance na  pokračování re-
konstrukce komunikace II/602 
ve  Velkém Meziříčí – od  pošty 
přes Sokolovskou na  Karlov až 
po  křižovatku na  Dolní Rad-
slavice – plánuje vlastník, Kraj 

Vysočina, zařadit do  svého roz-
počtu na rok 2014. „Bude-li roz-
počet hospodaření Kraje Vysoči-
na na  rok 2014 schválen, budou 
i peníze na opravu průtahu Vel-
kým Meziříčím. Neprojde-li roz-
počet, může se stát, že na to pak 
peníze nebudou,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Libor Joukl a ujistil, 
že kraj hledá cesty, jak pomoci 
Velkému Meziříčí v  rámci do-
pravy. „Zkusíme udělat povrch 
silnice z gumoasfaltu, aby se sní-

žila hlučnost ve  městě, kde není 
problémem jen nákladní dopra-
va, ale i  velký počet osobních 
aut,“ podotkl Joukl s tím, že další 
plánovanou investicí je osazení 
váhy pro vážení kamionů. „V to-
mhle případě ale předpokládáme 
spolufinanczování ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury,“ 
dodal ještě. Jako samostatná akce 
je připravována i  okružní křižo-
vatka na Dolní Radslavice. „Není 
tím vyloučeno, že nemůže být 

realizována souběžně s  dalšími 
připravovanými akcemi ve  Vel-
kém Meziříčí,“ upřesnila Hana 
Strnadová, vedoucí odboru do-
pravy a  silničního hospodářství 
krajského úřadu.

Do kanalizace 
na Karlově se město 
pustí ještě letos
Na  plány kraje navazují i  plány 
města. To chystá opravu kanali-

zace na Karlově, která je ve špat-
ném stavu, a  poté chodníků, 
přechodů, zálivů autobusových 
zastávek a  veřejného osvětlení. 
„Aktuálně spouštíme opravu ka-
nalizace na  šestsetdvojce,“ ujistil 
starosta Radovan Necid a dodal, 
„musíme to udělat a zároveň bu-
deme věřit, že kraj komunikaci 
taky opraví.“ Na radnici již pro-
běhlo výběrové řízení na  opra-
vu kanalizace a  povrchů po  ní. 
„Bylo to velké výběrové řízení 

za 9,9 milionu korun. Zúčastnilo 
se sedm firem a vyhrál Content. 
Oproti projektu jsme i  výraz-
ně ušetřili, neboť nabídky pěti 
firem se pohybovaly kolem 4,5 
milionu korun,“ doplnil Necid. 
Stavební povolení na  kanalizaci 
na Karlově je již vydáno. „Opra-
va by měla být hotova do konce 
listopadu,“ doplnil místostarosta 
Josef Komínek. Podíl města je 
v tomto případě 30 % z celkových 
nákladů.

Demolice v Jupiter clubu: začala farním přístavkem, na řadu pak přišel velký sál

Bagr se zakousl do přístavku na zdejší faře, který 
kdysi sloužil zřejmě jako řemeslná dílna. Foto: -td-

Také kladivo přišlo ke slovu. Snímek zachycuje 
demolici uvnitř budovy JC. Foto: Martina Strnadová

Generál Jiří Jaroš má nyní památník ve svém rodném městě

Do konce roku čeká ještě 
bezmála 1500 řidičů na Velko-
meziříčsku výměna řidičského 
průkazu. Jde o asi 38 procent 
z těch, kteří musí mít průkaz 
nový. Radnice apeluje na řidiče, 
aby výměnu neodkládali na po-
slední chvíli. 

„Náš úřad je jeden z  nejlepších, 
konkrétně na  třetím místě v  re-
publice, co se týká počtu vy-
měněných řidičáků,“ prozradil 
starosta Radovan Necid. Toto 
lichotivé číslo ale radnici nijak 
neuklidňuje. „Do  konce roku si 
průkaz musí vyměnit ještě 1449 

lidí, což znamená fronty a návaly. 
Je třeba, aby si každý, koho se vý-
měna týká, našel čas co nejdříve,“ 
řekl vedoucí odboru dopravy Jiří 
Pospíchal.
Do  posledního prosince letošní-
ho roku si musí vyměnit průkaz 
všichni ti, jejichž řidičák byl vy-
dán v období od 1. 1. 2001 do 30. 
4. 2004. Pro výměnu je třeba mít 
vyplněnou žádost, formulář je 
k  dispozici na  odboru dopravy. 
Dále průkaz totožnosti a  prů-
kazkovou fotografii 3,5×4,5 cm. 
Povinná výměna řidičského prů-
kazu je osvobozena od správního 
poplatku. -ran-

Dopravní hřiště 
má novou trasu 
- velký okruh
Děti mají na velkomeziříčském dopravním 
hřišti k dispozici velký okruh. Ten radnice 
dokončila v minulých dnech.

Velký okruh prodloužil stávající trasu doprav-
ního hřiště na  celkových 350 metrů. Silnice ze 
zámkové dlažby s dopravními značkami, bílými 
čárami a svodidly slouží zejména malým cyklis-
tům k bezpečnému tréninku správného chování 
v dopravě. Kromě velkého okruhu přibylo nově 
i pískoviště se zakrývací plachtou. „Velké písko-
viště jsme sem umístili na  základě požadavků 
maminek. Bylo mi potěšením jim vyhovět,“ kon-
statoval starosta Radovan Necid. -ran-

Zprava: Dcera J. Jaroše H. Dolková, její manžel Jiří a syn Jiří, P. 
Halaška, H. Švecová, E. Stehlík a R. Necid. Foto: Iva Horká

Medaile a válečné kříže generála Jaroše. 
Foto: archiv potomků Jiřího Jaroše.

Vojenský historik E. Stehlík (vlevo) měl poutavé bese-
dy na gymnáziu, kam chodil i Jiří Jaroš. Foto: Iva Horká
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Kanalizace a stav komunikací 
byly hlavním tématem říjnové 
diskuze občanů se starostou 
Radovanem Necidem, tento-
krát v Mostištích. 

Stavba byla dokončena v  červnu 
2013, ovšem Mostištští s  výsled-
kem nejsou spokojeni. Bezmála 
padesátka lidí proto přišla disku-
tovat do kulturního domu se sta-
rostou, vedle nějž usedl i předseda 
komise pro místní správu Josef 
Šíma.
Místní část Velkého Meziříčí – 
Mostiště – má víceméně za sebou 
výstavbu kanalizace v rámci dru-
hé etapy Projektu ochrany vod 
povodí řeky Dyje. Na  Velkome-
ziříčsku se projekt dotkl Velkého 
Meziříčí, Mostišť a Oslavice, ať již 
výstavbou kilometrů nové kanali-
zace, ale také modernizací čistír-

ny odpadních vod. Dodavatelem 
stavby bylo sdružení firem Uni-
stav a  Chemkostav. Prvně jme-
novaná prováděla práce v našem 
regionu a nedá se říct, že kvalitně 
a  bez problémů. Alespoň tako-
vé jsou zkušenosti nejen vedení 
města, ale i  mostišťské komise 
pro místní správu a  samotných 
občanů. Ač Velké Meziříčí není 
investorem akce, tím je brněnský 
Svaz vodovodů a kanalizací měst 
a obcí, přesto se na ní podílí ne-
malou finanční částkou. Třiadva-
ceti procenty na  stavbě, což činí 
53,5 milionu korun a dalšími té-
měř dvanácti miliony korun pro 
správce stavby – sdružení Geo-
test. Podíl místní části z  toho je 
13.580.330 korun a  Mostiště jej 
budou splácet až do roku 2022 – 
šest milionů v příštím roce a poté 
po milionu ročně.

„Tolik peněz a takhle udělaná prá-
ce? A to není postižitelné?“, „Od-
vedli šlendrián!“, „Kolik ušetřili 
v naší ulici? Silnice je nedodělaná, 
hrbatá, bez krajnice!“, „To na kva-
litu práce nikdo nedohlížel?“– ta-
kové dotazy a stížnosti se ozývaly 
mezi občany. Radovan Necid 
souhlasil s tím, že firma nepraco-
vala dobře a potíže se vyskytovaly 
po celou dobu stavby kanalizace. 
Navíc, správce stavby, tedy staveb-
ní dozor, byl podle názoru mno-
hých spřažený s prováděcí firmou, 
takže nefungoval tak, jak měl. 
A podle něj s tím město nemoh-
lo nic moc nadělat právě proto, že 
ani nebylo investorem akce. „Jsem 
rád, že je to za námi, všichni jsme 
si s tím užili,“ uvedl starosta a po-
sléze dodal, „ale musíme to vní-
mat komplexně – v celých Mostiš-
tích je toho opraveno víc, než jsme 

čekali.“ Původně se totiž měla 
spravovat vždy jenom rozkopaná 
část silnice plus dvacet centime-
trů navíc. Ale vzhledem k  tomu, 
že firma při stavbě doslova rozbila 
celou obec, nakonec se na někte-
rých místech podařilo vyjednat 
opravu komunikací v  celé šířce. 
Ovšem lidem se nelíbí, že všude 
není balená, ale třeba jen stříkaný 
asfalt, že chybí krajnice, terén je 
nerovný, například před obcho-
dem se tvoří velká kaluž apod. 
Koordinátor stavby v  Mostištích 
Ivan Škop vypracoval seznam vad 
a  nedodělků, které po  kolaudaci 
zůstaly. „Bylo jich asi padesát,“ 
sdělil Škop a dodal, že vše znovu 
prošel a zjistil, že odstraněny do-
sud nebyly. Šlo o spáry ve vozov-
ce, rovinatost, nefunkční dešťové 
vpusti a další. Požádal proto o vy-
hodnocení seznamu. Necid pak 
řekl, že vady lze reklamovat ještě 
po dobu pěti let.
Lidé se zajímali i  o  to, dokdy se 
mají připojit na kanalizaci a co pro 
to musejí udělat. „Připojte se ne-
prodleně,“ odpověděl Necid s tím, 
že jinak je třeba prokázat, jak 
domácnosti likvidují svoje splaš-
ky. Ti, kteří odpojí septik, jímku 
a napojí se na veřejnou kanalizaci, 
pak mají pozvat pracovníka Vo-
dárenské, který jim připojení bez 
poplatku zkontroluje. Zaplatit je 
ovšem třeba geodetické zaměření 
přípojky, neboť to chybí. Někteří 
proto ani svoje přípojky nemohou 
najít.
Další diskuze se pak stočila 
i  na  problém s  kamiony ve  Vel-
kém Meziříčí, na pokácení stromů 
kolem potoka či na změnu územ-
ního plánu.
Příští setkání se starostou Neci-
dem by mělo proběhnout první 
čtvrtek v listopadu v Olší nad Os-
lavou.

Pokračování ze strany 1
V červnu jste uspěli s vaší žádostí 
o dotaci. Jaká je současná situa-
ce?
Projekt rozhledny na Fajtově kop-
ci se dostal do další fáze. V červnu 
byl vybrán řídícím výborem ROP 
pro financování z tohoto dotační-
ho programu, ale nutno říci, že to 
byl pouze první krok. Následoval 
poměrně složitý a náročný proces 
uzavírání smlouvy s ROP o finan-
cování stavby. Ten jsme úspěšně 
ukončili v minulém týdnu. Mohu 
tedy prohlásit, že máme s  ROP 
uzavřenou smlouvu o financování 
výstavby rozhledny.
Jste jednou z  mála organizací 
ve Velkém Meziříčí, která je pra-
videlně úspěšná v dotačních titu-
lech. To ale přece není snadné?
Uspět s  žádostí o dotaci opravdu 
není jednoduché. Je třeba říci, že 
s  dotační politikou máme boha-
té zkušenosti, i když na poněkud 
nižší úrovni. V  předcházejících 
osmi letech jsme uspěli s  mnoha 
projekty a z dotačních titulů Kraje 
Vysočina jsme spolufinancova-
li zasněžovací systém, rozvody 
vody, čerpací stanici, chladicí věž, 
sněžná děla, ale i akce sportovní-
ho a  společenského charakteru. 
Bez těchto peněz a dotačních titu-
lů kraje by náš areál zdaleka nevy-
padal tak, jak ho znáte. Z hlediska 
dotací je základním pravidlem 
„být připraven“. V praxi to zname-
ná, že vždy musíte mít připraveno 
několik projektů, které jste z hle-

diska veškerých povolení nebo 
technických podmínek schopni 
ihned realizovat. Začít chystat 
projekt, když je dotační titul vy-
psán, je už bohužel pozdě.
Vyřizování takového dotačního 
titulu ale představuje spoustu 
práce. Stačíte na ni sami?
Ale my nejsme sami. Máme veli-
ce důležitého partnera, na  které-
ho se můžeme vždy spolehnout. 
Partnera, který nám pomůže svojí 
autoritou, svými kontakty, admi-
nistrativním zázemím, zkušeností 
a  ochotou svých úředníků. Naše 
záměry můžeme realizovat jedině 
tehdy, pokud máme podporu rady 
a zastupitelstva města a především 
podporu starosty a místostarosty. 
Je zde plně namístě, abych všem 
těmto lidem z  městského úřadu, 
rady i  zastupitelstva poděkoval 
za  pomoc a  podporu a  jmenovi-
tě bych velice rád vyzdvihl podíl 
starosty ing.  Radovana Necida 
a  místostarosty Josefa Komínka. 
Bez nich bychom do  takového 
projektu opravdu nemohli jít.
Kdy začnete stavět?
Upřímně řečeno do  okamžiku 
položení základního kamene nás 
čeká ještě celkem dlouhá cesta. 
ROP má velice přísné podmín-
ky pro realizaci, a  ty musíme 
bezezbytku splnit. Musíme tedy 
postupovat přesně tak, jak jsme 
se zavázali ve  smlouvě, a  řídit se 
podmínkami ROP.
Nyní probíhají projekční práce 
na  prováděcím projektu, který 

zpracovává autor finálního návr-
hu pan ing.  arch. Václav Hlavá-
ček a  jeho studio Acht. Pro laika 
může být zvláštní, že hlavní práce 
nyní spočívá na  statikovi a  ar-
chitektu Hlaváčkovi se podařilo 
sehnat opravdu toho nejlepšího. 
Jde o prof.  ing.  Jiřího Stráského, 
DSc. Na  prováděcí projekt, který 
by měl být hotový do konce října, 
bude bezprostředně navazovat vý-
běrové řízení na  dodavatele. Vý-
běrové řízení je otevřené a  může 
se do něj přihlásit prakticky kaž-
dý, kdo splní profesní a kvalifikač-
ní předpoklady. My jen doufáme, 
že výběrové řízení, ve  kterém je 
jediné kritérium cena, vyhraje ně-
kdo, kdo nám zaručí zdárný prů-
běh stavby. Výběrové řízení nám 
zabere zimní měsíce a  kopnout 
bychom chtěli někdy v  dubnu 
příštího roku. Stavba bude trvat 
zhruba rok.
Jak budete stavbu financovat? 
Dostanete peníze od města?
Financování stavby je ta nejzásad-
nější věc. Již několik let vytváříme 
rezervy na tento projekt, ale jsme 
občanské sdružení a  naše mož-
nosti jsou omezené. Navíc ne-
chceme rezignovat na náš systém 
práce s  mládeží, a  to něco stojí. 
Nemůžeme zastavit ani rozvoj 
samotného areálu, a tak letos ote-
vřeme půjčovnu lyžařského vy-
bavení s úplně novou kolekcí lyží 
a lyžařské obuvi.
Rozhlednu budeme financovat 
poměrem 60 % prostředků do-

tačních a  40 % prostředků vlast-
ních. Samozřejmě na náš podíl si 
budeme muset vzít úvěr, ale i tak 
doufáme v  pomoc celého města. 
V  tuto chvíli nemyslím městský 
úřad, který nám, bohužel, fi-
nančně pomoci nemůže, i  kdyby 
chtěl. Jeho pomoc by totiž spada-
la do  kategorie veřejných zdrojů 
a o ně by se přesně pokrátila dota-
ce z ROP. Podíl z veřejných zdrojů 
prostě nemůže přesáhnout částku 
60 %. Ale jak jsem již řekl, pomoc 
města, i když nebude finanční, je 
pro nás velice důležitá a nezastu-
pitelná.
Chtěl bych využít této příležitosti 
a  požádat občany města a  firmy 
o  pomoc při stavbě rozhledny. 
Chceme uspořádat sbírku a  pro-
středky použít na  financování 
stavby. Víme ze zkušeností okol-
ních měst, jako například Tišno-
va, že občané a místní firmy jsou 
schopni pomoci, a  to i  v  zásadní 
míře. Věříme, že naše město ne-
bude výjimkou a za rok a půl získá 
novou krásnou dominantu.
No a  závěrem, na  jaké akce se 
v  letošní zimní sezoně můžeme 
těšit?
Budeme se pochopitelně snažit 
co nejdříve zasněžit svah, a co se 
týče změn, tak jsme letos vylepšili 
prostor pro dětské vleky a  lyžař-
skou školu, vybudovali jsme no-
vou tréninkovou sjezdovku, takže 
tréninky již nebudou omezovat 
a  narušovat provoz na  hlavním 
svahu. Zásadní změnou je ale to, 

co jsem již zmiňoval. Ve spoluprá-
ci se Sportenem jsme vybavili naši 
půjčovnu sportovních potřeb úpl-
ně novým lyžařským vybavením. 
Naši zákazníci si již tedy nebudou 
půjčovat mnoho let staré, oježdě-
né a  prošlapané lyže z  Rakouska 
a  Itálie, ale budou jezdit na  no-
vých a  opravdu špičkových mo-
delech lyží a  užijí si i  nové boty. 
Sporten se za  posledních pár let 
dostal na  špičku ve  svém oboru 
a o jeho lyže je velký zájem i v za-
hraničí. O jeho kvalitě svědčí i to, 
že na nich jezdí i někteří naši zá-
vodníci. Spolu s  půjčovnou bude 
fungovat i  prodejna této značky 
a pro mnohé zákazníky může být 
zajímavé i to, že si lyže můžou nej-
dříve vyzkoušet.
Samozřejmě se dočkáte i osvědče-
ných akcí, jako je zabíjačka, udírna 
a sportovní akce typu Lyžařského 
poháru Vysočiny, krajského pře-
boru škol a vrcholu letošní sezony 
zimní olympiády mládeže. V Me-
ziříčí se pojedou alpské disciplíny 
a  snowboarding, a  to v  termínu 
20. 1.–24. 1. 2014. Běžecké disci-
plíny a  biatlon budou v  Novém 
Městě a hokej v  Jihlavě a Havlíč-
kově Brodě.
Je pro nás skutečnou poctou, že 
nám krajský úřad svěřil pořádání 
těchto disciplín a doufáme, že ob-
čané našeho města využijí chysta-
ného systému skibusů a přijdou se 
na závody podívat.
◀◀◀ Takto by měla vypadat nová 
rozhledna nad městem. -foto Acht-

Do kulturního domu v Mostištích se tamní obyvatelé vydali, aby se zeptali starosty 
Velkého Meziříčí na to, co je zajímá. Foto: Martina Strnadová

Mostišťští přišli diskutovat o kanalizaci a silnicích

Rozhledna na Fajťáku bude, potvrzuje předseda ski klubu

Martina Strnadová

Nesu a osobní asistenci 
navštívilo téměř 220 osob

Součástí odpoledního programu bylo také vystoupení 
skupiny Žalozpěv. Foto: Iva Horká

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 proběhl Den charity, který se slaví u příležitosti svát-
ku sv. Vincence z Pauly, považovaného za zakladatele moderního charitní-
ho díla a patrona charitativní práce. Ve Velkém Meziříčí otevřely své dveře 
pro širokou veřejnost dvě charitní služby denní stacionář Nesa a osobní 
asistence. Během tohoto dne si mohli všichni příchozí prohlédnout prosto-
ry obou služeb a seznámit se s jejich provozem. 
„Je pro nás radostí vidět příchozí, kteří se zajímají o to, co všechno v našich 
službách děláme. Po celý den zde bylo velmi živo. Celkem nás navštívilo 
téměř 220 osob,“ uvedla Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa.
V letošním roce slaví Oblastní charita Žďár nad Sázavou, zřizovatel obou 
služeb, 20 let své existence. V rámci oslav těchto narozenin a zmíněného 
Dne charity proběhl v prostorách Nesy na závěr dne otevřených dveří kon-
cert skupiny Žalozpěv, která se zřekla nároku na honorář. 

Pracovníci denního stacionáře Nesa

Návštěvníci dne otevřených dveří Nesy si mohli 
prohlédnout prostory. Foto: archiv charity

-red-
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Za luteránským 
gymnáziem 
objevili loštický 
pohár
Jedna z  nejdůležitějších parcel 
ve  městě, co se týká nálezů, je 
za  domem pánů z  Lomnice, 
tedy renesančním palácem z lu-

teránské koleje. „Máme odtud 
už celou sbírku renesančních, 
velice reprezentativních kach-
lů s  pěknou plastickou výzdo-
bou, a  také nález loštického 
poháru,“ vyjmenovává Hušták. 
Jde o  typickou keramiku s  pu-
chýřkovitým povrchem, jejíž 
výroba probíhala od  konce 14. 
do  poloviny 16. století v  Lošti-
cích na  Moravě. „Zajímavé je, 
že tyto poháry se distribuovaly 

už tehdy do celé Evropy a jeden 
je dokonce ztvárněn i  na  obra-
ze Hieronyma Bosche Zahrada 
pozemských rozkoší,“ dodává 
zajímavost archeolog s tím, že je 
to vůbec první nález takového 
typu keramiky ve Velkém Mezi-
říčí. Z dalších nálezů, jež napoví 
více o životě našich předků, jsou 
třeba odkryté zdi, ale také kosti 
nebo makrozbytky, jako třeba 
pecky, semena, obilky, které se 

získávají flotací přes jemná síta. 
Zachovalé organické materiály 
pomohou zrekonstruovat i  pří-
rodní prostředí ve středověku.

Výzkum bude 
u konce možná 
za rok
„Nyní už máme asi pět beden 
nálezů, a to provádíme průzkum 
od  konce září,“ říká Hušták 

s  tím, že archeologové budou 
na  místě ještě tak další tři týd-
ny, tedy celkem měsíc v terénu. 
Za  tu dobu se jim nakupí be-
den možná i padesát. Poté bude 
probíhat základní zpracování – 
omytí a  ošetření nálezu, každý 
dostane své evidenční číslo, pak 
jich část půjde na  konzervaci, 
další ke  zkoumání desítek od-
borníků. Může trvat ještě tak 
rok, než bude práce archeologů 

u  konce,“ poznamenává ředitel 
společnosti Pueblo, o. p. s.
O  výsledcích výzkumu by se 
pak mohli více dozvědět i  lidé 
ve  městě, archeologická spo-
lečnost je ochotna veřejnost in-
formovat.  „Podle zájmu města, 
případně Povodí Moravy, může 
proběhnout výstava, prezenta-
ce v  podobě informační tabu-
le a podobně,“ uzavírá Pavel 
Hušták.

Archeologové zkoumají unikátní řez historií města

Martina Strnadová

Pracovnice archeologické společnosti přímo v terénu popisuje speciální snímek – 
fotogram. Foto: Martina Strnadová

Mezi archeologickými nálezy jsou různé keramické střepy, železa, zbytky kůže, ale
i kosti či pecky a obilky. Foto: Martina Strnadová

Jedna z nejdůležitějších parcel ve městě z hlediska archeologických nálezů je za 
palácem pánů z Lomnice. Foto: Martina Strnadová

I na pohled nezajímavé kousky hlíny archeologům odkrývají poznatky. Maznicí se 
zbytky zrn například předkové opravovali obydlí po požáru. Foto: Martina Strnadová

Fotogalerie z archeologického průzkumu

Stěna výkopu je pokryta bílými papírky s čísly, jimiž si archeologové označují 
jednotlivé vrstvy, nálezy apod. Foto: Martina Strnadová

Pro získávání jednotlivých vzorků jsou využívány různé způsoby, flotací se oddělují 
ty nejmenší částice. Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 9. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 10. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 11. 10.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – host + o. L. Sz., 
domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 12. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 11.00 svatba se mší sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 13. 10.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – host, 10.30 mše 
sv. – host, 17.30 růžencová pobožnost, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Bory mše sv.: 11. 10. – Dolní Bory 17.30 adorace Nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 13. 10. Horní Bory – 9.45 mše sv. – o. L. Sz. 
Farní oznámení: Upozorňujeme rodiče, pokud chtějí, aby jejich děti 
ve 3. třídě přistoupily k 1. sv. příjímání, je třeba, aby do výuky nábo-
ženství chodily od 1. třídy. Středa 18.00 setkání starších dětí a mláde-
že, kteří nemají výuku náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši 
sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření 
a pokání a adorace Nejsvětější svátosti, 16.30 mše sv. za učitele a vy-
chovatele, po mši sv. zveme na přátelské setkání. Sobota 19.30 bude 5. 
příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
V kanceláři je možné si koupit kalendáře na rok 2014 za 55 Kč.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Uchem jehly
Snáze projde velbloud uchem 
jehly, než aby bohatý vešel do Bo-
žího království. Jak tomuto zná-
mému biblickému výroku rozu-
mět? 
Já ho beru tak, že je třeba se stále 
znovu ptát: Chápu to, co mám, 
jako prostředek pomoci, nebo 
prostě jen jako své soukromé 
vlastnictví, s nímž mám právo si 
dělat, co se mi zlíbí? Žiji tak, že 
z  toho mají užitek i  další lidé? 
Jsem tu jen pro sebe, nebo i pro 
druhé?
Tím vlastnictvím přitom nemusí 
být jen hmotný majetek. Stejně 
tak to může být i  nadání, vlast-
nosti, schopnosti nebo to může 
být třeba i dostatek lásky, kterou 
jsem přijal, a  proto bych ji měl 
zase dát dál. Každé mé obdarová-
ní, ale i vše, co jsem získal vlast-
ním úsilím, je tu pro dobro dru-
hých, a ne pro můj vlastní pocit 
dokonalosti. Jsme takto tvořiví?
Úskalí majetku je v tom, jak moc 
na něm lpíme. Majetek není sám 
o  sobě ani dobrý, ani zlý, člověk 
mu ovšem snadno propadne. 
Dodává nám totiž sebedůvěru, 
pocit moci a  nadřazenosti nad 
ostatními. Proto chceme stále víc 

a víc, na úkor druhých. Za úspěš-
ného je přece pokládán ne ten, 
kdo toho nejvíc rozdal, ale ten, 
kdo nejvíc nashromáždil. Cesta 
do Božího království vede přesně 
opačným směrem. Co nejméně 
lpět na tom, co mám, a co nejví-
ce být znepokojen tím, co druzí 
nemají.
Bohatí lidé často říkají, jak jim 
peníze zjednodušují život. Pe-
níze pro mě hlavně znamenají 
svobodu, zaklíná se dnes každý 
druhý boháč. Skutečnost ovšem 
bývá opačná: peníze život v mno-
hém ohledu komplikují a  také 
ona vychvalovaná svoboda je jen 
zdánlivá. Kdo si na něčem velmi 
zakládá, moc svobodný asi není.
Do  úzké nebeské brány budeme 
mít problém se vecpat nakonec 
všichni, bez ohledu na  to, zda 
jsme, či nejsme bohatí. Vždyť 
všichni na  něčem lpíme. A  žád-
ný z nás není tak svobodný, jako 
byl svobodný Ježíš. Na to rozum 
nestačí, jak nás Bůh uchem jehly 
protlačí – zpívá se v jedné písnič-
ce. Nevím, jak nás toho nejrůz-
nějšího balastu zbaví. U Boha je 
ale možné všechno. 

Pavel Janošík

Patřím ke  starší generaci, co 
přežila nacizmus, komunizmus, 
socializmus a léta dlouho očeká-
vané demokracie nejsou doposud 
naplněna. Jsme těsně před volba-
mi, neoplývám optimizmem, ale 
mám spíše strach, jak to u  nás 
dopadne. Chtěl bych upozornit 
zejména mladší generaci, aby 
velmi dobře zvážila svoje hlasy, 
neboť nám všem by mělo záležet 
na tom, jakou cestou se dál vydá-
me. Budu se snažit pravdivě a ne-
zkresleně popsat všechna období 
příkoří, která jsme v  nedávných 
dobách prožili.

Nacizmus
Dobře víme, že jako první „po-
travu“ si německý nacizmus vzal 
Československo. Všichni nás 
zradili a  jakékoli úvahy o  tom, 
že bychom se neubránili, byly 
nesmyslné. Následovalo okleš-
tění hranic, vyhlášení Protekto-
rátu Čech a  Moravy, postupné 
změny názvů měst a obcí za ně-
mecké a další opatření jako jme-
nování nucených správ soukro-
mých podniků a  další opatření 
ve správních orgánech a školství. 
Neexistovaly žádné politické 
strany a vše podléhalo příkazům 
führera. Všichni jsme měli jed-
noho nepřítele, a to nás patřičně 
stmelovalo a  dodávalo odvahu 
k  přežití. V  té době byl jenom 
rozhlas, který i přesto, že byl vše-
mi možnými zásahy rušen, dával 
strohé informace o  dění na  vo-
jenských frontách. Gavariť Mos-
kva, Volá Londýn nebo Volá Hlas 
Ameriky. Na  začátku roku 1945 
bylo všem již jasné, že kapitula-
ce německé říše se neodvratně 
blíží. Obrovské nadšení celého 
československého národa však 
netrvalo dlouho. Postupně a ne-
okázale se začala projevovat po-
litika a  hospodářský vliv vítězné 
mocnosti, a to SSSR, zejména pak 
komunizmus.

Komunizmus
Do  našich domovů, obcí a  měst 
se vkrádal pomalu a  rafinovaně 
a  zejména pokud se oháněl vlá-
dou všeho lidu a majetkem všech 
a  „nikoho“. První volby patřily 
lidu a  skoro je vyhráli komunis-
té. Úplné vítězství pak dokonala 
sociální demokracie a po nátlaku 

z  Moskvy to stvrdil její předse-
da pan Firlinger, který spojením 
dvou levicových stran prohlásil 
komunistickou stranu za  vítě-
ze voleb (to byl velký politický 
trik). Evropa se rozdělila na  Zá-
pad a  Východ a  všechny národy 
osvobozené sovětskou armádou 
se postupně staly součástí vý-
chodního bloku komunizmu pod 
taktovkou SSSR.
Jak se situace u nás postupně vy-
víjela:
- Znárodnění veškerého soukro-
mého majetku velkých firem, 
menších firem, likvidace soukro-
mých zemědělců (zakládání JZD)
- Mnoho vzdělaných, poctivých 
a  majetných lidí odešlo za  hra-
nice bez náhrady za  zabavený 
majetek
- Československá vláda včetně 
prezidenta dr.  Edvarda Beneše 
musela odstoupit
- Náhradou byly „hlasy lidu“ 
a  zejména pak volba dělnického 
prezidenta Klementa Gottwalda
- Další vývoj se odvíjel pod boha-
tými zkušenostmi Stalina a  SSSR 
a poslušností na-
šich vládnoucích 
činitelů a KSČ
To je velmi 
stručný popis nástupu komuniz-
mu, jehož základní myšlenky byly 
u nás uváděny do reálného života 
v následujících desetiletích.

Socializmus
Za  čtyřicetileté období socializ-
mu došlo k  takovému propadu 
hospodářského potenciálu naší 
země, že i  mnohá opatření dnes 
již demokratických vlád za  po-
sledních dvacet let naši ekono-
miku nedokázala zlepšit. V  čem 
socializmus chyboval:
- Do vedení velkých podniků byli 
jmenováni ředitelé bez potřebné-
ho vzdělání, nejdůležitější bylo 
členství v KSČ
- Byly zřízeny základní, městské, 
okresní a  krajské výbory KSČ, 
které měly za úkol dohlížet a řídit
- Školství a  sport byly řízeny 
ústředním výborem s  příslušný-
mi pobočkami
- Pokud někdo chtěl vycestovat 
na  Západ, musel mít zvláštní 
povolení na  vycestování s  vyjá-
dřením (souhlasem) místního 
a okresního výboru KSČ

- Studovat mohly děti vyvole-
ných – nešlo ani tak o prospěch, 
ale spíš o zapojení rodičů ve služ-
bách strany
- Členství ve  stranických orgá-
nech mělo vliv na  zařazování 
do podnikových funkcí a na další 
profesní postup
- Průměrné platy byly nízké a je-
jich zvýšení se odvíjelo podle ak-
tivity a  zapojení v  podnikových 
orgánech strany
- Nezbývaly peníze na  opravy 
a  údržbu komunálních zařízení 
a městských budov a úřadů. Vel-
mi často se mnoho peněz přelé-
valo do  okresních zařízení (pa-
trné to bylo na  okresním městě 
Žďár nad Sázavou s městem Vel-
ké Meziříčí)
- Socializace vesnice probíhala 
bez větších konceptů. Hodně se 
stavělo na  úrodných pozemcích 
a  výkrmny dobytka zkrášlovaly 
často příjezdy do obcí
- Na  vědecký výzkum a  vysoko-
školské vzdělávání nebylo dosta-
tek prostředků, což se projevova-
lo v  nedostatečném doplňování 

mladých lidí 
do  vyšších vě-
deckých postů
- Nejzdatnější 

a nejlepší sportovci se probojová-
vali na nejvyšší sportovní příčky 
spíš vlastním přičiněním, bez 
větší podpory místních i státních 
orgánů ve sportu. Ti nejlepší čas-
to emigrovali do ciziny za  lepší-
mi podmínkami a  hodnocením 
jejich sportovních výsledků
- Zámky, hrady, historické budo-
vy chátraly, nikdo se o ně nesta-
ral a byly často přestavovány dle 
momentálních potřeb socializmu 
(sklady, ubytovny atd.)
- Totéž se odehrávalo i na vesni-
cích, kde ze selských stavení byli 
vystěhováváni sedláci (kulaci) 
a stávala se z nich průjezdná ote-
vřená místa tamních JZD
- Mnoho peněz čerpala i tehdejší 
armáda s početným stavem vojá-
ků a výzbroje v  rámci Varšavské 
smlouvy a  pokynů armádních 
přidělenců SSSR
- Věřící a  náboženství neměli 
taktéž na  růžích ustláno, proto-
že se v  zásadě rozcházeli v  his-
torických hodnotách s  ideologií 
komunizmu. Mnozí si jistě ještě 
pamatují na  zvrhlou politickou 

událost v  nedalekých Babicích.
Bylo by možné jmenovat i  další 
neskutečné dění u nás za sociali-
zmu, ale protože nejméně polovi-
na našeho obyvatelstva si na toto 
období pamatuje, nechci dále 
toto chmurné období více připo-
mínat. Zavzpomínejte a  rozho-
dujte se ještě před volbami.

Demokracie 
a současná situace
Jsme před volbami a  tento můj 
článek je věnován všem. Vidím, 
že čím víc se blíží volby, tím víc 
se rozdělujeme na  „pravičáky“ 
a  „levičáky“ a  určitě se musíme 
zamyslet nad tím, co kdo slibuje:
- Sociální demokracie a  KSČM 
svůj rozsáhlý program naplňují sli-
by zlepšení ve  zdravotnictví, zvý-
šení průměrných mezd, zlepšení 
školství, více peněz ve sportu, více 
peněz do  vědy, zvýšení důchodů, 
více peněz pro zdravotně postižené 
a další sociálně politické trháky
- Pravicové strany jsou ve  svých 
slibech obezřetnější a nerozdáva-
jí, kde se dá. Na všechno, co před-
stavují ony sliby, se musí vydělat, 
a v tom je to nejpodstatnější. Pra-
vicové strany se opírají o  zdravé 
a silné podnikatele a živnostníky, 
o  silnou podporu vědy a  tech-
niky, prostě o  úseky, které musí 
na ony sliby vydělat, aby se dalo 
něco realizovat
- Je třeba se zmínit i  o  situaci 
za  oněch dvacet let po  sametové 
revoluci. Ta vznikala za  obtíž-
ných podmínek a  hlavní zásluhu 
na  všem má Občanské fórum 
a  prezident Václav Havel. Jeho 
cesta do USA včetně jeho projevu 
v americkém kongresu jistě otevře-
la oči dalším postkomunistickým 
národům. Nemohu vynechat ani 
silné seskupení tehdejšího Občan-
ského fóra, ze kterého později vze-
šla první pravicová strana u  nás, 
ODS.

Závěr
Myslím, že není pochyb o tom, že 
na všechno se musí nejdříve vy-
dělat. A na našich volebních hla-
sech bude záležet, jak se celá spo-
lečnost bude po volbách vytvářet. 
Přeji vám dobré rozhodování se 
zdravým rozumem a doporučuji 
volit pravicové strany.

Emil Dobrovolný

před
volbami

Tradice zahraničních praxí a stáží Hotelové školy Světlá a Obchodní 
akademie Velké Meziříčí úspěšně pokračuje. V rámci dalšího projek-
tu programu Leonardo da Vinci vyjelo 3. října 2013 10 žáků na čtyři 
týdny do Rakouska.
V oblasti alpských velehor a průzračných jezer korutanského Villachu 
najdou průpravu pro svůj obor. Jsou pro ně připraveny čtyřhvězdičko-
vé hotely, ve kterých prokáží, co se dosud naučili, a zároveň ukáží svoji 
vůli dále se rozvíjet jazykově, kulturně, profesně i občansky. Pro všech-
ny z nich to bude nová zkušenost s pracovním pobytem v zahraničí. 
Věřme, že jejich mise bude úspěšná a přispěje k upevnění dobrého 
jména naší školy. Popřejme jim proto mnoho úspěchů v jejich konání.

Mgr. Václav Macek, foto: archiv školy

Vzhůru do Rakouska

Českobratrská církev evange-
lická ve Velkém Meziříčí 
zve na 

VEČER S HOSTEM 
Martinem C. Putnou

Téma: Spisy Jakuba Demla jako 
dokument církevních dějin 

prof. PhDr. Martin C. Putna, 
Dr. (1968) – literární historik 
a kritik, publicista, spisovatel, 
moderátor a pedagog Fakulty 
humanitních studií UK

středa 23. října v 18 hodin 
Husův dům, U Světlé 24 
Akce byla podpořena granto-
vým programem Zdravé město 
Velké Meziříčí

Ve dnech 27.–29. září se ve Vel-
ké Bíteši uskutečnila návštěva 
partnerské Kolpingovy rodiny 
ze Schrobenhausenu, která již 
léta udržuje přátelské vztahy s bí-
tešskou Kolpingovou rodinou. 
V roce 2002 se uskutečnily první 
kontakty a v roce 2006 byla pode-
psána dohoda o partnerství.
V  neděli 29. 9. 2013 proběhlo 
u  Sboru dobrovolných hasičů 
Velká Bíteš slavnostní odpoled-

ne a  oběd pro členy Kolpingovy 
rodiny. Pro hosty byla připravena 
ukázka historické i současné ha-
sičské a  záchranářské techniky, 
výstava uniforem, medailí a mo-
delů hasičských vozidel z  celého 
světa. 
Schrobenhausen je město v Hor-
ním Bavorsku, okres Neuburg-
-Schrobenhausen, spolková země 
Bayern, Německo.
Děkujeme SDH Osová Bítýška 

za  zapůjčení koňské stříkačky 
R. A. Smekal Praha r. v. 1900, 
Zdravotní záchranné službě Kra-
je Vysočina, výjezdové základ-
ně RZP Velká Bíteš za  vystavení 
sanitního vozidla VW a  bratru 
Miroslavu Homolovi z  SDH La-
vičky za  zapůjčení historických 
vycházkových uniforem a  hasič-
ských medailí.

Bc. David Dvořáček, 
foto: archiv SDH Velká Bíteš

Kolpingovy rodiny se sešly v Bíteši
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikova-
ným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla 
rozeslána dne 28. srpna 2013.

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou 
pátek 25. října a sobota 26. října; hlasování probíhá v pátek od 14 
hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Voličem je 
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let.
Volič, který se nebude zdržovat v  době voleb ve  volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanove-
ných zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republi-
ky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva způsoby, jak lze již dnes 

požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče 
o vydání voličského průkazu, a to:
•	 osobně;	v  tomto	případě	není	písemná	žádost	vyžadována,	neboť	
volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti vo-
liče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veš-
keré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat 
do  okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do  23. října 2013 
do 16 hodin.
•	 podáním	doručeným	nejpozději	7	dnů	přede	dnem	voleb,	tj.	do 18.	
října 2013, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydá-
ní voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může 
být učiněno ve třech formách: 
•	 v listinné	podobě	opatřené	úředně	ověřeným	podpisem	voliče;	ově-
řený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, 
aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před 
zneužitím tohoto institutu.
Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správ-

ního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že 
od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. 
•	 v elektronické	podobě	podepsané	uznávaným	elektronickým	pod-
pisem voliče. 
•	 v elektronické	podobě	zaslané	prostřednictvím	datové	schránky.	
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
10. října 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí; 
voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupi-
telského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči žádat o vydání vo-
ličského průkazu na správním odboru, Náměstí 14/16 (nad kanceláří 
České spořitelny), I. poschodí, dveře č. 102, Eva Krejsková, telefon: 
566 781 170. 

Sdružení obrany spotřebitelů – reklamační desatero
Reklamační desatero pro naše 
spotřebitele:

1. Odstoupit bez uvedení důvo-
du od  kupní smlouvy uzavřené 
v  tzv. kamenném obchodě lze 
pouze po  dohodě s  prodejcem 
– kupující na  ně nemá právo ze 
zákona. Pokud tedy koupíte ne-
vhodný dárek či oblečení nevy-
hovující velikosti nebo si prostě 
jen nákup rozmyslíte, nemáte 
automatický právo zboží vrátit 
a  požadovat zpět peníze. Pokud 
vám prodejce vyhoví, jde o  tzv. 
smluvní odstoupení a  prodejce 
má pak právo požadovat např. 
vrácení zboží v originálním oba-
lu, předložení kupního dokladu 
apod.
2. Vadný výrobek můžete re-
klamovat – od chvíle, kdy jste ho 
převzali od prodejce po celou zá-
ruční dobu (24 měsíců), a to také 
tehdy, když výrobek nemá vlast-
nosti slibované prodejcem nebo 
výrobcem – např. svíticí a mluvicí 
medvídek, který nesvítí nebo ne-
mluví. Záruční doba se následně 
prodlužuje o dobu, po kterou byla 
daná věc reklamována.
3. Nic neodkládejte a  rekla-
mujte okamžitě, jak zjistíte vadu 
– je to vaše povinnost ze zákona. 
V  opačném případě vám může 
prodejce tvrdit, že se za  tu dobu 

vada opravitelná změnila na  ne-
odstranitelnou a že jste to zavinili 
právě dalším užíváním a  rekla-
maci vám proto zamítne.
4. Kde reklamovat? Vždy u pro-
dejce, u kterého jste zboží koupi-
li. Ten musí přijmout reklamaci 
v  kterékoliv své provozovně, 
např. obuv zakoupenou u  Bati 
ve Zlíně můžete reklamovat také 
v prodejně Baťa v Praze či v Brně 
apod. V prodejně musí být po ce-
lou otevírací dobu přítomen 
pracovník pověřený přijímáním 
reklamací. Prodej-
ce se také nemůže 
odvolávat na  chy-
bu svého doda-
vatele či výrobce 
zboží – je odpo-
vědný za  zboží, 
které prodává. Stejně tak nemůže 
odmítnout přijetí reklamace z dů-
vodu chybějícího obalu.
5. Máte doklady? Kupní dokla-
dy, záruční listy apod. si schová-
vejte, uplatnění reklamace je pak 
mnohem rychlejší a  jednodušší. 
Ale podstatné je prokázat, že jste 
dané zboží koupili právě u dané-
ho prodejce – např. dokladem 
o  platbě kartou, svědectvím jiné 
osoby, čestným prohlášením atd. 
Je na  kupujícím aby si zkontro-
loval, že obdržel doklad o koupi 
a  záruční list. Prodejce ho sice 

nemusí vydat automaticky, ale 
na  požádání kupujícího vždy! 
Reklamovat můžete i  výrobek 
ve  slevě, pokud nejde o  vadu, 
kvůli které byla cena snížena.
6. Doba vyřízení reklamace: 
Prodejce má o reklamaci rozhod-
nout ihned, ve složitějších přípa-
dech do 3 pracovních dnů. Pokud 
je to potřeba, může před rozhod-
nutím zboží posílat na  odborné 
posouzení, ale na  vyřízení má 
vždy maximálně 30 kalendář-
ních dní. V  této lhůtě musí být 

spotřebitel vyro-
zuměn o způsobu 
vyřízení rekla-
mace – protokol 
o  reklamaci musí 
být písemný 
a  musí mj. obsa-

hovat způsob vyřízení reklamace 
a v případě jejího zamítnutí také 
odůvodnění.
7. Rozpor s  kupní smlouvou: 
Vada, která se projeví do 6 mě-
síců od  koupě, se považuje 
za  vadu, která tam byla v  oka-
mžiku uzavření kupní smlouvy 
(pokud opak neprokáže prodej-
ce nebo tak nevyplývá z charak-
teru vady) a  v  takovém případě 
má spotřebitel právo si vybrat, 
zda chce zboží opravit nebo 
vyměnit. Prodejce je povinen 
mu vyhovět, jinak má spotřebi-

tel právo na  slevu z  kupní ceny 
nebo na odstoupení od smlouvy.
8. Výměna zboží: V případě, že 
požadujete výměnu zboží, máte 
právo požadovat stejnou značku, 
typ i  provedení, nemá-li ho již 
prodejce k  dispozici, máte prá-
vo odstoupit od  kupní smlouvy 
a požadovat tedy navrácení kup-
ní ceny zboží. Stejná práva máte 
i v případě, že věc nemůžete po-
užívat pro výskyt opakovaných 
vad po opravě nebo několika vad 
najednou.
9. Reklamace se považuje za vy-
řízenou v  okamžiku, kdy o  tom 
prodejce prokazatelným způso-
bem spotřebitele informuje.
10. Jakmile je reklamace vyříze-
na, je spotřebitel povinen si své 
zboží vyzvednout. V  opačném 
případě je prodejce oprávněn 
účtovat si skladné.
Pokud potřebujete poradit 
ohledně reklamací, obraťte se 
na naši poradnu SOS – Asocia-
ce ve Velkém Meziříčí, která má 
otevřeno každou středu od  14 
do  16 hodin v nové budově 
městského úřadu na adrese Ná-
městí 28, 594 01 Velké Meziříčí. 
Můžete také využít naši telefonní 
linku 900 10 10 10, která je v pro-
vozu denně od 9 do 18 hodin (10 
Kč/min.).               Gerta Mazalová, 

předsedkyně SOS – Asociace 

Počítač nebo pracovněprávní minimum? 
Nové kurzy pro zdravotně postižené.
Jestli je pro vás počítač velká neznámá, jestli si nejste jistí, na co vše 
máte jako zaměstnanec nárok, jestli chcete nabrat sílu pro hledání prá-
ce, zaklepejte na  dveře Ligy vozíčkářů. Na  velkomeziříčské pobočce 
v ulici Poříčí 11 nabízí toto občanské sdružení nové kurzy pro lidi se 
zdravotním postižením. „A to nejen pro vozíčkáře, jsme tu pro všech-
ny s různými formami tělesného, lehkého mentálního, duševního po-
stižení či chronického onemocnění. Spolupracujeme i s lidmi, kterým 
zatím nebyl invalidní důchod přiznán, ale mají zdravotní problémy,“ 
upozornila Michaela Beranová, pracovní konzultantka na pobočce. 
Počítačové kurzy pro začátečníky, kurz pracovněprávního minima 
a další motivační workshopy jsou otevřeny pro zájemce průběžně  – 
dle zájmu. Stejně tak jsou volné kapacity i pro individuální konzultace, 
ve kterých klienti společně s pracovním konzultantem hledají novou, 
odpovídající práci. „Nabízíme zaměstnavatelům lidí se zdravotním 
postižením mzdové dotace a  poradenství, firmy i  zaměstnanci tak 
od nás dostanou informační servis i pomoc při vyřizování potřebné 
administrativy,“ dodala Beranová. 
Všechny nabízené služby jsou díky projektu Směrem do práce, který 
je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost Evropského sociálního fondu, zdarma. Od dubna, kdy 
projekt začal ve Velkém Meziříčí fungovat, už tak mohla třetina klien-
tů z Velkého Meziříčí najít nové zaměstnání.
Pokud chcete rozšířit řady úspěšných klientů nebo získat nové do-
vednosti a  rozšířit si tak kvalifikaci, obraťte se na  Mgr.  Bc.  Michae-
lu Beranovou, konzultantku projektu Směrem k  práci, mobil: +420 
725 104 848, nová adresa pobočky: Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí, 
michaela.beranova@ligavozic.cz, www.ligavozic.cz/velke-mezirici. 

Michaela Beranová

Nové kurzy pro občany
se zdravotním postižením

-měú-

V neděli 8. září odjeli mladí hasi-
či nejprve na soutěž v požárním 
útoku do  Hamrů nad Sázavou, 
kde obsadili 3. místo. Po  návra-
tu domů vyklidili hasičský au-
tomobil, naložili kufry a  nářadí 
na  útok a  vyrazili na  pozvání 
družebního města Tisna směr 
Chorvatsko.
Jak jsme se blížili k Tisnu, tak se 
zlepšovalo počasí, které nám vy-
drželo kromě dvouhodinového, 
ale zato prudkého deště celé čtyři 
dny. Dobrovolní hasiči v  Tis-
nu pro nás připravili ubytování 
u jednoho z hasičů a také báječ-
ný program. Naši mladí hasiči 
jim na oplátku předvedli požární 
útok, jak ho známe u nás, a čás-
ti dalších disciplín, které se učí 
v  ČR. Chorvatské kolegy nejví-
ce zaujala přenosná stříkačka PS 
12 z  roku 1968, která si poprvé 
zkusila nasát mořskou vodu. Při 
setkání se zástupci radnice, turi-
stického centra v Tisnu a s hasiči 
jsme našim kamarádům pře-
dali dárky z  Velkého Meziříčí. 
Největší úspěch měla fotokoláž 
od  Jiřího Michlíčka, která při-
pomněla naše předchozí setká-
ní. Místostarosta Tisna Miljenko 
Meštrov obdržel dárek od  vede-

ní našeho města a  „vatrogasci“ 
od  velkomeziříčských hasičů. 
Naši chorvatští kolegové nám 
ukázali nejen krásy ostrova, kde 
jsme se koupali na  kamenitých, 
oblázkových i  písčitých plážích, 
ale odvezli nás i do Šibeniku, kde 
jsme si prohlédli hasičskou zbroj-
nici i památky města. Ve volných 

chvílích jsme trochu potrénovali 
a  dokonce došlo i  na  basketba-
lový zápas mezi mladými hasiči 
z  Velkého Meziříčí a  místními 
hasiči před hasičskou zbrojnicí, 
i  když to znamenalo několikrát 
skočit do  moře pro uplouvající 
míč. Škoda, že to uteklo tak rych-
le, a  my se museli vratit domů, 

protože nás čekal další soutěžní 
víkend. Doufám, že se mladým 
hasičům v  Tisnu líbilo a  že bu-
deme moci pohostinnost našim 
chorvatským kamarádům oplatit 
začátkem příštího roku, kdy jsou 
pozváni k nám vyzkoušet některé 
zimní sporty.

Miroslav Jágrik, foto: SDH VM

Mladí hasiči z Velkého Meziříčí navštívili Tisno
Ve dnech 10.–12. října se v Borech na Žďársku koná již 7. ročník 
mezinárodního semináře Venkovské komunitní školy. Tento typ 
vzdělávání se slibně rozvíjí na řadě míst ČR i v evropských státech.

Obec Bory ve spolupráci s Národní sítí venkovských komunitních škol 
pořádá vzdělávací seminář „Venkovské komunitní školy – centra ce-
loživotního učení na vsích pro zlepšení sociálně ekonomické situace 
občanů“. Kromě řady českých přednášejících přislíbili účast i odborní-
ci na rurální rozvoj z Walesu, Lotyšska a Švédska. Seminář je otevřený 
všem zájemcům o rozvoj venkova. Seminář je podpořen z prostředků 
MMR a Programu obnovy venkova DT3.
Co je to vlastně venkovská komunitní škola (VKŠ)? Komunitní školy 
nabízejí občanům v malých městech a vesnicích vzdělávání a volnoča-
sové aktivity přímo v místě bydliště, často například využívají prosto-
ry místní základní školy. Komunitní školy poskytují své služby nejen 
dětem, ale i dospělým a co nejvíce se snaží obyvatele „vtáhnout“ do 
jejich realizace. Například je tak možné uspořádat v komunitní škole 
třeba jazykové kurzy, kurzy práce s keramikou, pletení věnců, zkrátka 
cokoli. Důležitou podmínkou fungování komunitní školy je, aby ini-
ciativa vycházela tzv. odspodu – přímo od občanů venkova. Tento typ 
vzdělávání má velkou tradici v severských zemích či Velké Británii.

-rp-

Mezinárodní seminář 
Venkovské komunitní školy

O Národní síti venkovských komunitních škol:
NSVKŠ je nezávislou neziskovou organizací zaměřenou na rozvoj 
venkova a vesnických komunit. Organizace nabízí řadu vzdělávacích 
kurzů a zastřešuje rozvoj venkovských komunitních škol v celé Čes-
ké republice. Organizace má sídlo v obci Bory. 
www.branaprovenkov.cz
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Sběrny inzerce také: Měřín – 
Papírnictví  Wasserbauero-

vá, Křižanov – novin. stánek 
Jančík, Tasov – prodejna p. 

Böhm, IC Velká Bíteš.

Inzerce, tel.: 
566 782 009, 739 100 979.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Tiskárnu, barevnou inkousto-
vou, Epson – tisk, kopírka, sce-
ner. Nutno dokoupit náplň. Cena 
500 Kč. Tel.: 732 203 787
■ Prodám bundu z ekologické 
kůže, unisex, vel. 44–46. Málo 
nošená. Původní cena 2.800 Kč, 
nyní velká sleva. Tel.: 732 203 787. 

■ Koberec 3×3,5 m, zachovalý, 
plyšový se vzorem. Dále pro-
dám sedačku béžovou, plyšo-
vou + 2 křesla. Tel.: 605 104 878.
■ Renault Scénic 1,9 DTI, r. v. 
1999. Trvale garážovaný, per-
fektní stav. Dále prodám akor-
deon 80 basů. Vše dohodou. Tel.: 
739 083 414.
■ Mopeda Stadion S 22 s doklady 
v dobrém stavu. Tel.: 733 711 509.
■ Stavební fošny (lešení), pou-
žité: 5 m – 18 ks, 4 m – 55 ks, 3 
m – 12 ks. Dále prodám plné bílé 
cihly – 330 ks, zámkovou dlažbu 
„téčko“, tl. 8 cm – cca 2 m2, žulové 
kostky – cca 1,5 m2. Cena doho-
dou. Tel.: 777 750 362.
■ Sklápěcí lůžko upevněné na 
stěnu, masiv 90×200 cm. Dále 
prodám předsíňovou stěnu 

90×195 cm. Cena dohodou. 
Možno vidět (VM). Info na tel.: 
602 687 673, 605 817 317.
■ Zimní pneu na Ford Fusion 
na plechových ráfcích BF/Good-
rich 195/60 R 15. Ráfky 6J×15 H2 
ET 525, 2×4 mm, 2×5 mm. Cena 
3.200 Kč. Tel.: 732 901 199 – večer.
■ Cihly starší, asi 3000 ks, a nové 
asi 1000 ks. Cena dohodou. Tel.: 
606 406 102.
■  Válendu tmavohnědou roz-
kládací se zadním a  bočním 
čalouněným čelem. Rozmě-
ry 80×190 cm. Válenda neby-
la nikdy používaná a  je téměř 
nová. Původní cena 5.000 Kč, 
nyní 2.900 Kč. Tel.: 605 708 316.
■ Vyvýšenou postel bez matrace, 
viz ilustrační foto. Je jako nová, 
venkovní rozměry 205×95 cm. 
Původní cena 4.500 Kč, nyní 
2.000 Kč. Tel.: 605  708  316.

■ Postele patrové se zásuvkou 
na lůžkoviny. Tel.: 776 708 479.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  uskladnění odrůdy 
Belana, Marabel, Adéla, od  po-
loviny září. Tel.: 607  299  168.
■ Nábytek z pozůstalosti. Pro-
dám, daruji za odvoz. Tel.:
 774 310 051.
■ Gril plynový, Weber 200. Je 
nerozbalený, nabízím se sle-

vou 1.000 Kč. Tel.: 720  125  726.
■ Jablka na  uskladnění i  mošt. 
Levně. Tel.: 731 572 709, 
739 250 021.
■ Jablka 10 Kč/kg. Dále prodám  
vlečku 5 tun, cena dohodou. 
Traktor Kramer, Jawu Panelku 
250, alternátor  12 V, vstřikova-
cí čerpadlo, kompresor, rybič-
ky do  jezírka. Tel.: 608  715  020. 
■ Boudu – vhodná na stavbu nebo 
na zahradu k uskladnění nářa-
dí apod. Vyrobená z OSB desek, 
rozměry 3,5×2,5×2,4 m. Velmi 
zachovalá, používaná 5 měsíců. 
Cena dohodou. Tel.: 723 241 888.

■ Betonové skruže studniční, 
rozměr 100×80×7,5 cm, rozměr 
80×80×5 cm. Dále cihelné blo-
ky 44 cm P+D. Tel.: 731 272 074. 
■ Med – květový, pastový, medo-
vicový. Lavičky. Tel.: 725 085 058.
■ Nástražní rybičky. Cena 5 Kč/
ks. Tel.: 608 075 685.
■ Dva kožené kabáty, čer-
ný a  hnědý, vel. č. 50. Tel.: 
721 680 174.

■ Motocykl, jakýkoliv značky 
Jawa, ČZ. Prosím, nabídněte. Tel.: 
733 711 509.

■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, staré bankovky, tuzexo-
vé bony, losy, staré akcie, jízden-
ky ČSD, celé sbírky – větší množ-
ství – pozůstalost po  sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší mož-
né ceny. Info na tel.: 724 229 292.

■ 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.

■ Prodám velký slunný byt 4+1 
ve Velkém Meziříčí. Poblíž cen-
tra, avšak v klidné části města. 
Byt je po rekonstrukci, zateplený, 
plastová okna. Cena dohodou. 
RK nevolat. Tel.: 603 946 070, 
777 645 446.
■ Prodám mobilheim 3+kk, vy-
bavený, elektrika, topení, voda, 
splachovací WC. Vhodný jako 
chata na zahradu apod.  Cena 
dohodou. Tel.: 603 946 070, 
777 645 446.
■ Prodám ihned byt 3+1 v  OV 
v  Rudíkově. Spěchá. E-mail: bo-
holo@email.cz, tel.: 736 181 065.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, platba 
hotově. Tel.: 605 541 814.
■ Vyměním byt 2+1 za garsonku 
s doplatkem ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 731 236 761.

■ Pronajmu byt 3+1 v  1. patře 
dvoupatrového šestibytového 
domu na  ulici Pionýrská, obyt-
ná plocha 73 m2 + sklep 16 m2 
+ balkon 3 m2. Byt je po celkové 
rekonstrukci, vytápěný vlast-
ním plynovým kotlem. Nájemné 
5.800 Kč/měsíc + inkaso. Tel.: 
777 955 685.
■ Pronajmu byt 1+1 s balko-
nem na ul. Bezručova. Tel.: 
723 305 070.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Krškova. Zařízený, rekonstru-

ovaný. Nájem 5.500 Kč + 3.000 
inkaso. Volný od 1. 11. 2013. Tel.: 
775 628 222.

■ Pronajmu byt 2+1, 84,50 m2, 
2. patro, Náměstí, Velké Meziříčí. 
Po rekonstrukci, nájem 6.760 Kč/
měsíc + služby. Tel.: 731 771 930.
■ Pronajmu byt 3+1 s  garáží, 
na ulici Karlov ve Velkém Meziří-
čí. Cena 6.000 Kč + inkaso. Ihned 
k nastěhování. Tel.: 721 729 041. 
■ Pronajmu, případně prodám 
řadovou garáž na ulici Záviško-
va. Příjezd i  z  Mýta. Informace 
na tel.: 732 766 220.

■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.

■ Upeču trubičky, věnečky, 
případně jiné cukroví. Tel.: 
604 985 469.

prodám – koupím – vyměním

Prodám

Akademie J. A. Komenského, Komenského 1 
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 732 184 041 ● www.akademiezdar.wbs.cz
e-mail: akademiezdar@seznam.cz

POŘÁDÁ ODBORNÉ JEDNODENNÍ SEMINÁŘE
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz

▶ Nový občanský zákoník – základní vědomostní minimum
Dne: 15. listopadu 2013, cena: 1.300 Kč
Lektor:  JUDr. Jakub Morávek, AK Felix a spol., interní doktorand Právnické  
 fakulty UK, právník roku 2012

▶ Zdravotní pojištění v roce 2014
Dne: 22. října 2013, cena: 1.100 Kč
Lektor:  Ing. Luboš Pavlík, VZP KP pro Jihomoravský kraj

▶ Důchodové pojištění zaměstnanců a OSVČ – aktuálně
Dne:  31. října 2013, cena: 1.100 Kč
Lektor:  Bc. Taťána Sojková

▶ Nemocenské pojištění v roce 2013 a změny od 1. 1. 2014
Dne:  26. listopadu 2013, cena: 1.100 Kč
Lektor:  Jiřina Fráňová, MSSZ Brno, vedoucí odboru sociálního pojištění

▶ Zákoník práce a předpisy související na začátku roku 2014 – 
    – změny (nejen) ve vazbě na nový občanský zákoník
Dne:  27. listopadu 2013, cena: 1.100 Kč
Lektor:  Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan 
Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1, Žďár nad Sázavou. 

Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřábníky, vazače, regálové 
zakladače, řidiče stavebních a zemních strojů, první pomoci a BOZP.

Bubeník hledá kapelu. Zn. 
rock, punk, metal, alternativa. 
Tel.: 724 267 306.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Fa Zeo Trade s.r.o. vykupuje padaná jablka ve výkupnách:
▶ Ořechov u letiště Křižanov 
    info tel.: 725 734 146
▶ Křoví, areál družstva 
    info tel.: 732 648 659.

Pronajmu  byt 1+1 v blízkos-
ti centra ve Velkém Meziříčí, 
nájemné 4.000 Kč+energie,  
volný ihned. Garáž k dispozi-
ci. Prohlídky dle dohody. Tel.: 
724 025 983.

POZOR AKCE! Prodáváme 
28týdenní slepice, nesou, 
185 Kč/ks.  Levnou směs. 

Hrbov 42. Volejte po 15.00. 
Tel.: 737 477 773.

Pronajmu zařízený byt 2+1 
v dobrém stavu ve Velkém Me-
ziříčí na ulici Gen. Jaroše. Cena 
pronájmu 5,5 tis. Kč měsíč-
ně + inkaso. Tel.: 602  358  474

Dlouhodobá práce ve stabilní firmě, motivační 
finanční ohodnocení. V případě zájmu pište na 
martin.jasko@bds-vb.cz, nebo tel.: 606 733 552

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

Životopis zasílejte na
 e-mail: rddrevo@rddrevo.eu 
Kontakt: prac. dny 7–15 hodin, 

tel.: +420 566 523 663

Velké Meziříčí, Zámecká 2097 
přijme

TRUHLÁŘE se zaměřením 
na výrobu oken, dveří

přijme do pracovního poměru:

KONSTRUKTÉRA
požadavky: samostatnost, 

flexibilita, SŠ vzdělání tech. směru
nástup možný ihned

písemné nabídky včetně životopisu 
zasílejte na: e-mail: 
info@vezeko.cz, 

nebo osobně na adresu: 

VEZEKO s. r. o., Jihlavská 229, 
Velké Meziříčí

„Dny zdravého spaní”16.–22. 10. 2013
▶ Výběr správné matrace za použití počítače s měřicí dekou 

X-SENZOR.
„Stejně jako kvalitní strava vyživuje tělo, 

kvalitní odpočinek posiluje mysl.”
              Objednávky z této akce budou cenově zvýhodněny.                 
        Během této akce bude probíhat ochutnávka oravských sýrů.

Srdečně vás zveme 
na tradiční

Ing.  Karel Tureček je lídrem 
kandidátky TOP 09 na Vysoči-
ně v nadcházejících parlament-
ních volbách. 
K  Vysočině má dávný vztah. 
Vystudoval Vysokou školu ze-
mědělskou v Brně a se zeměděl-
stvím i  venkovem je spjat celý 
jeho profesní život: má zkuše-
nosti s  vodním hospodářstvím 
a s rybářstvím. Je předsedou ex-
pertní komise pro zemědělství 
a venkov strany TOP 09. Je mu 
42 let, je ženatý a má tři dcery. 

TOP 09 není populistická stra-
na, která mění názory a priori-
ty podle průzkumů veřejného 
mínění. Musí však samozřejmě 
reagovat na výzvy, které přináší 
doba, také je třeba si brát z vý-
voje podněty, takže se vyvíjí 
i volební program. 
Čtenáři ho najdou na stránkách 
www.top09.cz. Zaujmout a zís-
kat voliče chceme tak, že jim 
budeme své postoje sdělovat 
a vysvětlovat, a  to bez laciného 
přikrašlování a pravdivě.
www.karelturecek.cz, facebook 
Karel Tureček – TOP 09
                             (placená inzerce)

„Nelhat, nepodvádět, neurážet,“ 
říká Karel Tureček (TOP 09)

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail, popř. nás 
kontaktujte  na telefonním čísle.
e-mail: mlady@eurowagon.cz

Tel.: 777 211 201

TRUHLÁŘE,
VODOINSTALATÉRA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru
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Poděkování

společenská rubrika

Pozvánka  – Sraz bývalých pracovníků firmy Gala Měřín 
se koná dne 11. 10. 2013 od 16 hodin

 v restauraci U Kohouta v Měříně. Srdečně všechny zveme.

Vzpomínky

Blahopřání

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
15. 10. přednáška Švýcarsko a Francie II. díl Josef Matějíček
22. 10. přednáška Řihákův mlýn  Jaromír Kafka
29. 10. přednáška O přírodě  Ing. Antonín Havlát
                                                                   Změna programu vyhrazena.

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

 Kroužek ROBINSONI – pro děti z 2.–5. třídy ZŠ
každou středu 15–16.30 hodin na Ostrůvku ve VM

Baví nás zkoumat přírodu a odkrývat její tajemství. Trávíme 
hodně času na zahradě Ostrůvku i na výpravách do okolí. Brodíme 
se ve vodě, chytáme vodní i suchozemské breberky. Pro zvířata sta-
víme různé příbytky. Učíme se v přírodě žít a přežít – rozděláváme 

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

Zdravotní cvičení
Od 1. října 2013 každou středu 

od 19.00 do 20.00 
probíhají opět 

pravidelná setkání 
ke zdravotnímu cvičení 

v tělocvičně hasičské zbrojnice. 
S sebou si, prosím, vezměte 

podložku na cvičení,
 pití a chuť cvičit. 

Cvičení probíhá pod vedením 
kvalifikovaného instruktora. 

Na setkání s vámi 
se těší L. Kučera. 

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

Nepůjde elektrický proud: Dne 10. 10. od 7.30 do 
14.30 hodin, obec Martinice, část obce u cihelny.                         -E.ON-

Zubní pohotovost:
Sobota 12. 10.: MUDr. Olga Šej-
nohová, Studentská 7, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 690 125 Neděle 
13. 10.: MUDr. Jitka Řezáčová, 
Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 
566 533 092.                 www.nnm.cz

Obec Heřmanov vás srdečně zve 
na slavnostní odhalení pamětní desky 

prezidentovi T. G. Masarykovi a politikovi A. Švehlovi, které se 
koná v sobotu 12. 10. 2013 od 14 hodin v Heřmanově.

Dne 10. května 1936 místní složky Agrární strany odhalily pomník 
T. G. Masarykovi a politikovi A. Švehlovi. Před válkou byl tento 

pomník zrušen a obec Heřmanov se rozhodla ho znovu 
obnovit. Do původního pomníku byla vsazena nová pamětní deska.                                

Pavla Chadimová, starostka obce Heřmanov

PREZENTACE  KOMPENZAČNÍCH  POMŮCEK
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR vás při příležitosti 

Dne otevřených dveří srdečně zve na prezentaci kompenzačních 
pomůcek pro osoby se sluchovým postižením – zesilující sluchátka 

pro poslech TV, osobní zesilovač, signalizace zvonku aj.
Prezentované pomůcky si můžete vyzkoušet.

Prezentace se koná ve čtvrtek 17. 10. 2013 ve 13.00 v prostorách 
Klubu diabetiků, ul. Komenského 6, Velké Meziříčí. 

Přezůvky prosíme s sebou.                      -zp-

❧ Odešel jsi tiše, jak osud si přál, 
však v našich srdcích žiješ stále 
dál. ❧
Dnes, 9. 10. 2013, uplynulo 10 
roků, co nás navždy opustil pan 

Zdeněk Jaroš 
z Horních Radslavic. 

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 14. 10. 2013 oslaví 100 let 

pan Jan Palas
z Tasova.

Hodně zdraví a štěstí do dalších 
let přejí děti s rodinami.

Dne 2. října 2013 jsme vzpo-
mněli 1. smutné výročí od úmrtí 
paní 

Marie Chaloupkové 
ze Lhotek.

S láskou vzpomínají dcera 
s rodinou a všichni, 

kdo ji měli rádi.

❧ Odešla jsi, jak si to osud přál, 
v  našich srdcích a  vzpomínkách 
zůstáváš dál. 
Roky plynou, jak tiché řeky proud, 
jen bolest nedá zapomenout. ❧

Dne 12. 10. 2013 by se dožila 90 
roků paní 

Zdenka Kučerová, 
bývalá ředitelka Základní školy 
ve Stránecké Zhoři.

S láskou a úctou vzpomíná 
rodina Kučerova.

OCH ZR – Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 
pobočka Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 86

Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
16. říjen 2013             9.00–17.00 hodin

RYCHLOKURZY 
S LENY

Svět ručních prací LENY
Novosady 17 
Velké Meziříčí

tel.: 604 740 498.

Kurzy ve světě ručních prací
12. 10.  pletení z papíru  – věnečky
19. 10.  háčkováné ponožky, bačkory
26. 10.  výroba smutečních věnců,
             halloweenských dekorací
  2. 11.  zdobení perníčků
  9. 11.  pletení volánkových a bam-                                                                                                                                             
             bulkových šál
16. 11.  vánoční ozdoby z mašlí 
23. 11.  pletení z papíru vánoční 
 ozdoby (hvězdy, andílci)
30. 11.  adventní dekorace na poslední chvíli (věnce, svícny atd.)
Rychlokurzy s Leny
Svět ručních prací, Novosady 17, Velké Meziříčí, začátek vždy ve 
14.00, ukončení v 18.00. Nutno předem objednat. Omezený počet 
účastníků. Volejte na tel.: 604 740 498. Platba předem 200 Kč, možno 
na č. ú.: 2630920193/0800 nebo osobně v obchodě, v ceně je materiál. 
Je možno i na místě nakoupit hotové výrobky.          -lj- (placená inzerce)

Den otevřených dveří 
v domě s pečovatelskou službou

Sociální služby města Velké Meziříčí vás zvou 
dne 9. 10. 2013 od 9.00–16.00 

na den otevřených dveří v domě s pečovatelskou službou 
na ulici Zdenky Vorlové 2001.

Informace související s poskytováním sociálních služeb pro širokou 
veřejnost budou zajištěny v průběhu dne pověřenými pracovníky 

pečovatelské služby. Pro zájemce bude připraveno malé pohoštění, 
které zajišťují naše uživatelky v rámci dobrovolných aktivit.

Tímto vás všechny srdečně zveme 
a těšíme se na společně strávené chvíle.              

Mgr. Jurková Jana, ředitelka Sociálních služeb města VM

Večer s Rudou Jelínkem z Vizovic
Ski klub Velké Meziříčí pořádá

Degustaci pálenek z produkce Rudolfa Jelínka  
K poslechu a tanci hraje kapela Adriana

19. 10. 2013 od 20 hodin 
V restauraci na Fajtově kopci

Počet míst omezen, nutná rezervace. 
Více info na info@skivm.cz

Děkuji MUDr. Igoru Šimoníkovi a jeho týmu lékařů z Nemocnice sv. 
Zdislavy za úspěšně provedenou náročnou operaci v mých 91 letech. 
Děkuji též sestřičkám a všem, kteří se na mém uzdravení podíleli. 

Mnoho dalších úspěchů přeje Vlasta Čermáková

Poděkování nemocnici a lékařům

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
přijímací zkoušky nanečisto
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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 věkových 
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 pro dospělé

kph - nabídka sezony 2013/2014

Koncerty sezony 2013/2014:
▶ 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, abonentek a více informací 
v Jupiter clubu, s. r. o., Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
programové oddělení, tel.: 566 782 004 (001), 
e-mail: program@jupiterclub.cz 
www.jupiterclub.cz.

Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka 
pro 1 osobu 350 Kč (dítě do  15 let, student do  26 
let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, pře-
nosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 
www.hudbamezirici.cz
Dramaturgie: umělecká agentura Globart, s. r. o., 
MgA. Jiří Jahoda, tel.: 548 531 618, 603 840 013, e-
-mail: info@globart.cz, www.globart.cz.
Nad rámec programu krátce vystoupí před někte-
rými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. 
Těmito produkcemi v  souvislosti s  koncerty špič-
kových umělců podporujeme unikátní vzdělávací 
systém našeho hudebního školství. 

divadelní sezona podzim 2013

Prodej permanentek a vstupenek 
na programovém oddělení Jupiter 
clubu, Náměstí 17,  Velké Mezi-
říčí, tel.: 566 782 004, 005, 001. 
Představení se budou konat v kině 
Jupiter clubu.

▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ – Hrají: 
Iva Hüttnerová, Michaela Doli-
nová, David Suchařípa. 
Hlavní hrdinka této svěží komedie, 
Vilemína Gruntorádová, přijde 
jako hospodyně z  agentury Man-
želské štěstí udělat pořádek do mo-
derní rodiny. Je to rázná žena s pro-

řízlou pusou, která čmouhy umývá 
slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí 
a umí uvařit pořádnou dršťkovou. 
Okamžitě ale vycítí, že v  tomto 
manželství není něco v  pořádku 
a  začne dávat rozklíženou dvojici 
dohromady. Diana – marketingová 
ředitelka, Hugo – bohémský umě-
lec na volné noze. O veškerý chod 
domácnosti se stará on, ona vydě-
lává. Ale nefunguje to. S vražednou 
otevřeností a se slovy: „Děti moje, 
řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš 
sexuální život nestojí za nic!“, začne 
Vilemína řešit manželské soužití, 
a to s bezednou zásobou léty pro-

věřených rad, jak krize v  kuchyni 
a loži překonávaly naše babičky.
▶ Středa 30. října 2013 v  19.30 
BLÁZINEC V  PRVNÍM PO-
SCHODÍ – Hrají: Jaroslava 
Obermaierová, Oldřich Navrátil, 
Martina Hudečková, Julie Juriš-
tová a další
▶ Pátek 15. listopadu v 19.30 
TŘI VERZE ŽIVOTA – Hrají: 
David Prachař, Linda Rybová, 
Igor Chmela, Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30  
– VYHAZOVAČI – Hrají: Ond-
řej Brzobohatý, Ernesto Čekan, 
Vojtěch Hájek, Petr Vágner                                                                                  

Jupiter club, s. r. o., uvede poprvé ve Velkém Meziříčí BESÍDKU DI-
VADLA SKLEP ve čtvrtek 31. října 2013 v 19.30 hodin v kinosále 
Jupiter clubu. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč. Účinku-
jí: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Burda, Tereza Kučerová, Franti-
šek Váša a další. Rezervace a prodej na programové oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                             -prog-

Besídka divadla Sklep

B
A

G
R

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ
TEL. NEBO E-MAIL

V minulém čísle jsme otiskli soutěžní otázku k výročí skupiny Bagr. 
Soutěžní otázka: Kolik zpěváků se celkem vystřídalo v kapele?
Správnou odpověď vepište do níže otištěného kuponu a doručte jej vy-
střižený do redakce nejpozději do 11. října 2013.  Vylosovaní výherci 
získávají volné vstupenky na výroční koncert skupiny 19. října v Trnavě.

-red-

www.SnowFilm.cz

Internetová televize 
Velké Meziříčí a Jupiter club 

Velké Meziříčí
Sobota 19. října 2013 

od 16.00. Kinosál Jupiter, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Soutěž o ceny!
Občerstvení zajištěno!
Vstupné dobrovolné!

Téměř osm desítek hostů se ve čtvrteční podvečer sešlo ve výstavním 
sále velkomeziříčského muzea, aby se zúčastnily vernisáže výstavy 
Ladislava Marii Wagnera. Výstava je maturitním projektem Veroniky 
Horné, studentky Střední školy uměleckomanažerské v Brně. 
Pro svoji práci si studentka z Velkého Meziříčí vybrala výtvarníka La-
dislava Mariu Wagnera, pocházejícího z jaroměřského rodu sochařů, 
kameníků a malířů. Výstava zachycuje poslední část tvorby osmašede-
sátiletého autora. 
U některých obrazů je hladká, téměř akvarelová malba doplněna plas-
tickým detailem, přičemž autor vždy uplatňuje vlastní technologii. 
Wagnerova experimentální tvorba je v  současnosti známa po celém 
světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek státních i soukromých.
Studentka měla za úkol domluvit a uspořádat výstavu, včetně propa-
gace, pozvánek a zajištění vernisáže. Součástí projektu je také závěreč-
ná zpráva s fotodokumentací a videonahrávkou z vernisáže.
Ačkoli původně měla být výstava otevřena až do konce října, z tech-
nických důvodů skončí v pátek 25. října. Otevřeno je každý den kromě 
pondělí, a to od deseti do dvanácti a od třinácti do šestnácti hodin. Pro 
návštěvníky muzea je výstava součástí prohlídkové trasy, ostatní zá-
jemci zaplatí desetikorunu.                                                                                  -muz-

Návštěvníci vernisáže zaplnili výstavní sál

Autor obrazů Ladislav Maria Wagner na slavnostním 
zahájení výstavy v místním muzeu. foto: archiv muzea

Je sobota večer, začátkem září. 
Po dlouhé době se objevuji na ví-
kend v rodné hroudě ve Velkém 
Meziříčí. Netuším, co mě čeká. 
Ale vím, že doma na prdeli sedět 
nebudu. Když se dozvím, že se 
návštěvníkům restaurace Nový 
Svit představí velkomeziříčská 
„začínající“ kapela JIZZ složená 
z mých kamarádů, neváhám.
Do Svitu přicházím o chvíli poz-

ději. Počet hostů předčí mé oče-
kávání. Svit je zcela zaplněn. Ně-
kteří sedí i na venkovní zahrádce. 
Potkávám velké množství zná-
mých tváří a občas i někoho, kdo 
na  koncert zavítal zcela „omy-
lem“. Bubeník Majký mi sděluje, 
že právě dohráli svoji první sérii, 
a že na mě ještě čeká spousta son-
gů. Dávám si výborné pivo. 
Chystá se druhá část hraní. Zpě-

vák Standa beze stresu sděluje 
všem hostům, že se po vystoupení 
chystá překvapení v  podobě ob-
sluhy nahoře bez a  před dvanác-
tou dokonce také striptýz. Samé 
dobré zprávy. A  kluci se pouští 
do hraní. Ač mají za sebou teprve 
čtyři plnohodnotné koncerty, po-
čínají si jako profesionálové. 
Večer bohužel ubíhá velice rych-
le. Série hraní střídají série piv-

ních a  cigárko-
vých pauz. Při 
čtvrté závěreč-
né salvě písni-
ček se dokonce 
parta hippíků 
ze Lhotek vrhá 
na  tanec. Trojka, 
dvojka, jednička, 
nebo v jakém po-
řadí byly nako-
nec songy zahrá-
ny, končí, a  tím 
končí i velice po-
vedený koncert 
velkomeziříč-
ských „mladíků“.
Musím smek-
nout před klu-
kama, protože je 
vidět obrovský 

kus práce. Oproti jejich prvnímu 
koncertu v  létě na  Fajtfestu klu-
ci působí jednoznačně sebevě-
domějším dojmem. Oprostili se 
od trémy a hraní si naprosto uží-
vají. A je vidět, že jim to společně 
šlape. Myslím, že o  kapele JIZZ 
ještě hodně uslyšíme. Nejbližší 
příležitost, kdy ji můžeme pod-
pořit, je 19. října v  domovském 
Rock Depu. Tam se koná již šes-
tý díl Fajtfest rumela párty. Jako 
support se představí SHADOW 
AREA a  THE TRUTH IS OUT 
THERE.
A co závěrem? Snad jedině, že ve-
čer v Novém Svitu proběhl velice 
pohodově, za  což patří poděko-
vání i  spolumajiteli Zdenálovi. 
Ač prostory nejsou jednoznač-
ně vyhrazeny pro koncertování, 
myslím, že nápad v podobě živé 
hudby není od věci a doufám, že 
se zase někdy do  Svitu podívám 
nejen na výborné jídlo, ale třeba 
i  užít nějakou tu kulturu. Kon-
cert a  celý večer hodnotím jed-
noznačně na  výbornou. Všichni 
návštěvníci si to náležitě užili. 
A pokoncertní překvapení? 
Tož to víte, že proběhlo. 
Standa Slezák, foto: archiv autora

Kapela JIZZ roztančila restauraci Nový Svit
Bagr oslaví třicetiny

Jedinečná krajina s osobitým klimatem, starému kontinentu vzdále-
ná tisíce kilometrů, která člověka naplní nezapomenutelnými zážitky 
a vzpomínkami – to je Havaj a Aljaška. 
Zemí sopek, pestrobarevných zátok s nekonečnými plážemi a zasněže-
nými vrcholky hor skrývajícími nepřeberné množství ledovců vás pro-
vede Erik Janoušek a Veronika Kozmonová ve čtvrtek 10. října v 17. 
00 na Chaloupkách, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek). Můžete se 
těšit na ostrov Oahu s hlavním městem Honolulu, Pearl Harbour, hlavní 
město Aljašky Juneau, ledovcovou zátoku Glacier Bay, a také Skagway 
– město zlaté horečky a mnoho jiných zajímavých míst. -chal-
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Přivezly jsme zlatý pohár ze IV. 
Mistrovství České republiky 
v  klasických disciplínách CTIF, 
polský pohár dobrovolných hasi-
čů, putovní pohár a titul Mistry-
ně ČR pro rok 2013.
Každý rok se koná Mistrovství 
ČR CTIF v  den svátku sv. Vác-
lava, tedy 28. září. I  letos si zde 
chtěly ženy z  Velkého Meziříčí 
změřit své síly s ostatními druž-
stvy a pokud možno, předvést to 
samé, jako na olympiádě ve Fran-
cii, která se konala v  červenci 
tohoto roku.  Vyjely v  brzkých 
ranních hodinách, ale cesta dlou-
há 145 km jim utekla poměrně 
rychle. V soutěžním areálu Jiřího 
Wolkera ve  Dvoře Králové nad 
Labem byly jako první. Než se 
nachystaly soutěžní dráhy, ženy 
se připravovaly na první tréninky, 
které začínaly už v  sedm hodin 
ráno. Září se opravdu projevilo 
ve  své plné síle, protože na  trati 
a  překážkách byla zmrzlá jino-
vatka a materiál pořádně zábnul 
do  rukou. Tím větší musela být 

rozcvička a opatrnost při trénin-
ku, aby se předešlo jakémukoliv 
zranění. Ženy šly zároveň s muži 
slovenského družstva Emerson.
Celá soutěž začala v  10 hodin 
slavnostním zahájením a  samo-
zřejmě českou hymnou. Soutěž 
přilákala celkem 16 soutěžících 
družstev, polovina z  nich přijela 
ze zahraničí. Nechyběli přátelé ze 
Slovenska, družstva z Polska, Ma-
ďarska a Rakouska. Překvapivě se 
soutěže účastnily i týmy z Chor-
vatska a Itálie. 
V takovém pořadí, jak se starto-
valo na tréninku, začínaly i ostré 
starty. Tedy ženy z  Velkého Me-
ziříčí začínaly MČR spolu s druž-
stvem Emerson z Nového Města 
nad Váhom. Naštěstí se sluníčko 
začalo opírat vší zářijovou silou 
do  celého areálu, a  tak povrch 
přestal klouzat a  materiál tolik 
nestudil. Družstvo žen mělo zpo-
čátku problémy na sacím vedení 
a časomíra se zastavila až na čase 
57:48, který se jim ale vůbec ne-
líbil, přestože byl bez trestných 

bodů. Bohužel ani první štafeta 
celkové hodnocení nevylepšila. 
I  když slovenské družstvo táhlo 
ženy k  lepšímu výsledku, štafe-
ta se opravdu nepovedla. Malé 
zaváhání při předávce, kolísání 
na  kladině a  špatné vyběhnu-
tí z  roury znamenaly čas 71:01. 
Opravdu bylo co zlepšovat! Před 
druhými pokusy se probrala tak-
tika a už nebyl čas na žádné zby-
tečné chybování. Družstvo žen 
si vzalo ponaučení z  minulého 
útoku a do druhého dalo oprav-
du všechno. I  když se našlo pár 
zbytečných chybiček, čas 52:56 
v  téhle sestavě a  bez trestných 
bodů znamenal úlevu a  pomyš-
lení na  medailové pozice. Čeka-
la je však ještě štafeta, ve  které 
chtěly být alespoň stejně dobré 
jako slovenští muži. Byl to souboj 
s  Emersonem „Start – Cíl“. Zde 
se ukázalo, že žák, může předčit 
svého učitele. Holky předběhly 
chlapy v  posledních 2 úsecích 
a  do  cíle vběhly s  časem 68:79. 
Nebyl to sice čas olympijské 

štafety, ale zaručila první místo 
v  ženské kategorii A. Dále ženy 
povzbuzovaly družstvo HZS 
Královehradeckého kraje, ale 
v duchu už se viděly na stupních 
vítězů. 
Hrdě si šly pro pohár, skleněnou 
plaketu a  hodnotné ceny. Po  4 
letech opět pokořily tyto dráhy 
a  dokázaly svoji sílu, vytrvalost 
a  odhodlání. Velkým překvape-
ním bylo, že k prvenství v ženské 
kategorii A si připsaly i  prven-

ství v celkovém pořadí kategorie 
A i B a získaly putovní pohár. Už 
bylo na čase, aby se tento pohár 
vrátil a zůstal v hasičské zbrojni-
ci po dobu jednoho roku, než se 
bude muset odvézt na  v  pořadí 
již 5. ročník MČR v  klasických 
disciplínách CTIF, který se bude 
konat opět ve Dvoře Králové nad 
Labem.
V  mužských kategoriích vyhráli 
borci z  Michálkovic. Z  profesio-
nálních hasičů se nejlépe vedlo 

HZS Královehradeckého kraje. 
V  B kategoriích vyhráli muži 
z Vlčnova a ženy ze Skalice. Za-
hraniční kategorii ovládli Italové 
a ženy z Chorvatska. 
Sestava: velitelka Monika Berna-
tová, členky: Markéta Doman-
ská, Veronika Sedláková, Lucie 
Sedláková, Marie Požárová, Petra 
Žejšková, Radka Křikavová, Šárka 
Lázničková a Michaela Bernatová. 
Trenér: Stanislav Kratochvíl st.

Velkomeziříčské hasičky nezklamaly, jsou mistryněmi ČR v klasických disciplínách

-ber-, foto: archiv SDH VM

Začátkem provozu na  zimním 
stadionu byl rozehrán i  druhý 
ročník hokejového Poháru Šen-
ku v podhradí, který je brán jako 
příprava na  nadcházející ročník 
městské hokejové ligy. Lonský ví-
těz HC Bory se nepřihlásil, a tak 
druhý ročník poznal jiného lídra. 
Dvanáct družstev bylo rozděleno 
do čtyř skupin po třech. V každé 
se mužstva utkala mezi sebou 
jednokolově. Vítězové postoupili 
do  semifinále, mužstva na  dru-
hých místech hrála o  konečné 
páté místo a na  třetích o deváté. 
Všechna utkání proběhla v  přá-
telském duchu a  byla dobrou 
přípravou na  mistrovské boje. 
Samotné finálové klání mezi TS 
a  HC Lukáš nabídlo pohledný 
hokej a  dramatickou výsledko-
vou zápletku. TS vedly patnáct 
minut před koncem zápasu 6:3 
a nakonec se radoval HC Lukáš, 
když vyhrál 7:6.

Pořadí ve skupinách:
Sk. A: 1. Sanborn, 2. Netín, 3. 
Lavičky
Sk. B: 1. Technické služby, 2. Ra-
dostín n. Osl., 3. Hor. Heřmanice
Sk. C: 1. Agromotor, 2. Auto 
Dobrovolný, 3. Ořechov
Sk. D: 1. HC Lukáš, 2. Benetice, 
3. Melvez boys
Skupina o  9. místo: semifinále 
Lavičky – Melvez boys 0:11, H. 
Heřmanice – Ořechov 4:5
Zápas o 11. místo: Lavičky – H. 
Heřmanice 2:4
Zápas o 9. místo: Melvez boys – 
Ořechov 5:2
Skupina o 5. místo: semifinále 
Netín – Benetice 16:4, Rado-
stín n. Osl. – Auto Dobrovolný 
8:2
Zápas o  7. místo: Auto Dobro-
volný – Benetice 7:6
Zápas o 5. místo: Radostín n. O. 
– Netín 8:2
Skupina o  1. místo: semifinále 

Sanborn – Lukáš 1:5, T. služby – 
Agromotor 7:3
Zápas o  3. místo: Agromotor – 
Sanborn 4:12
Zápas o 1. místo: T. služby – Lu-
káš 6:7
Konečné pořadí Poháru Šen-
ku v  podhradí: 1. HC Lukáš, 2. 
Technické služby, 3. Sanborn, 4. 

Agromotor, 5. Radostín nad Os-
lavou, 6. Netín, 7. Auto Dobro-
volný, 8. Benetice, 9. Melvez boys, 
10. Ořechov, 11. Horní Heřmani-
ce, 12. Lavičky
Pohár se uskutečnil za  podpory 
Šenku v podhradí a mediální pod-
pory týdeníku Velkomeziříčsko.

-rossi-, foto: archiv pořadatelů

Hokejový pohár Šenku v podhradí vyhrál HC Lukáš

Atletka Martina Homolová (na 
snímku vlevo) končí letošní sezonu 
ziskem zlaté medaile – jako člen-
ka juniorského týmu děvčat AK 
Olymp Brno, za který letos hostuje.
M ČR juniorských družstev se ko-
nalo v sobotu 28. 9. 2013 na atletic-
kém stadionu v Praze  Vršovicích.
Martina startovala v  jednom dni 
ve  3 disciplínách. Na  100 m ob-
sadila 7. místo, v  běhu na  200 m 
si vytvořila osobní rekord 
25,42  s  a  skočila na  5. místě. 
Ve  štafetě 4×100 m na  4. úseku 
významně přispěla k umístění šta-
fety AK Olymp Brno na 5. místě.

-vill-, foto: archiv atletiky

Martina Homolová má další zlato

V neděli začaly okresní přebory ve stolním tenisu. Družstvo E srov-
nalo síly v Jámách. Dobře připravení domácí nedali našim mladíkům 
šanci, a ti podlehli vysokým rozdílem. Premiérové zápasy odehráli 
Radek Přikryl a Vlastimil Hrůza. Jako každý rok je start pro tyto za-
čínající naděje nadmíru složitý. Cenné zkušenosti získané z utkání se 
budou zcela určitě hodit do dalších kol. Sedm dvojher skončilo 3:2 pro 
Jámy, chybělo málo a radovali se právě naši hráči. Naše ostatní druž-
stva zahajují sezonu 20. října. Družstvo A hrající KP 1 začíná už tuto 
sobotu dne 12. 10. doma proti soupeřům z Jemnice a Třebíče, přijďte 
nás podpořit. Začátky utkání jsou: 12.30 ST VM – TJ Sokol Jemnice, 
16.30 ST VM – TJ Třebíč .

stolní tenis

-pk-

Veřejné bruslení
So 12. 10. 14.15–15.45
Ne 13. 10. 14.15–15.45
Út 15. 10. 16.00–17.30
So 19. 10. 14.00–15.30
Ne 20. 10. 14.00–15.30
Út 22. 10. 16.00–17.30
So 26. 10. 13.00–14.30
Ne 27. 10. 14.30–16.00
Po 28. 10. 13.00–14.30
Út 29. 10. 10.00–11.30
St 30. 10. 10.00–11.30
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Krajská soutěž Kraje Vysočina 
mužů doznala před nastávající 
sezonou zásadní změnu. Už před 
koncem té uplynulé padl návrh 
na  připojení klubů z  okresního 
přeboru Žďárska. To se nakonec 
podařilo, takže Mostiště, Křiža-
nov, Náměšť, V. Bíteš, V. Bítýška, 
Šerkovice, brněnští Bulldogs s RH, 
Zastávka a  Hrušky jsou novými 
účastníky. Z loňských týmů ovšem 
zbyli pouze HHK B a Telč. Ta svoji 
juniorku do soutěže již nepřihlási-
la, Žirovnice odešla hrát Jihočeský 
a Ledeč kraj Východočeský. Pelhři-
mov B měl zájem zůstat, ale když si 
jeho funkcionáři spočítali, co by je 
stály zájezdy do Boskovic a Vyško-
va, tak raději vynechali.
Zásadní posilou mužstva se stal 
Vlastimil Frühauf, který tým po-
vede spolu s  Antonínem Jeřáb-
kem. Dále přišli z dorostu Martin 

a  Jiří Kampasové a  Jiří Kejda. 
Více než vloni by měl v  béčku 
odchytat Jiří Štourač a doufáme, 
že něco odehraje i Tomáš Pelíšek, 
který z osobních důvodů uplynu-
lý ročník neodehrál.
Avšak stejně je i ztrát. Jiří Kudláček 
a Pavel Pokorný se prosadili do ká-
dru A-týmu. Michal Kavina si dává 
pauzu a bude zatím hrát městskou 
ligu. Skončili i Ondřej Urbánek, kte-
rý neodehrál už ani jaro, a Jiří Špa-
ček, jemuž to neumožní studium.
Po  nevydařených přípravných 
zápasech s V. Bítýškou (0:5) a Ná-
měští (1:6) lze jenom doufat, že 
k  mistrákům béčko přistoupí 
zodpovědněji a  v  každém kole 
získá nějaký bod. Kol bude 22.
A  hned v  tom prvním v  sobo-
tu 12. 10. 2013 dojde po  třech 
letech na  derby s  Mostištěmi. 
Utkání začíná v 16.30. 

Hokejové béčko začíná 
novou sezonu

-ht-

Městská hokejová liga odstartovala
Prvního října byl zahájen 11. roč-
ník městské hokejové ligy. O vítěze 
ve  dvou skupinách bude usilovat 
rekordních 24 týmů (téměř 700 
amatérských hokejistů) jak z  Vel-
kého Meziříčí, tak z blízkého oko-
lí. Týmy hrají každý týden jednou 
po dobu 6 měsíců. Nejdříve v zá-
kladních skupinách a  následně 
po rozdělení o konečné umístění.
Extraliga
HC Bory – SK Afcon Kunšovec 
VM 3:10
Velecký, Pospíchal, Stoček – To-
pol 6, Pyrochta 2, Pospíšil, Strnad
Agromotor VM – SK Vídeň 6:1 
Fischer 2, Bíbr, Babák, Kavina, 

Šlapal – Pospíšil
Sanborn VM – HC Benetice 7:1
Fritz 2, Bajer F., Bajer L., Puffer, 
Bukáček 2 – Mikuláš
SK Omega VB – SPL Radostín 
nad Osl. 0:1
Šíma
TS VM – Auto Dobrovolný VM 7:2
Kružík 2, Varhaník, Pospíšil, 
Chudoba T., Chatrný, Chudoba 
P. – Šefčík, Dohnal
HC Lukáš – SK Netín 12:2
Beránek 4, Studený 3, Malát 3, 
Gis 2 – Plhák T. 2
1. liga 
Farma Měřín – SK S. Zhoř 4:0
Kocanda 2, Štoček J. 2

River VM – SK Ořechov 2:6
Míča, Rous – Dvořák J. 2, Káňa, 
Večeřa, Kupka, Dvořák P.
HFC Dráhy VM – HC Tasov 3:4
Ivančík, Tomšík, Kment – Hamá-
ček, Dočkal, Havliš, Broža
SK Lavičky – HC Křižanov 6:5
Skryja 2, Barák, Suk, Nevěčný – 
Štěpánek 3, Glos, Veselý
H. Heřmanice – HC Bory B 10:3
Mejzlík 4, Kutílek 3, Šilhán, Ma-
loušek 2 – Váša, Dlouhý, Man 
HC Pikárec – NHÚ Balinka VM 
13:5
Chrást 5, Jaša L. 3, Jaša P., Kubský, 
Jízdný, Broža F., Broža M. – Vacula 
2, Komínek, Strádal, Necid 

Dorost: HHK VM – VSK Tech-
nika Brno 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)
Branky a asistence: 2. Burian L., 
9. Burian L. (Tlapák, Tichý), 25. 
Šilpoch D. (Nevěčný), 29. Tlapák 
(Kampas F.), 39. Tlapák (Burian 
L.). Sestava: Juda J. (56. Svoboda) 
– Kampas F., Báňa D., Pacalová, 
Báňa M., Smažil, Přinesdomů 
– Tichý, Burian L., Tlapák – Ne-
věčný, Bernat, Šilpoch D. – Dun-
dálek, Kapusta O., Pavelka. Vylou-

čení: 6:8, využití: 1:2, v oslabení: 
0:0. Střely na branku: 29:26.
Starší žáci: SK H. Slavia Třebíč – 
HHK VM 1:6 (1:0, 0:0, 0:6)
Branka a asistence: 41. Báňa M. 
(Řepa), 49. Řepa, 51. Řepa (Báňa 
M.), 56. Řepa (Báňa M.), 60. Řepa, 
60. Karásek (Řepa). Sestava: Svo-
boda (Pestr) – Šandera, Karásek, 
Janoušek, Procházka – Třeštík, 
Řepa, Hedbávný – Báňa M., Ka-
pusta L., Havliš – Zacha, Strádal 

D., Ambrož. Vyloučení: 2:3, bez 
využití. Střely na branku: 15:27.
Mladší žáci: SK H. Slavia Třebíč 
– HHK VM 10:5 (2:4, 5:1, 3:0)
Branka: 3. Švejda, 4. Šilpoch M., 
13. Zdvihal, 19. Švejda (Poledna), 
29. Poledna. Sestava: Honiš (Juda 
P.) – Poledna, Broža, Vildomec, 
Nesvadba – Zdvíhal, Švejda, Dvo-
řák F. – Strádal T., Šilpoch M., Bar-
tošek. Vyloučení: 4:2, využití 1:0. 
Střely na branku: 25:23. 

-vid-

-hhk-

Dorost a starší žáci o víkendu vítězně
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veteránská 
Fotbalová liga

Výsledky 4. hracího dne:
Starší páni VM – Měřín 3:0 (1:0)
Branky: 2 – Jaroslav Mynář, Mar-
tin David
Lesáci VM – Křižanov 3:3 (3:2)
Branky: 2 – Pavel Sklenář, Luboš 
Liška/2 – Jaroslav Kubiš, Jaroslav 
Uhlíř
1. Křižanov 4 2 2 0 14:7 8
2. Starší páni VM 4 2 1 1 8:10 7
3. Měřín 4 1 1 2 9:11 4
4. Lesáci VM 4 0 2 2 8:11 2

Tabulka střelců: 4 – Pavel Sklenář 
(L VM)
3 – Martin David (SP VM), Mi-
loš Prášek (K), Jaroslav Uhlíř (K), 
Stanislav Bartůšek (M)

1. A tř., sk. B
FC VM B – FK Železárny Štěpá-
nov 0:1 (0:0)
Rozhodčí: Zadina – Sýkora, Li-
cek. Diváci: 30. Branky: Haraptso 
(64.). Karty: žlutá – Liška (38.), 
Bradáč (74.), Halámek (78.), Ka-
fka (85.). Sestava: Jícha – Netolic-
ký, Halámek, D. Polák, Netolický 
– Kameník (58. Ráček), Vítek (81. 
Kuřátko), Caha, Bradáč – Beran 
(77. Štefka), Liška.
Další menší derby jsme hráli 
na  domácím stadionu proti Ště-
pánovu. K  zápasu nemohli na-
stoupit 4 hráči kvůli zranění. Sou-
peř se nacházel na  špici tabulky.
Začátek utkání patřil Štěpáno-

vu. V 8. minutě jsme se osmělili 
poprvé my, ale Kafkův pas mezi 
obránci nedokázal zužitkovat 
Beran. V  10. minutě Vítek vy-
bídl mezi obránci Kameníka, 
který dokázal přejít přes Bučka. 
Jeho jedovatou střelu Bureš vy-
razil k  volnému Bradáčovi, kte-
rý nezužitkoval gólovou šanci. 
O minutu později Bradáč přihrál 
nepřesně míč, zachytil jej Vesel-
ský, který předal Haraptsovi, ale 
ten střílel těsně vedle tyče. Ve 20. 
minutě akci hráčů Liška –Polák – 
Kafka zlikvidoval Bureš. 
Na  začátku druhého poločasu 
měli šance Beran a Caha, ale gól 
nepadl. V 64. minutě Vrzal poslal 

křižný míč do vápna, kam si na-
bíhal Haraptso. Těsně před ním 
skočil po míči Jícha, ale nešťastně 
mu vypadl, dostal se k němu Ha-
raptso, který jej poslal do  úplně 
odkryté brány. „Hráli jsme proti 
velmi kvalitnímu soupeři, který 
předváděl dobrou hru. Po  del-
ší době jsme předvedli dobrý 
výkon, který bohužel nestačil 
na  body. V  tomto zápase jsme 
si zasloužili remizovat, prohra 
je pro nás velmi krutá. Soupeři 
jsme naprosto darovali laciný gól. 
Příští týden už musíme naplno 
bodovat v Rantířově,“ řekl po zá-
pase trenér Libor Smejkal mladší.

-ls-, foto: archiv FC VM

Dobrý výkon Benfiky na Štěpánov nestačil, zůstala bez bodů

Jediný gól utkání skončil v síti Benfiky. Foto: archiv FC VM

FC Wiegel VM – Oslavice 2:11 
(0:5)
Pobřeží kocoviny – Slza VM 2:3 
(2:2)
Kittydogs United – Flamengo 
2:12 (0:5)
SK Mostiště – Kašpaři VM 2:0 
(1:0)
La Bucañeros – The Lost Gene-
ration 6:0 (4:0)
1. La Bucañeros 5 4 1 0 30:5 13
2. Flamengo 5 3 1 1 29:13 10
3. Slza VM 4 3 1 0 20:4 10
4. SK Mostiště 4 3 1 0 17:4 10
5. Woolloomooloo Bay 4 2 1 1 22:11 7
6. Kašpaři VM 5 2 0 3 9:10 6
7. Oslavice 4 1 2 1 15:10 5
8. The Lost Generation 5 1 2 2 6:21 5
9. Pobřeží kocoviny 5 1 1 3 10:16 4
10. FC Wiegel VM 5 0 0 5 6:38 0
11. Kittydogs United 4 0 0 4 4:36 0

Program MKVM – UT za 3. ZŠ
6. kolo
10. 10. v 19.00 The Lost Gene-
ration – Kittydogs United a Slza 
VM – La Bucañeros
7. kolo
14. 10. v 18.30 Pobřeží kocoviny 
– Woolloomooloo Bay a Kitty-
dogs United – Slza VM
17. 10. v 19.00 La Bucañeros – 
Oslavice a SK Mostiště – The Lost 
Generation; ve 20.10 Kašpaři VM 
– Flamengo -bíl-

-nov-

Fotbal

IV. třída, sk. B
SK Osová Bítýška B – FC VM C 
5:2 (2:0)
Rozhodčí: Myška. Diváci: 40. 
Branky: Libor Smejkal st. (65.), 
Vlastní (69.). Sestava: Sysel – 
Maloušek, Dočkal, D. Polák, Do-
ležal (46. Kozina) – L. Smejkal 
ml., Kuřátko (46. Liška), Šlitr, 
Machát – D. Smejkal, L. Smejkal 
st. -ls-

2. liga mužů Morava jih
Handball KP Brno B – TJ Sokol 
VM 26:31 (11:17)
Ve 3. kole zajíždělo naše družstvo 
na  palubovku extraligové zálohy 
Handball KP Brno B. Muselo se 
obejít bez Jakuba Bezděka, který 
se zranil při pohárovém utkání.
Od úvodních minut bylo na po-
hled zřejmé, kdo je favoritem. 
Naše defenziva pracovala spo-
lehlivě a  v  útočné fázi se dařilo 
kombinační hrou překonávat 
soupeřovu obranu. Vývoji také 

odpovídalo skóre (2:7) a  (6:14). 
V této fázi tým táhli Víťa Večeřa 
s  Laďou Konečným. Od  22. mi-
nuty jsme byli až moc „spokoje-
ni“ s výsledkem a po zbytek polo-
času jsme působili laxně. Soupeř 
tak korigoval na 11:17.
Po  přestávce jsme bohužel po-
kračovali v duchu konce prvního 
poločasu a  Brňané snížili naše 
vedení pouze na  čtyři branky 
(14:18). Domácí změnili obranný 
systém na 4–2 zaměřený na naše 
úderné spojky. V tuto chvíli bral 

na sebe odpovědnost Víťa Trojan 
a  svými brankami nedovoloval 
soupeři snížit náskok. Od  40. 
minuty za  stavu 19:23 jsme za-
čali hrát opět svoji hru a zlepšili 
obranu, za  kterou již tradičně 
chytal spolehlivě Libor Kotík. 
V útoku jsme se vrátili ke kolek-
tivnímu pojetí a  začali opět bu-
dovat náskok. V  50. minutě již 
svítilo na  ukazateli skóre 20:30. 
Naši hráči se již moc „nenadřeli“ 
a dovolili domácím kosmetickou 
úpravu skóre na 26:31.

7m hody 2/1:0 vyloučení: 0:1, 
počet diváků 71. Sled branek: 
1:3, 2:7, 4:10, 8:14, 11:17, 14:18, 
17:21, 19:22, 20:30, 26:31. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Poul Ond-
řej – Večeřa Vítězslav (10), Trojan 
Vítězslav (5), Konečný Ladislav 
(4), Matušík Roman (3), Fischer 
Radim (2), Lečbych Jan (2), Živ-
čic Pavol (2), Pavliš David (1), 
Kaštan Jiří (1), Necid Miloš (1), 
Kubiš David, Babáček Petr, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Kříbala Martin.

Druholigoví házenkáři porazili Brňany

-šid-

2. liga házené žen Morava
TJ Sokol Karviná – TJ Sokol 
VM 26:22 (11:12)
První pětiminutovka se nesla ve 
vzájemném „oťukávání“, kdy obě 
družstva se snažila spíše útočit a ne-
bránila. Postupem času naše ženy 
zlepšily obranný pohyb a  rychleji 
přecházely do  útoku. Díky tomu 
si vypracovaly několik pěkných 
střeleckých příležitostí, bohužel, 
neproměněných. Karvinské si trpě-
livou hrou stále dokázaly udržovat 
dvoubrankové vedení. Ve  dvacáté 
minutě jsme navíc čelily dvojnásob-
nému oslabení. V této fázi hry jsme 

se najednou dokázaly „nakopnout“ 
k lepším výkonům. V obraně jsme 
začaly být tvrdší a  zrychlily jsme 
i přechod do útoku. Do šatny jsme 
šly s  jednobrankovým náskokem 
11:12.
Ve  druhé půli jsme chtěly pokra-
čovat v  tvrdé obraně a  rychlém 
přechodu do  útoku. Bohužel se 
nám tento styl hry podařil držet 
jen první dvě minuty poločasu. 
Soupeř našeho povolení hned vyu-
žil a během třech minut vsítil čtyři 
branky. Na naše hráčky se v tomto 
okamžiku jakoby snesla ledová 
sprcha. V  útočné činnosti jsme si 

nemohly přihrát, a míče tak kon-
čily v rukách soupeřek či za auto-
vou čarou. Na hřišti jsme působily 
unaveným dojmem a  nic se nám 
nedařilo. Domácí hráčky, tak moh-
ly postupně navyšovat své vedení 
(18. minuta 22:16). Na konci zápa-
su jsme se snažily ještě nadechnout 
ke  vzdoru, ale bohužel, nepřesná 
zakončení, znamenala výhru do-
mácích v poměru 26:22.
Naše hráčky předvedly dva na-
prosto rozdílné poločasy. Bojov-
nost, kterou předváděly v prvním 
poločase, se ve druhém vytratila. 
Karvinské ženy sice nepodaly 

úplně přesvědčivý výkon, ale 
naše technické chyby jim tak ví-
tězství značně usnadnily. 
7m hody 5/3:4/3; vyloučení: 3:5, 
počet diváků 38. Sled branek: 2:1, 
4:3, 7:5, 10:7, 11:9, 11:12, 15:13, 
18:14, 19:16, 22:16, 24:19, 26:22. 
Sestava a  branky: Babáčková 
Marcela – Plachetská Jitka (11/3), 
Hublová Hana (4), Klusáčková 
Jana (3), Svobodová Diana (2), 
Dvořáková Šárka (1), Škrdlová 
Renata (1), Pacalová Lenka, Ne-
cidová Soňa, Hladíková Denisa, 
Studená Kateřina, vedoucí druž-
stva Lavická Jana. 

Ženy vyšly ze zápasu v Karviné bodově naprázdno

-jl-

2. liga házené ml. dorost Morava
DTJ Polanka nad Odrou – TJ 
Sokol VM 21:33 (6:14)
V neděli družstvo dorostu cestovalo 
v rámci 3. kola do Polanky nad Od-
rou. Na utkání jsme se maximálně 
připravili a  chtěli zlomit „prokletí“ 
polanské haly, ve které se nám ještě 
vyhrát nepodařilo.
Vstup do  utkání byl ve  znamení 
velkého nasazení obou družstev 
a dominovaly obě obrany s bran-
káři. Skóre otevřel až ve 4. minutě 
Tomáš Blaha. Domácí sice kontro-

vali z protiútoku, ale to bylo z je-
jich strany na delší dobu vše. Naše 
velmi dobrá defenziva, za  kterou 
s  jistotou kryl střely Vojta Drá-
pela, dovolila vstřelit druhý gól 
až ve  21. minutě. Naše družstvo 
již mělo připsaných branek 10 
a hrálo ve velké pohodě. V útoku 
dobře fungovala spolupráce Blaha 
– Janíček a rozdíl ve skóre narůstal 
(25. minuta 3:13). V závěru polo-
času houževnatě hrající Polančani 
díky dvěma přesilovkám korigo-
vali na 6:14.

Druhá půle se hrála ve  vyšším 
tempu, obě družstva předváděla 
typickou dorosteneckou házenou. 
Naše obrana dirigovaná Filipem 
Macounem opět fungovala vý-
tečně a  umožňovala Martinovi 
Fialovi a  Tomáši Stupkovi chodit 
do  rychlých brejků. Vypracovaný 
náskok jsme si udržovali až do zá-
věrečného hvizdu. Po kolektivním 
výkonu jsme přehráli Polanku 
v poměru 21:33. V příštím utkání 
přivítáme Zlín, který stejně jako 
naše družstvo zatím nezaváhal.

7m hody 5/3:3:2 vyloučení: 1:5 
navíc ČK za 3×2 min. Janíček, di-
váků 30. Sled branek: 1:10, 3:13, 
6:14, 8:17, 10:21, 13:25, 17:28, 
21:33. Sestava a  branky: Drápe-
la Vojtěch, Kratochvíl František 
– Janíček Martin (11), Svoboda 
Filip (6/2), Blaha Tomáš (5), Fi-
ala Martin (4), Stupka Tomáš 
(3), Macoun Filip (2), Ambrož 
Michael (1), Pažourek Tomáš (1), 
Frejlich Tomáš, trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

Dorostenci si poradili s Polankou nad Odrou

I. liga ml. dorostenek
DHK Pardubice – TJ Sokol VM 
17:36 (6:15)
Od  úvodních minut opanovaly 
naše hráčky veškeré dění na hrací 
ploše a  suverénně předčily domá-
cí celek ve všech směrech. Ligový 
nováček působil v  mnoha smě-
rech chaoticky a  naivně. Čitelné 
přihrávky Pardubických dávaly 
řadu příležitostí našim spojkám 
k  založení rychlých brejků. Skóre 
jsme tak navyšovali i po přestávce. 
Pravidelně se zapojovaly všech-
ny hráčky lavičky, a  tím se dařilo 
udržovat nasazené tempo hry. 

V závěru duelu jsme hodně pole-
vili v koncentraci a nechali domácí 
„namlsat“. Mrzet nás může příliš 
vysoký počet obdržených gólů 
a  takřka neexistující spolupráce 
s pivoty! Herně a střelecky v našich 
barvách vynikalo trio E. Koudelo-
vá, K. Závišková a D. Janečková.
Sled branek – 0:5, 1:7, 3:9, 4:12, 
5:14, 7:15, 7:23, 8:25, 10:27, 13:29, 
14:30, 15:33. 7m hody 4/3:2/2, vy-
loučení 0:1. Počet střel 37:52. Hrá-
ly: J. Šabacká, V. Blažková – E. Kou-
delová (13), K. Závišková (9/2), D. 
Janečková (5), A. Uchytilová (3), 
L. Teplá (3), R. Doležalová (1), 

A. Rymešová (1), D. Mejzlíková 
(1), S. Bačová, Z. Matoušková, M. 
Zedníčková, E. Buchtová. Trenéři 
ing. V. Záviška, R. Zedníčková, E. 
Partlová, I. Škrdlová.
I. liga st. dorostenek
DHK Pardubice – TJ Sokol VM 
26:25 (13:13)
Po úvodním náporu Pardubických 
se nám podařilo zpřesnit útočnou 
součinnost a  donutit domácí la-
vičku k  oddechovému času. Ten 
hodně napomohl opětovnému 
náporu a  přesným zásahům naší 
branky. Náš celek reagoval stej-
ným způsobem a  bral time-out. 

Do  konce poločasu jsme naráželi 
na  dobře připravenou defenzivu 
Pardubických, sami jsme chybo-
vali v  zakončení. Neexistující hra 
pravé strany nás hodně limitovala. 
Důležitými zákroky nás v  této fázi 
podržela brankářka V. Syptáková 
a po dobře sehraných kombinacích 
jsme vyrovnali, o což se postaraly I. 
Závišková a E. Koudelová. Po pře-
stávce jsme pokračovali v  dobrém 
kolektivním výkonu, dařila se spo-
lupráce pivotem, odkud skórovala 
K. Studená, individuálními průniky 
měnila stav R. Škrdlová. Pak jsme se 
přestali gólově prosazovat. Ve dvou 

přesilovkách po sobě jsme indivi-
duálními chybami ztratili půdu pod 
nohama a  museli se hodně otáčet 
ve  dvojnásobném oslabení. Naše 
přibývající nepřesnosti v  rozehráv-
ce a  v  obranném důrazu domácí 
celek trestal efektivně, i  přes další 
dva oddechové časy jsme již nenašli 
síly se vzepnout a vrátit do utkání. 
Tříbrankové manko v  dramatické 
koncovce se díky vysunuté obraně 
postupně podařilo brankově staho-
vat, leč na úplný zvrat v souboji již 
„nebyla nafta“.
Našim hráčkám nelze upřít sna-
hu a  bojovnost, leč útočná hra 

byla příliš čitelná. Útok založený 
na  jedné střílející spojce je pro 
tuto soutěž opravdu nedostačující.
Sled branek – 2:0, 3:1, 4:4, 6:4, 
8:5, 10:6, 11:9, 13:10, 13:16, 14:17, 
17:19, 19:20, 21:20, 24:21, 24:23, 
26:23. 7m hody 4/3:6/4, vyloučení 
3:4. Počet střel 49:48. Hrály: Syptá-
ková V., Vávrová M. – Závišková I. 
(9/4), Studená K. (5), Koudelová E. 
(4), Homolová M. (4), Škrdlová R. 
(2), Sedláčková K. (1), Rosová T., 
Janečková D., Bačová S., Doležalo-
vá R., Závišková K. Trenéři ing. V. 
Záviška, R. Zedníčková, I. Škrdlo-
vá, E. Partlová.

Dorostenky házené byly v předehrávce úspěšné jen napůl

-záv-

V neděli 6. října pořádal KAS Vy-
sočina ve spolupráci s atletickým 
oddílem TJ Spartak Třebíč mezi-
národní mezikrajové pětiutkání 
dorostu a  žactva. Do  Třebíče se 
sjeli mladí závodníci z  Dolního 
Rakouska, Horního Rakouska, 
jižních Čech a Dolního Bavorska. 
Nechyběl výběr Kraje Vysočina.
V  těžké konkurenci si nejlépe 
z  domácích vedl kolektiv do-
rostenek, který obsadil výborné 
druhé místo. Svým vítězstvím 
na  100 m a  výborným finišem 
ve  štafetě 4×200 m k tomu při-

spěla i Martina Homolová.
Pro poháry za  třetí místo si 
na stupně vítězů přišli ještě zástup-
ci družstev dorostenců a  žákyň. 
A  tak jediní, kteří se neprosadili 
na medailové umístění, byli žáci. 
Celkové pořadí: 1. Niederöste-
rreich; 2. Oberösterreich; 3. Kraj 
Vysočina; 4. Niederbayern; 5. Ji-
hočeský kraj
Dorostenky: 1. Niederösterreich; 
2. Kraj Vysočina; 3. Niederbay-
ern; 4. Oberösterreich; 5. Jihočes-
ký kraj
Více na http://online.atletika.cz

Vysočina je v atletice třetí

-vill-
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kdy a kam

na hokej na zimní stadion
v sobotu 12. října v 9.30 HHK 
ml. žáci HC Rebel H. Brod
a v 11.30 st. žáci – HC Rebel H. 
Brod
na házenou do haly za Světlou
v  sobotu 12. října v  15.00 II. 
liga ml. dorostenci HC Zlín, 
v 17.00 II. liga muži Házená Le-
gata Hustopeče
na stolní tenis do tělocv. SŠŘS
v  sobotu 12. října ve  12.30 
ST VM A  – TJ Sokol Jemnice, 
v 16.30 ST VM A – TJ Třebíč

MSD – skupina D
FC VM – FSC Stará Říše 1:1 
(1:0)
Střelci: 39. Caha – 50. Osumanu. 
Rozhodčí: Adamec, Horák, Kře-
pský. Sestava FC VM: Simandl – 
Mucha Z., Krejčí, Šimáček, Bou-
ček – Caha (61. Ráček), Němec, 
Souček, Smejkal (80. Bradáč), 
Vyskočil – Simr, na  lavičce Šte-
fka, Invald, trenér Smejkal. ŽK: 
Souček, Němec, Krejčí, Mucha – 
Bratršovský, Vácha. Diváků: 330. 
Úvod utkání vyšel domácím, již 
ve 2. min unikl po křídle Zdeněk 
Mucha, odcentroval před bránu, 
kde Eda Smejkal z  první netrefil 
a  následně z  otočky střílel mimo 
bránu. Při další akci přestřelil od-
krytou bránu. V  7. min zahrozil 
na  druhé straně Osumanu. Naši 
vyvíjeli tlak na soupeře, další šan-
ce měli Caha i  Simr. Poté se hra 
vyrovnala. V  18. min poslal ne-
bezpečný centr do  vápna Pokor-

ný, Zdeněk Simandl byl pozorný. 
Ve 29. min fauloval před vápnem 
Z. Mucha Vodáčka, ten se postavil 
k rozehrání přímého kopu, ale tre-
fil jen zeď. Ve 38. min našel Simr 
nabíhajícího Cahu, a  ten křižnou 
střelou na  zadní tyč vstřelil prv-
ní branku utkání. Ve  39. min se 
na hranici probíjel Simr, k odraže-
nému míči se dostal Caha, ale tre-
fil jen náruč Neumana. V závěru 
poločasu kopali hosté dva přímé 
kopy, ale centry Bartoše domácí 
obrana odvrátila do bezpečí. 
V úvodu druhého poločasu kopa-
li domácí tři rohové kopy, na  ten 
poslední si naskočil Šimáček, ale 
bránu hostí netrefil. V  50. min 
unikl po  křídle Rygl, odcentroval 
před naši bránu, kde důrazný Osu-
manu dorazil míč z rukou Siman-
dla do  naší brány málem i  s  jeho 
hlavou. V 52. min prošel po křídle 
Z. Mucha, ve vápně našel Cahu, ale 
ten bránu netrefil. V  56. min vy-

hrál Simr na hranici vápna souboj 
s dvěma obránci a gólmanem hos-
tí, místo přihrávky volným spolu-
hráčům se pokoušel tísněn trefit 
prázdnou bránu, ale těsně ji minul. 
V  62. min dopravil podruhé míč 
do  naší brány důrazný Osumanu, 
tentokrát jeho zákrok na  domá-
cího gólmana rozhodčí posoudil 
jako nedovolený, a tak branku ne-
uznal. V 70. min se dostal k zakon-

čení z  hranice vápna E. Smejkal, 
jeho střelu k tyči vytlačil Neuman 
na rohový kop. V 82. min se dostal 
k  zakončení Michal Bouček, ale 
trefil náruč Neumana. V  závěru 
utkání se již obě strany soustředily 
na bezchybnou defenzivní činnost. 
„Dnešní zápas skončil spravedli-
vou remízou. My jsme měli trochu 
více ze hry v prvním poločase, ale 
hlavně jsme neproměnili v úvodu 

utkání tutovky. Za zraněného Jardu 
Dufka skvěle zaskočil Honza Caha. 
Centrované míče do  vápna sbíral 
hlavou zkušený Kadlec a střelba se 
nám nedařila. Vzhledem k  tomu, 
že jsme nastupovali ne zdravotně 
zcela v  pořádku, jsem nakonec 
s bodem spokojený,“ zhodnotil tre-
nér Libor Smejkal st. Nejlepší hráči 
utkání: Jan Caha, Michal Kadlec, 
Jarda Krejčí. 

Velmez se podělil o body se Starou Říší

1. Polná 10 6 2 2 18:11 20
2. Velké Meziříčí 10 6 2 2 14:8 20
3. Rosice 10 6 1 3 17:11 19
4. Vyškov 10 4 5 1 18:10 17
5. Líšeň 10 5 2 3 14:11 17
6. Stará Říše 10 4 4 2 14:12 16
7. Bystrc 10 4 3 3 21:15 15
8. Vrchovina 10 4 3 3 7:8 15
9. Blansko 10 3 4 3 18:13 13
10. Hodonín 10 2 6 2 10:10 12
11. Pelhřimov 10 3 3 4 17:21 12
12. Bohunice 10 2 3 5 14:19 9
13. Bystřice n P. 10 2 3 5 10:17 9
14. Uh. Brod 10 2 3 5 10:18 9
15. Tasovice 10 2 2 6 8:17 8
16. Napajedla 10 1 2 7 9:18 5-myn-

Cahův gól do sítě brány Staré Říše. Foto: Antonín Dvořák

Kadeti zahájili o  uplynulém ví-
kendu boje o  extraligové body. 
Soutěž doznala výrazné změny 
proti předcházejícím ročníkům. 
Rozšířila se z  12 na  15 účastní-
ků. Hraje se celkem 5 turnajů. 
Družstvo Spartaku Velké Me-
ziříčí obhajuje loňské 7. místo. 
V  částečně pozměněné sestavě 
nastoupilo k  svým prvním zá-
pasům v  Českých Budějovicích. 
Hned na  úvod je čekal dlouho-
letý rival ze Slavie Hradec Krá-
lové. Zápas měl všechny známky 
prvního utkání: nervozita, chyby, 

ale také tvrdé útoky, dobré bloky 
nebo obětavé pole. Po  třech vy-
rovnaných setech a  za  stavu 2:1 
pro naše hráče se soupeř, i  díky 
nepřesnému rozhodování, úplně 
rozsypal a  výsledkem byl stav 
25:7. První rekord extraligy. Dru-
hý zápas poslal proti nám první-
ho z  nováčků, družstvo Sokola 
Česká Třebová II. Bylo vidět, že 
teprve sbírá extraligové zkuše-
nosti. Na druhé straně naši hrá-
či podali zkušený, dobrý výkon. 
Stav 3:0 (19, 18, 15) byl spraved-
livý a  vyjadřoval naši převahu. 

To bylo v sobotu 5. 10. V neděli 
pokračoval turnaj dalšími zápasy. 
Nás těsně po poledni čekal druhý 
nováček: SK Prosek. Je to pod-
statně vyzrálejší tým, než Čes-
ké Třebové. Přesto naši hráči šli 
do zápasu zodpovědně a nakonec 
vyhráli větší zkušenosti a hlavně 
větší odhodlání a bojovnost. Tou-
ha po vítězství bylo to, v čem byl 
největší rozdíl. Výsledek 3:1 kata-
pultoval Velkomeziříčské do bojů 
o  první, elitní pětku. Stačilo vy-
hrát proti Českým Budějovicím 
jeden set. To se podařilo hned 

v úvodu. Potom převážila zkuše-
nost favorita. „Velmezáci“ zaslou-
ží pochvalu za bojovnost, protože 
nesložili zbraně ani za krajně ne-
příznivého stavu.
Po  prvním turnaji vládne po-
chopitelně spokojenost. Zařazení 
do  první výkonnostní pětky je ta 
správná odměna za přístup, bojov-
nost, týmovou kulturu a  v  nepo-
slední řadě i za volejbalové umění. 
Prvních 8 týmů se totiž v závěru se-
zony utká systémem play-off o titul 
mistra České republiky. A  postup 
zaručuje buď účast v  první pětce, 

nebo umístění do  třetího místa 
v pětce druhé. Samozřejmě, že dal-
ší turnaj může vše změnit, začíná 
se od nuly, neví se ještě
„Samozřejmě, že jsem spokojený. 
Nové družstvo předvedlo výkon 
mnohdy i  za  hranicí našich mož-
ností. Vynikal hlavně Danek Římal 
na  postu diagonálního hráče, ale 
pochválit musím všechny: smečaře 
Edu Heřmánka, Adama Košábka 
a  Tomáše Váchu, blokaře Roma-
na Jašu, Matouše Staňka a Patrika 
Indru, pochopitelně i  nahrávače 
Filipa Kuřece a libera Michala Ka-

cafírka. Soutěž je na  začátku, my 
dobře a hodně trénujeme, takže se 
zlepšení ještě očekává,“ ohodno-
til výsledek svých svěřenců trenér 
Petr Vašíček.
Na závěr rekapitulace výsledků:
Spartak Velké Meziříčí – Slavia 
Hradec Králové 3:1 (22, –13, 23, 7)
Spartak Velké Meziříčí – Sokol 
Česká Třebová II 3:0 (19, 18, 15)
Spartak Velké Meziříčí – SK 
Prosek 3:1 (19, –20, 19, 19)
Spartak Velké Meziříčí – Jiho-
stroj České Budějovice 1:3 (23, 
–9, –23, –20)

Premiéra nového družstva volejbalových kadetů proběhla bez kazu

-jud-

HC Uničov – HHK VM 7:5 (2:1, 
2:2, 3:2)
Branky a  asistence: 12. Sršeň 
(Peč, Syrůček), 14. Sršeň (Navrá-
til), 38. Peč (Vondra), 40. Frieb 
(Syrůček), 44. Winkler (Han-
dl), 45. Frieb, 55. Handl (Win-
kler)  -  7. Křenek (Bula), 26. Fila 
(Kudláček J., Krča), 34. Nekva-
sil, 41. Krča (Sláma), 45. Křenek 
(Bula). Sestava HHK VM: Černý 
(10. Štourač) – Ambrož, Sláma, 
Dusík, Šerý, Pokorný, Burian – 
Krča, Kudláček, Fila – Nekvasil, 
Hlouch, Střecha – Weiss, Bula, 
Křenek. Rozhodčí: Vepřek – 
Markovský, Skokánek. Vylouče-
ní: 7:7. Využití: 1:0, v  oslabení 
1:0. Střely: 38:31 (13:10, 16:10, 
9:11). Diváci: 152. 
K  prvnímu utkání na  ledě sou-
peře zajíždělo A mužstvo HHK 
do Uničova. Od první minuty se 
hrálo ve  velmi vysokém tempu. 
Do vedení šli naši hráči v 6. min. 
V  10. při závaru před naší bran-
kou se zranil brankář Jirka Černý, 
který odstoupil. Do svatyně se po-
stavil Jirka Štourač. Domácí hrá-
či ještě více zesílili tlak a  během 
dvou minut otočili stav na 2:1. 
Ve  druhém dějství padly čtyři 
branky. Nejprve naši hráči vyrov-
nali a ve 37. šli podruhé v utkání 
do  vedení. Hned nato měli naši 
hráči 41 vteřin výhodu dvojná-
sobné přesilovky. Přes velký tlak 

se jim nepodařilo střelit další 
branku. Závěr druhé periody na-
šim hráčům nevyšel. Ve  38. do-
mácí opět vyrovnali. Poté putoval 
za  katr domácí hráč. Do  konce 
třetiny jsme hráli v  početní vý-
hodě. V  samotném závěru vy-
slal nad branku domácích bom-
bu Karel Nekvasil, puk proletěl 
po  tvrzeném skle do  středního 
pásma, a  tam ho vybojoval do-
mácí útočník. Do konce třetiny 
chyběla jediná vteřina, kdy se do-
mácí opět dostali do vedení. 
Ve  třetím dějství přestřelka po-
kračovala. Po  odehraných 44 vte-
řinách naši hráči opět srovnali se 
soupeřem krok a pak i vedli. Za 64 
vteřin naposledy srovnali skóre, 
bohužel jen na 25 vteřin. Pak šli 
domácí opět do vedení. V 55. mi-
nutě měli domácí přesilovku, kte-
rou rychle využili a definitivně zlo-
mili odpor našeho týmu. V končící 
58. minutě si trenér Roman Von-
dráček vzal oddechový čas a ve hře 
bez brankáře se náš tým snažil vy-
křesat jiskřičku naděje na bodový 
zisk, ale nezdařilo se.
Nyní mají muži A volno.
Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Uničov 2 2 0 0 0 12:8 6
3. Brno 2 1 0 1 0 9:4 4
4. V. Meziříčí 2 1 0 0 1 13:10 3
5. Šternberk 1 0 0 0 1 2:5 0
6. Rosice 2 0 0 0 2 9:13 0
7. Blansko 2 0 0 0 2 4:10 0
8. Boskovice 2 0 0 0 2 4:13 0

3. kolo Český pohár muži
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
26:23 (12:11)
Po  porážce prvoligového druž-
stva Nového Veselí padl za  oběť 
našim házenkářům další prvoli-
gový celek, tentokrát Tatran Bo-
hunice. Soupeř přijel na  utkání 
v  plné sestavě a  vůbec si nepři-
pouštěl, že by mohl na naší palu-
bovce zaváhat. Souboj byl pikant-
ní jednak z důvodu, že oba celky 
před dvěma týdny sehrály přátel-
ské utkání a dobře tedy věděly, co 
od sebe mohou čekat, a také pro 
našeho hráče Radima Fischera, 
který v brněnském celku hostuje.
Do  utkání vstoupil náš tým vý-
borně, kompaktní obrana bořila 
útok Bohunic a  v  útočné fázi se 
prosazoval po  kombinacích Ja-
kub Bezděk. Po  10. minutách 
svítilo na  ukazateli skóre 4:1. 
Po  akcích Romana Matušíka 
a Jirky Kaštana se je povedlo ještě 
skóre navýšit (6:2). Pak se již roz-
střílely spojky soupeře, naši hráči 
několikrát ztroskotali na branká-
ři Macháčkovi a  navíc se zranil 
doposud výborně hrající Jakub 
Bezděk. Následně naše družstvo 
čelilo oslabení a  Bohunicím se 
podařilo otočit na 8:9. Trenér Va-
verka si vzal oddechový čas a na-
bádal hráče, aby se vrátili ke kon-
centrované a  disciplinované hře 
jako na  začátku utkání. Obrana 

opět začala fungovat, v útoku se 
rozstřílel Víťa Večeřa a  do  polo-
času si domácí vytvořili opět jed-
nobrankový náskok 12:11.
V úvodu druhé půle se podařilo 
odskočit na  dvě branky. Násle-
dující minuty patřily hostům, 
kteří svojí trpělivou a  rychlou 
kombinační hrou překonávali 
naši obranu. Čtyři branky v řadě 
v naší síti znamenaly vedení Br-
ňanů 14:16. Na to reagovala naše 
lavička změnou obrany na  sys-
tém 5–1. Do  41. minuty ještě 
vedli hosté o dvě branky (18:16), 
pak se podařilo excelentně se-

hrát přesilovou hru a  srovnat 
na 18:18. V této fázi soupeř zak-
tivnil obranu na naše spojky, Ro-
man Matušík si dokonce vyslou-
žil „osobního strážce“, a tak vzala 
zodpovědnost do  svých rukou 
křídla Pavel Živčic s Jirkou Kašta-
nem a opět jsme dorovnali. Poté 
předvedl výborný zákrok při 7m 
hodu Libor Kotík, z  následující-
ho útoku se trefil po individuální 
akci Honza Lečbych a  tyto oka-
mžiky doslova rozžhavily domácí 
diváky, kteří hnali naše házenká-
ře k vítězství. Naše obrana fungo-
vala na výbornou a Tatran ztratil 

jistotu. Rázem svítilo na ukazate-
li 24:21 a  hosté brali oddechový 
čas. Poté se sice podařilo hos-
tům branku vsítit, ale naši hráči 
byli jednoznačně na koni a závěr 
utkání si s  luxusním třígólovým 
náskokem užívali.
Cenným skalpem dalšího pr-
voligového mančaftu v  poměru 
26:23 se naši házenkáři probo-
jovali do  4. kola Českého pohá-
ru. Historicky se naše družstvo 
mužů tedy dostalo nejdále a bu-
deme se těšit, koho nám los, 
který je na  programu 10. října, 
určí za  dalšího soupeře. Mezi 
poslední šestnáctkou týmů je 
kromě našeho celku všech 12 ex-
traligových družstev, prvoligový 
Náchod a Litovel a z 2. ligy ještě 
postoupila také Třeboň.
Další kolo ČP proběhne 23. října.
7m hody 4/3:6/5 vyloučení: 3:3, 
počet diváků 248. Sled branek: 
4:1, 6:2, 7:5, 8:9, 11:10, 12:11, 
14:12, 15:17, 18:19, 22:20, 24:21, 
25:22, 26:23. Sestava a  branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Veče-
řa Vítězslav (6), Matušík Roman 
(4), Bezděk Jakub (3), Trojan 
Vítězslav (3/2), Kaštan Jiří (3/1), 
Živčic Pavol (3), Fischer Radim 
(2), Hron Vojtěch (1), Lečbych 
Jan (1), Konečný Ladislav, Pavliš 
David, trenér Vaverka Vlastimil 
vedoucí družstva Večeřa Vítěz-
slav.

Přestřelku zvládl Uničov

-hhk-

Skvělé tažení házenkářů v Českém poháru pokračuje

-šid-

Večeřa v souboji se 3 obránci. Foto: Jaroslav Hugo


