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LINDT - NOVĚ v prodejně od 7. 10. 2013

Příště vyjdou noviny 
ve čtvrtek - 31. 10. !
POZOR! ZMĚNA VYDÁNÍ
Vzhledem ke státnímu svátku, který připadá na pondělí 28. 10. 2013, 
vyjdou naše noviny č. 38 namísto ve středu 30. ve čtvrtek 31. 10. Je-
likož chceme, aby čtenáři dostali aktuální volební výsledky z víkendu 
25. a 26. 10. hned následující týden, přesouváme vydání z technických 
důvodů o den později. Děkujeme čtenářům za pochopení.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko
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O křeslo v parlamentu se ucházejí lidé různých profesí

Tradiční gastroden se letos konal na podzim

 Pokračování na straně 4
Návštěvníci obdivovali cukrovou Eiffelovku, skvostný výrobek nazvaný Sladká 
Paříž, ale i mnohá další precizní díla studentů hotelové školy. Foto: Iva Horká

Šestatřicátá přehlídka kuli-
nářských dovedností studentů 
zdejší hotelové školy se letos 
namísto v květnu, jak bývalo 
zvykem, konala až na podzim, 
minulou středu. Touto změnou 
ale gastroden neutrpěl.

Už v květnu v našem týdeníku pře-
sun vysvětlil zástupce ředitelky Ho-
telové školy Světlá a Obchodní aka-
demie Stanislav Svoboda: „K  této 
změně nás vedla především kolize 
tradičního termínu gastrodne s ter-
mínem maturitních zkoušek ‚nové 
maturity‘, které začínaly 2. května. 
Říjnový termín zároveň umožní 
žákům 4. ročníku, aby zkušenos-
ti ze své odborné činnosti během 
gastrodne začlenili do své maturit-
ní práce.“
Výrobky maturantů a  dalších 
studentů nejenom z  místní ho-
telové školy, ale i  ze spřátelených 
škol, kupříkladu ze Slovenska, si 
ve středu 16. října přišla do prostor 
školy prohlédnout jak veřejnost, 
tak odborníci. Tradičně studenti 
předvedli svá veskrze mistrovská 

díla cukrářských výrobků i těch ze 
studené kuchyně, které byly vidět 
na  velké výstavě. Některé změny 
však tento gastroden přece jenom 
zaznamenal. Například to, že veš-
keré dění se odbývalo pouze uvnitř 
budovy, nikoliv venku u školy. Běh 
číšníků a  další soutěže studentů 
apod. proběhly v areálu již v květ-
nu. Novinkou však letos byla třeba 
mezinárodní soutěž slavnostních 
tabulí Posaďte se, prosím, o níž se 
zmínila ředitelka školy Marie Pa-
ľovová na  slavnostním rautu pro 
pozvané hosty. V rámci gastrodne 
probíhal i  den otevřených dveří 
a přijímací zkoušky nanečisto, spe-
ciálně pro žáky základních škol. 
To, na  co jsou lidé navštěvující 
uvedenou kulinářskou přehlídku 
zvyklí, ale nechybělo. Již uvedená 
gastronomická výstava, slavnostní 
tabule, vyřezávání ozdob z  ovoce 
a  zeleniny, řízená degustace vín, 
barmanská šou, pastiláž neboli 
výroba dekorací z mandlové hmo-
ty, příprava a  ochutnávka zvěřiny 
a  steaků, přednáška o  ošetřování 
a  broušení nožů či prezentace tu-

ristického regionu San Benedetto 
del Tronto a tamní italské kuchyně 
a mnohé další.
„Podle návštěvníků, zástupců zři-
zovatele i  názorů hostů z  Itálie 
i  Slovenska, kteří se opakovaně 
gastrodnů účastní, patřil tento 36. 
bezesporu k těm nejlepším. Letošní 
koncepce výstavě prospěla, taktéž 
to, že byla v  režii studentů 4. roč-
níků a byla zároveň součástí jejich 
maturitní zkoušky, což by v  květ-
novém termínu již nebylo možné,“ 
hodnotí uplynuvši akci ředitelka 
školy, „gastroden splnil i naše další 
očekávání, ‚otevřít‘ školu uchaze-
čům o studium v době, kdy se žáci 
9. tříd rozhodují, kam budou smě-
řovat po  ukončení základní školy. 
Naši školu navštívilo se svými uči-
teli, výchovnými poradci i  řediteli 
více než 300 registrovaných žáků 
a  skupin ze základních škol, kteří 
se zúčastnili soutěže Poznej, co jíš.“ 
Gastroden neutrpěl ani říjnovým 
termínem. Návštěvníků nebylo 
méně než v minulých letech, spíše 
naopak,“ dodala Marie Paľovová.

PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ, 
DROBNÉHO OVOCE, RŮŽÍ

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 

Do předčasných parlamentních voleb jde v Kraji Vysočina celkem 
18 politických stran a hnutí. Na kandidátkách lze najít různoro-
dé profese. V našem kraji kandiduje například hejtman, několik 
radních kraje, ať už současných či minulých, spisovatel, starostové, 
místostarostové, jednatelé obchodní společnosti, ředitelka DDM, 
sládek, hlavní organizátor trampského Širáku, operní zpěvák, 
primář dětské psychiatrické nemocnice, manažer investic, účetní, 
elektromechanička, vedoucí vlakové obsluhy a zároveň starosta, 
důchodce, dispečer a lidé mnoha jiných profesí.

Nejstaršímu kandidátovi je 81 let. Jde o důchodkyni a najdete ji na 
kandidátce LEV 21 – Národní socialisté. Nejmladšími kandidáty, a to 
ve věku 21, jsou student z Třebíče, ze stejné strany, a ve stejném věku 
podnikatelka z Třebíče ze strany Suverenita–Strana zdravého rozumu. 
Mužů je téměř 74 % a žen 26 %. Průměrný věk je něco málo přes 46 let

vás srdečně zve na 

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 23.–28. 10. 2013
Otevírací doba: Ne–Čt: 9.00–22.00
Pá-So: 10.00–24.00 Tel.: 566 543 435

RESTAURACE KŘIŽANOV

tel.: 731 507  260 w w w. zahradnictv ivm.cz 

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
AKTUÁLNĚ: 44 odrůd ovocných 

stromků, 15 odrůd drobného ovoce
NOVĚ: staré odrůdy

Otevřeno: st, čt, pá 8–12, 13–17, 

Sděluji všem voličům 
předčasných parla-
mentních voleb, 
že jsem odstoupil 
od podpory kandidátů 
KDU-ČSL.
Důvodem je požada-
vek Římskokatolické 
církve a kardinála
Dominika Duky 
o vydání restitučních 
nároků nemovitostí
v areálu Pražského 
hradu. Považuji tento 
akt za projev
nenasytnosti a ataku 
na českou státnost.

Jan Veleba, 
nezávislý senátor

(placená inzerce)

Všechny kandidátní listiny – podle věku a pohlaví
 Celkem  Muži  Ženy
 abs. v % abs. v % abs. v %
Celk. počet 316 100,00 233 73,73 83 26,27
do 29 let 29 9,18 23 7,28 6 1,90
30–49 let 159 50,32 115 36,39 44 13,92
50 a více 128 40,51 95 30,06 33 10,44
Průměrný věk 46,31 46,37 46,13

Zdroj: www.volby.cz

Č. Příjm., jméno věk navrh. str. polit. přísl.

1 Běhounek Jiří MUDr. 61 ČSSD bezpp.
16 Bradáč František Ing. 57 KDU-ČSL KDU-ČSL
4 Březka Josef 48 TOP 09 STAN
2 Černý Karel 48 ČSSD ČSSD
18 Haller Zdenek 41 SPOZ bezpp.
3 Kaňkovský Vít MUDr. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL
13 Kodet Josef Mgr. 35 KDU-ČSL KDU-ČSL
6 Krčál Petr Mgr. et Bc. 49 ČSSD ČSSD
7 Kružíková Marie RNDr. 59 ČSSD ČSSD
11 Lajkep Tomáš MUDr. Ph.D. 49 KDU-ČSL KDU-ČSL
19 Mičulková Bohumila 30 Suveren. bezpp.
4 Necid Radovan Ing. 46 ODS ODS
14 Nožička Pavel 45 ANO 2011 ANO 2011
5 Pustina Jakub 31 SPOZ bezpp.
5 Solar Pavel 44 Změna bezpp.
9 Souček František 61 Úsvit bezpp.
12 Souček Libor 36 Úsvit bezpp.
8 Šebek Jan Ing. 30 Svobodní Svobodní
15 Teplý Jiří Ing. 29 Svobodní Svobodní
9 Vaculíková Radomila 54 Suveren. bezpp.
12 Vidláková Alena Ing. 46 ČSSD ČSSD

(Kandidáti byli vybráni především s ohledem na náš region a na známá 
jména – pozn. red.). Zdroj: www.volby.cz.Připr.: Iva Horká Připr.: Iva Horká

Volby do
Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu 
České repub-
liky 
se uskuteční:
    

    dne 
25. října 
2013 v době 
od 14.00 do 
22.00 hodin  
a
    dne 
26. října 2013 
v době od   
8.00 do 14.00 
hodin.
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Druhý ročník soutěže Roz-
kvetlé město Velké Meziříčí 
ovládla Alena Vodová z Dol-
ních Radslavic. Zvítězila 
v kategorii květinová výzdoba 
oken v konkurenci celkem 
sedmnácti účastníků jak dle 
názoru odborné komise, tak 
i podle hlasování veřejnosti 
na webu města. Od ní obdržela 
178 hlasů. 

Nejvíce hlasů ze všech soutěžících 
ovšem získala Jiřina Fialová v ka-
tegorii květinová výzdoba před-
zahrádek, kde se utkalo jedenáct 
zájemců. Snímek její výzdoby 
označilo 431 lidí. Odborná ko-
mise byla v  tomto případě jiného 
názoru než veřejnost a  ocenila 
předzahrádku Jindřišky Podsed-
kové ze Lhotek. Ceny soutěžícím 
na  prvních třech místech v  obou 
kategoriích předal starosta města 
Radovan Necid ve čtvrtek 17. října 

na  malé scéně Jupiter clubu. Byly 
to dárkové tašky s  drobnými po-
zornostmi, ale také s  praktickými 
balíčky od sponzorů – města Velké 
Meziříčí, Zdravého Kraje Vysoči-
na, Květiny Šmak Velké Meziříčí 
a  Zahradnictví Rozmarínek Ví-
deň. Jim náleží poděkování stejně 
jako všem, kteří se snaží, aby naše 
město a jeho okolí včetně místních 
částí vypadalo co nejlépe.
Soutěž o rozkvetlé město letos pro-
bíhala od  5. června do  31. srpna 
ve  Velkém Meziříčí i  jeho míst-
ních částech, jimiž jsou Lhotky, 
Kúsky, Dolní Radslavice, Olší nad 
Oslavou, Mostiště, Hrbov a Svaře-
nov. Zapojit se do ní mohli nejen 
jednotliví zájemci z řad veřejnosti, 
ale i firmy. Vyhlásilo ji město Velké 
Meziříčí v  rámci projektu Zdravé 
město a místní Agenda 21, které už 
nyní chystá další soutěž, tentokrát 
třetí ročník Vánočního města.

Martina Strnadová

Celkové výsledky Rozkvetlého 
města 2013
Kategorie květinová výzdoba oken
hodnocení odborné komise:
1. místo Alena Vodová z  Dolních 
Radslavic (snímek č. 1)
hodnocení veřejnosti:
1. místo Alena Vodová, Dolní Rad-
slavice – 178 hlasů (snímek č. 1)
2. místo Věra Kuklíková, Velké Me-
ziříčí – 142 hlasů (snímek č. 4)
3. místo Lenka Melicharová, Velké 
Meziříčí – 120 hlasů (snímek č. 9)
Kategorie květinová výzdoba 
předzahrádek
hodnocení odborné komise:
1. místo Jindřiška Podsedková ze 
Lhotek (snímek č. 3),
hodnocení veřejnosti:
1. místo Jiřina Fialová, Velké Mezi-
říčí – 431 hlasů (snímek č. 11)
2. místo Jana Sedláková, Lhotky – 
318 hlasů (snímek č. 6)
3. místo Lukáš Kaštan, Velké Mezi-
říčí – 40 hlasů. (snímek č. 10).

Úspěšní soutěžící Rozkvetlého města se starostou Radovanem Necidem (vlevo) 
během slavnostního vyhlášení. Další fotky viz strana 4. Foto: Martina Strnadová

Ocenili nejkrásnější okna a předzahrádky

Pokud se v nejbližších měsících na dálnici D1 u Velkého Meziříčí vy-
tvoří kolona, řidiči by měli na dálnici zůstat a neobjíždět ji přes město. 
Na souběžné silnici 602 totiž začala přímo ve městě oprava kanalizace 
a doprava bude velmi omezená. Řekl to velkomeziříčský starosta Rado-
van Necid s tím, že v tomto smyslu informuje i sdružení autodopravců 
ČESMAD Bohemia a prostřednictvím médií motoristickou veřejnost. 

„Oprava kanalizace v ulici Karlov, tedy na výpadovce z města směrem 
na Brno, potrvá do 16. listopadu. Dopravní úřad povolil částečné uza-
vírky této silnice s tím, že vždy může být omezen maximálně padesáti-
metrový úsek. Průjezd zde bude řízený přechodnými semafory. Očeká-
vám tedy kolony,“ popsal dopravní omezení starosta.
Kanalizace pod silnicí 602 musí projít opravou zejména kvůli pláno-
vané rekonstrukci silnice. Tu má zahájit její majitel, Kraj Vysočina, už 
příští rok. „Proto chceme mít kanalizaci opravenou, aby se nová silnice 
nemusela později znovu rozkopávat,“ vysvětlil starosta. Radovan Necid 
vyzval motoristy, aby pokusy o objíždění dálnice přes Velké Meziříčí 
nezhoršovali dopravní situaci ve  městě. „Řidiči si nijak nepomohou. 
Pokud naše město zahltí auty, počkají si v koloně rozhodně déle, než 
kdyby na  dálnici zůstali, zelená svítí přesně minutu a  červená déle, 
přesně 100 vteřin,“ prohlásil Necid. 
Velké Meziříčí patří mezi města u dálnice, která mimořádně trpí kvůli 
objízdné trase. Silnice 602, která protíná město ve směru Praha-Brno, 
totiž vede souběžně s dálnicí. Využívají ji tedy nejen řidiči pro obje-
tí nehod a uzavírek na dálnici, ale například i kamiony kvůli úspoře 
za mýto. „V  současné době provádíme ve  spolupráci s obcemi, které 
na silnici 602 v okolí leží, rozsáhlé sčítání nákladní dopravy tak, aby-
chom dokázali přesně určit počty kamionů, které kvůli mýtu dálnici 
objíždějí. Zároveň jsem ale upřímně zděšený ‚nápadem‘ ministerstva 
dopravy sazby mýta opět zvyšovat. Už několikrát jsem spočítal, že 
z českého mýta má zisk pouze rakouský provozovatel, který navíc od-
vádí daně ve Vídni a český stát získává s trochou nadsázky méně, než 
za kdysi platné dálniční známky. Absolutně tedy nechápu, proč by se 
mělo mýto zase zvyšovat. Jediným důsledkem bude, že čeští zákazníci 

prostřednictvím mýta zaplatí vyšší zisky rakouské firmy a velkomezi-
říčští občané si s kamiony užijí zase o trochu více,“ zlobí se Radovan 
Necid a  dodává, „zatímco obce a  kraj dnes intenzivně spolupracují 
na tom, aby vymyslely, jak svými omezenými možnostmi tuto situaci 
alespoň zmírňovat, stát nám naopak vymýšlí nové nepříjemnosti. Zvý-
šení mýta je jednou z nich.“

Objíždění dálnice přes Velké Meziříčí je do listopadu 
nemožné, a pokud stát zvýší mýto, bude to katastrofa

Kvůli probíhající opravě kanalizací na Karlově je zde 
doprava řízena semafory. Foto: Iva Horká

-ran-

Kvůli komplikacím na silnici 602 došlo k havárii aut 
v minulém týdnu. Foto: Martina Strnadová

Výstavba mostu v bývalé kablovce pokračuje

Snímek zachycuje fázi výstavby nového mostu v areálu nkt cables z minulého týdne. 
Práce pokračují, ale do zimy nejspíš hotovy nebudou. Foto: Martina Strnadová

Starý most přes řeku Oslavu bude v rámci protipovodňových opatření zbourán. 
Foto: Martina Strnadová
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Třetí filmové promítání se konalo 
ve Velkém Meziříčí minulou sobotu 
v kinosále Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí. Připravila ho opět Interne-
tová televize Velké Meziříčí, tentokrát 
ve spolupráci s Jupiter clubem. 

Loni se tato podzimní přehlídka ješ-
tě jmenovala Filmový festival zimních 
sportů, letos se divákům představila 
jako Tierra Snow film fest. A  opět byla 
zaměřena na adrenalinové zimní sporty. 
Na osmdesát diváků zhlédlo ve velkome-
ziříčském kině devět titulů různé délky. 
Program trval necelých pět hodin, včetně 
půlhodinové přestávky na  občerstvení. 
Krom hlavní náplně si ještě přítomní 
mohli prohlédnout stánek sportovní 
prodejny Ski sport Drápela z  Velkého 
Meziříčí s lyžemi, snowboardy a doplňky 
pro zimní sportování. Uvedená prodejna 

je jedinou specializovanou v našem měs-
tě, v níž můžete najít jak nové zboží, tak 
půjčovnu.
Z hlasovacích lístků vyplynulo, že z devíti 
promítnutých filmů se zdejším divákům 
nejvíce líbil norský snímek Na  sever 
od slunce o dvou surfařích, kteří strávili 
devět měsíců studené norské zimy v izo-
laci za  polárním kruhem. Krom spor-
tování nasbírali také asi 3 tuny odpadu, 
které do tamních míst zaneslo moře.
Hned za norskými tvůrci se umístil drs-
ný snímek Australanů Napříč ledy. Dva 
dobrodruzi se vydali přes Antarktidu 
tam a zpět zcela bez pomoci, jen s lyžemi 
a sáněmi. Náročnou cestu se jim po vy-
pětí všech sil podařilo jako zatím jediným 
na světě dokončit. Svoje příznivce si na-
šly také filmy jako Lákavý strach, Modrá 
posedlost, Sněhová cesta či Neviditelná 
hora. Posledně jmenovaný snímek ku-

příkladu ukázal, že i nevidomý horolezec 
může zdolat Mont Blanc, Gerlach i  El-
brus. Věta jednoho z protagonistů doku-
mentu, že se měl dát raději na šachy, je 
dost výmluvná na to, aby člověk pocho-
pil, o jak velkou sílu důvěry v sebe sama 
a o jak mocné překonávání neviditelných 
hranic jde.
Podzimní přehlídka, která probíhá v té-
měř 190 městech České i  Slovenské re-
publiky, byla zahájena právě v sobotu 19. 
října v Praze a končit bude 30. 11. v Brně.
Na  další promítání, a  to s  tematikou 
letních sportů pod názvem Expediční 
kamera, se můžete v  našem městě těšit 
v březnu 2014. 
Filmové festivaly podpořilo finančně 
Město Velké Meziříčí. Poděkování patří 
také firmě Nápoje Homola, Jupiter clubu 
a za mediální propagaci týdeníku Velko-
meziříčsko.

Zejména mladé lidi přilákala do kina programová nabídka pořadatelů 
filmového festivalu Snow film fest. Foto: Iva Horká

U zdejších diváků vyhrál film o dvou surfařích v izolaci za polárním kruhem

Aleš Horký 

Divadelní sezona se kvůli rekonstrukci v Jupiter clubu odehrává v kině
Hledáte manželské štěstí? 
Pořiďte si hospodyni, napoví-
dala avíza k divadelní hře. Že to 
ve skutečném životě ale až tak 
nefunguje, ukázalo představení 
Manželské štěstí. 

V hlavní roli – hospodyně na zabití 
– se představila herečka a malířka 
Iva Hüttnerová, která vystudovala 
DAMU – obor herectví u prof. O. 
Sklenčky. Malovat začala v  prv-
ním angažmá v Karlových Varech, 
kde měla v roce 1974 i svoji první 
výstavu. Letos kupříkladu mohli 
její romantické obrázky obdivovat 
i Newyorčané. Dodnes realizovala 
na  200 autorských výstav v  Če-
chách, na  Moravě, na  Slovensku, 

ve Stockholmu a v New Yorku. Že 
je stejně dobrá malířka jako hereč-
ka, ukázala minulou neděli na  je-
višti v Jupiter clubu. Po jejím boku 
mohli velkomeziříčští diváci vidět 
Michaelu Dolinovou a Davida Su-
chařípu. 
Manželství  Diany a Huga je v krizi. 
Ona, marketingová ředitelka, on – 
umělec na  volné noze. O  veškerý 
chod domácnosti se stará on, ona 
vydělává. Ale nefunguje to. Do je-
jich domácnosti přichází hospody-
ně Vilemína Grundorádová. Po-
radí, jak vyčistit skvrny, jak užívat 
bylinky namísto drahých krémů či 
jak být pro muže přitažlivá. Oka-
mžitě vycítila, že v tomto manžel-
ství není něco v  pořádku. Proto 

začala dvojici radit, jak  řešit krize 
v  kuchyni a  na  loži podle našich 
babiček. Přesvědčovala mladou 
paní, že normální mužský chce, 
aby jeho žena stále stála za hřích, 
ale třeba také to, že politici žádné 
manželské štěstí nemají a mnoho, 
mnoho dalších zaručených rad. Vi-
lemínka si totiž věděla rady v každé 
situaci. Až to bylo někdy opravdu 
na  zabití.
Hru velkomeziříčští diváci zhlédli 
v neděli večer 20. října výjimečně 
v kinosále Jupiter clubu. Tam je ná-
hradní prostor pro konání divadel 
a některých dalších akcí po  dobu 
rekonstrukce velkého sálu, která 
má trvat zhruba do příštího pod-
zimu. Zprac.: Iva Horká

Iva Hüttnerová (vpravo) s Michaelou Dolinovou ve hře Manželské štěstí v kinosále 
Jupiter clubu v neděli večer 20. října 2013. Foto: Iva Horká

Z bývalého velkého sálu zdejšího kulturního zařízení je vidět na věž i k řece

Někdejší velký sál Jupiter clubu ovládla těžká technika. 
Foto: Martina Strnadová

Bagr rozebíral konstrukci krovu nad sálem. Foto: 
Martina Strnadová

Ze salonku je nyní výhled až za řeku do Jirchářů. Foto: 
Martina Strnadová

Velký sál přišel kompletně o střechu. Foto: Martina 
Strnadová

Z  bývalé galerie velkého sálu Jupiter clubu je vidět 
nejen na zmíněný prostor plný trámů, ale i na kostelní 
věž. Foto: Martina Strnadová
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Veřejnost udělila první místo za předzahrádku Jiřině 
Fialové z Velkého Meziříčí (vpravo). Její předzahrádka 
je dole vlevo. Foto: Martina Strnadová a archiv MěÚ VM

FOTOgAlERIE ROZKVETlÉ mĚSTO (DAlší FOTKY NAjDETE NA NAšEm wEbU www.VElKOmEZIRICSKO.CZ)

Tradiční gastroden se letos konal na podzim
Pokračování ze strany 1

Gastroden navštívili i politici včetně 
senátora
Ředitelka školy Marie Paľovová na slavnostním setkání významných 
hostů přivítala krom tradiční italské návštěvy ze San Benedetta del 
Tronto také politiky – velkomeziříčské vedení města, radní v čele se 
starostou Radovanem Necidem a  místostarostou Josefem Komín-
kem, Kraj Vysočina reprezentovala radní pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová a do míst, v nichž dlouhá léta působil ve funkci 
ředitele bratr Vladimír, po letech zavítal také senátor a prezident Ag-
rární komory Jan Veleba z Velkého Meziříčí. 
Přijela i delegace z družební školy ze Slovenska v čele s ředitelem SOŠ 
v Šuranech ing. Róbertem Polákem.

Radní kraje i  starosta Necid mimo jiné připomněli i  sloučení dvou 
středních škol v našem městě, k němuž dojde v příštím roce. Jednou 
z nich je právě HŠ a OA. Ta druhá je Střední škola řemesel a služeb. 

Ředitelka školy převzala certifikát ISO
Ředitelka hotelovky převzala právě minulou středu certifikát kvali-
ty ISO. Ten školské zařízení zavazuje krom jiného také k  tomu, aby 
každoročně přicházela s  inovačními prvky. „ISO 9001:2008 je mezi-
národně uznávaná norma pro systém managementu kvality (QMS). 
Získáním ‚certifikátu kvality řízení‘ se škola zařadila mezi 28  000 
společností ze 70 zemí světa, které prokázaly, že mají nastaveny fun-
gující systémy k prokázání důvěry, kvality a  jistoty svým partnerům 
a zákazníkům,“ přibližuje M. Paľovová, „tím jsou vytvořeny soubory 

pravidel, které zabezpečují smysluplný přístup k řízení činností školy 
tak, aby bylo dosaženo kvality a prosperity orientované na zákazníka. 
Prostřednictvím certifikace ISO, škola splnila normu, která umožňuje 
organizacím celkové zlepšení jejich fungování a dosáhnout co možná 
nejlepších postupů v oblastech jako je orientace na zákazníka, vedení 
lidí, zapojení pracovníků, procesních přístupů, systémového přístupu 
k  řízení, rozhodování na  základě faktů, vzájemně prospěšné vztahy 
s dodavateli a neustálé zlepšování.“ Certifikační proces je dlouhodo-
bou záležitostí, zpravidla dvouletou, která je ukončena náročným ně-
kolikadenním certifikačním auditem zástupců certifikační společnosti 
NQA (člen skupiny Ascertiva Group Limited) sídlící ve Velké Británii. 
„Naše škola toto zvládla v  rekordním čase necelého jednoho roku,“ 
dodala ředitelka HŠ a OA. Iva Horká

Dorty pro slavnostní příležitosti pochopitelně na 
výstavě nikdy nechybí. Foto: Iva Horká

Studená kuchyně má vždy též svoje kvalitní zastoupení. 
Více fotek najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

Vzácné hosty tradičně přivítala ředitelka školy na 
slavnostním zahájení gastrodne. Foto: Iva Horká

Ředitelka školy HŠ a OA Velké Meziříčí Marie Paľovová 
převzala certifikát kvality řízení ISO. Foto: Iva Horká

Jedna ze slavnostních tabulí – pro myslivce, kde 
sklenička na přípitek je vlevo. Foto: Iva Horká

Čajové pečivo ― inspirace pro cukrářky ― patří ke 
stálicím každého gastrodne. Foto: Iva Horká

Alena Vodová (vlevo) zvítězila ve výzdobě oken (foto 
vlevo dole) a  Jindřiška Podsedková v předzahrádkách 
(foto vpravo dole). Foto: Martina Strnadová a MěÚ

Jediným oceněným mužem byl Lukáš Kaštan z Velkého 
Meziříčí za 3. místo ve výzdobě předzahrádky (snímky 
vpravo dole). Foto: Martina Strnadová a MěÚ
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ŘáDKY NA NEDĚlI PŘíSPĚVKY OD ČTENáŘů

Středa 23. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 9.00 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 24. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 25. 10.: 
8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a pří-
ležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 
13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 26. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz. Neděle 27. 10.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. 
– o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.30 růžencová pobožnost, 18.00 
mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 25. 10. – Dolní Bory – 17.30 adorace 
Nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B.; 27. 10. – Horní Bory 9.45 
mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení
Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku ná-
boženství ve škole. Čtvrtek po mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–
15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání a adorace Nejsvětější 
svátosti. Sobota 18.30 příprava rodičů před křtem, v 19.30 6. příprava 
na manželství. Neděle po večerní mši sv. setkání Spolku Ludmila. Dě-
kujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
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 

S tvořivostí a odvahou Podzimní dny s Wellmezem
Každému Bůh něco svěřil, kaž-
dému dal nějakou vlohu, šanci, 
možnost či dar. Neztrácejme čas 
poměřováním s  druhými, ale 
s tvořivostí a odvahou rozvíjejme, 
co bylo svěřeno právě nám. Dar 
je totiž zároveň úkol. Pozor na to, 
abychom svěřený dar jako jeden 
nešťastník z bible nezakopali.
Jsem přesvědčen, že to platí 
nejen o  našich vlohách a  ta-
lentech, ale i  o  daru víry. V  zá-
padní společnosti se v  minulém 
století vyvinuly tři životní sféry, 
na které se slušný neptá: sexuální 
a náboženský život a výše platu. 
Otevřenosti snad trochu přibylo, 
ale toto myšlení stále ještě přece 
jen přežívá. Jestliže je pro nás ob-
last víry takovou privátní sférou, 
pak ale hrozí, že v této duchovní 
dimenzi zakrníme. V  jiných ob-
lastech našeho života dostáváme 
od svého okolí mnoho impulzů. 
Zajisté jsou lidé natolik sociálně 
tupí, že těmto zpětným vazbám 
vůbec nerozumějí, najdou se 
naopak i  lidé sociálně přecitli-
vělí, kteří si velice berou věci, jež 
žádnou zpětnou vazbou nejsou, 

a  stávají se paranoidními. Mou-
drý člověk vnímá, jak na něj lidé 
reagují a  své jednání koriguje. 
Jeho život se v různých oblastech 
rozvíjí, jeho osobnost zraje. Také 
oblast víry potřebuje péči. Druzí 
lidé nám mohou mnoho dát, po-
kud s nimi dokážeme o své víře 
a pochybnostech otevřeně hovo-
řit. Je skvělé, když máme někoho, 
kdo nás duchovně doprovází. 
Mrzí mne, že u  řady lidí víra 
zakrněla natolik, že ji ze svého 
života vyhodili jako něco nepo-
třebného. 
Víra je dar, ba rovnou poklad, kte-
rý nepatří do  trezoru. Uložit ho 
do něj a zahrabat by bylo totální 
prohrou. Je třeba s  tímto pokla-
dem tvořivě zacházet a  odvážně 
ho rozvíjet. A  to i  se všemi rizi-
ky, které to přináší. Tvůrce (Bůh) 
tvoří tvůrce (nás), zdůrazňuje 
M. O. Vácha. Ustrnulost a bojác-
nost je něco neblahého. Tvořivé, 
odvážně, otevřené a  společné 
rozvíjení různých darů, dar víry 
nevyjímaje, dělá život životem 
a naplňuje ho smyslem.

Pavel Janošík

Dne 6. 10. 2013 jsme v Martini-
cích uspořádali první „Martinic-
kou drakiádu“. Akce se konala 
na  poli na  okraji obce. Počasí 
nám přálo, ale létání draků moc 
ne. Přesto se děti i  rodiče sna-
žili draka dostat do  vzduchu. 
Děti, tatínkové i  maminky bě-
hali po  poli, vyhazovali draky 
do  vzduchu, dělali vše možné, 
aby právě jejich drak létal, ale 
nedařilo se. Když už se zdálo být 
všechno snažení marné, poča-
sí nás vyslyšelo a  začalo foukat. 
Draci konečně mohli předvést 
své letové schopnosti.
Soutěžilo se ve  dvou kategori-
ích – hezoun – nejoriginálnější 
drak a – letoun – nejlépe létající 
drak. Porota měla velmi složitý 
úkol, musela z  31 draků vyhod-
notit 3 nejlepší z každé kategorie. 

Po pečlivém prohlížení a hodno-
cení draků se podařilo vybrat ty 
nejlepší. 
V  kategorii „hezoun“ zvítězil 
Jiří Halačka, který pouštěl draka 
s motivem lego-auta. Jako druhý 
se umístil drak Veroniky Mičko-
vé s  motivem Makové panenky 
a  třetí místo patřilo Tereze Mič-
kové za draka s motivem Krtečka. 
„Letounem“ Martinické drakiády 
se stal drak Valentýny Smejka-
lové, který létal ze všech draků 
nejvýše. Na  druhém místě byl 
drak Elišky Matulové, který lé-
tal, i když téměř nefoukalo. Třetí 
místo získal Tomáš Karmazín, 
který jako jediný ze tří nejlep-
ších „letounů“ létal s  drakem 
vlastní výroby. Porota vítězům 
předala medaile, diplomy a hod-
notné ceny. Na  závěr vyhlášení 

dostali všichni účastníci drakiá-
dy sladkosti a drobné pozornosti 
od sponzorů akce. 
Po  celou dobu akce se zdarma 
podával čaj a pro dospělé byl při-
praven čaj s  rumem. Za  příjem-
ného podzimního počasí mohli 
návštěvníci posedět a  ochutnat 
svařák, uzené klobásy a výborné 
topinky od mistra Standy. Na ka-
ždém stole byl talíř s  bábovkou 
a  vynikajícími věnečky, které 
pekla jedna z místních maminek 
– Marie Švihálková –, za  což jí 
děkujeme. 
Díky patří všem, kteří se podíleli 
na organizaci. Sponzoři akce byli 
obec Martinice, M. S. Quatro, 
s.r.o., a Poex, a.s., za což jim také 
patří poděkování. 

Text a foto: tým Bikers Unetic 
2013

Na první martinické drakiádě vybírali ‚hezouna‘ a ‚letouna‘

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí 
zve ve středu 23. října v 18 hodin do Husova domu na

VEČER S HOSTEM Martinem C. Putnou
Téma: Spisy Jakuba Demla jako dokument církevních dějin 
Akce byla podpořena grantovým programem Zdravé město Velké 
Meziříčí

Když jsem si přečetl ve Velkome-
ziříčsku č. 35 příspěvek Před vol-
bami, velice jsem se podivil. Tak, 
jak mne rodiče a učitelé v minu-
lém režimu naučili, ctím šediny, 
ale obsah článku mi potvrdil 
slova pánů Wericha a  Horníčka, 
kteří říkali, že moudrost a  stáří 
nechodí ruku v ruce, že mnohdy 
přichází stáří samo. 
Je jisté, že období nacistické oku-
pace bylo pro náš národ opravdu 
nejhorším obdobím a  padesátá 
léta nebyla pro mnohé procház-
kou růžovým sadem, (však se 
za  ně omluvila nejen KSČ, ale 
v roce 1956 na XX. sjezdu KSSS 
i  N. S. Chruščov, který otevřeně 
odsoudil stalinismus jako zločin-
ný kult osobnosti), avšak tvrzení 
autora, že zažil komunismus, 
navozuje debatu o  jisté senilitě. 
Nemohu souhlasit s  tím, že to 
byl Sovětský svaz, kdo rozdě-
lil Evropu na  Západ a  Východ, 
stejně jako s tvrzením některých 

lidí, že studenou válku a ostnaté 
dráty mají na svědomí komunis-
té, vždyť historici vědí své a psát 
o tom, že majetní (nemajetní ne-
odcházeli?) odcházeli bez náhra-
dy, znamená napadnout i dekrety 
prezidenta Beneše. 
Totální demagogií je tvrzení, že 
za čtyřicetileté období socialismu 
došlo k  nějakému propadu hos-
podářského po-
tenciálu. Vždyť 
celá polistopa-
dová éra čerpá 
z prodeje státní-
ho majetku a ne do vedení již ne-
existujících podniků, ale do vlády 
jmenuje lidi bez potřebného vzdě-
lání jen proto, že mají tu správnou 
politickou příslušnost. Jak byl 
stát těmito odborníky veden, je 
dnes zřejmé, a  to se týká i  škol-
ství, sportu a vůbec všech odvětví, 
nevyjímaje zdravotnictví či země-
dělství. V  posledně jmenovaném 
je situace nadmíru jasná. Místo 

jasné soběstačnosti, kdy jsme byli 
schopni darů rozvojovým zemím, 
potácíme se dnes na dně a kupuje-
me odpad z celé Evropy. Kdeže je 
ČSN u  potravin, zaručující jejich 
kvalitu?!
Asi se nemá cenu vyjadřovat 
k  množství peněz, jež minulý 
režim vydával na  armádu, kte-
rá z  větší části sloužila jako zá-

chranný sbor 
a  pomáhala 
obyvatelstvu 
při přírodních 
pohromách, 

zvláště s ohledem na dnešek, kdy 
platíme z peněz nás všech váleč-
ná dobrodružství žoldáků, kteří 
bojují v zahraničí v zájmu kapitá-
lu, tedy nikoli naší vlasti. 
Pan Emil Dobrovolný rád zdů-
razňuje, že si na všechno musíme 
nejdříve vydělat, ale ve  své pra-
vicové zaslepenosti nevysvětluje, 
jak to má učinit stát, který při-
šel o své obrovské a prosperující 

podniky, či prostí občané, kteří 
v důsledku toho nemohou sehnat 
práci a jejich jediným dostupným 
výdělkem je žebrání u ústavu so-
ciálního zabezpečení. 
V nastávajících volbách bych rád 
občanům doporučil, aby volili 
politickou reprezentaci, která za-
staví devastaci našeho státu, a va-
ruji před volbami „soukromých 
projektů“, které dopadnou jako 
VVeverky, a hlavně před subjekty 
jako je Dělnická strana, která čer-
pá z naštvanosti lidí a nabízí silová 
řešení. Každý by si měl uvědomit, 
že násilí není politickým progra-
mem a  v  dnešním světě by měla 
převládat hlavně demokratická ře-
šení, i když nutno uznat, že slovo 
demokracie pokřivila hrstka moc-
ných na  nadvládu nad většinou. 
Doporučuji tedy volit levicovou 
stranu, na jejíž kvalitní kandidátce 
jistě každý nalezne člověka, který 
je hoden zastupovat jeho zájmy 
v parlamentu.  

PŘED VOlbAmI
DODATEK

Martin Klement

Wellmez – nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež, spadající 
pod Oblastní charitu Žďár nad 
Sázavou, si na  podzimní dny 
stanovilo velmi důležitý cíl spo-
čívající v  informování a  nabíd-
nutí služeb co nejvíce osobám 
spadajícím do  cílové skupiny 
zařízení. 
„Tento úkol jsme realizovali 
za pomoci krátkých, asi pětimi-
nutových prezentací na  velko-
meziříčských základních ško-
lách pro všechny třídy druhého 

stupně. Služba byla současně 
prezentována i  na  místních in-
ternátech,“ upřesňuje Zdenka 
Střechová, DiS., sociální pra-
covnice Wellmezu. 
Dále se pracovníci Wellmezu 
připojili k  Centru prevence 
Oblastní charity Žďár nad Sá-
zavou a  pomohli s  organizací 
adaptačních kurzů určených 
pro žáky škol z  Velkého Mezi-
říčí. 
Zařízení v  rámci Týdne soci-
álních služeb také uspořádalo 

ve středu 9. 10. od 9 do 13 ho-
din den otevřených dveří. Ná-
vštěvy využil pracovník měst-
ského úřadu, dále žáci základní 
školy a praktické školy společ-
ně s  ředitelem a  vyučujícími, 
několik rodičů a  dalších osob, 
které měly zájem prohlédnout 
si prostory zařízení a dozvědět 
se informace o samotném pro-
vozu.  
Nízkoprahové zařízení pro děti 
a  mládež Wellmez funguje již 
od roku 2011. Poskytuje pomoc 

a podporu dospívajícím ve Vel-
kém Meziříčí, kteří se ocitli 
v  nepříznivé životní situaci 
nebo jsou jí ohroženi, a přispívá 
ke zlepšení kvality jejich života. 
Cílovou skupinou zařízení jsou 
děti a  mládež ve  věku od  dva-
nácti do  dvaceti. Momentálně 
se na  financování služby podílí 
ministerstvo práce a  sociálních 
věcí, Kraj Vysočina a město Vel-
ké Meziříčí.

Jiří Dvořák, DiS., 
vedoucí NZDM Wellmez

Dne 13. 10. 2013 proběhla 
v  Libčanech u  Hradce Králové 
soutěž ve  tvarování stejných 
rostlin Bonsaj cup Libčany 
2013, které se zúčastnily i čtyři 
děti z  bonsajového kroužku ze 
ZŠ Lhotky pod vedením Dali-
bora Pavlara.
Po  příjezdu si děti podle čí-
sel vylosovaly spolu s  dalšími 
osmnácti soutěžícími strom-
ky, na  jejichž vytvarování měly 
dvě hodiny. Po dobře odvedené 
práci, zatímco porota hodno-
tila výkony soutěžících, děti 
poobědvaly v  místní restaura-
ci, a  poté se přemístily do  ne-
dalekého bonsaj centra, kde si 
mohly prohlédnout japonskou 

zahradu nebo nakoupit bonsaje 
a vše spojené s touto tematikou. 
Dětem se nejvíce líbilo krmení 
koi kaprů v  jezírku. Po návratu 
se konalo vyhlášení výsledků. 
Žáci naší školy se v  konkuren-
ci dospělých umístili na  velice 
pěkných místech – 18. místo 
Adéla Kubíčková, 17. místo 
Magdalena Mikišková, 15. mís-
to Mikuláš Sedlák a  11. místo 
Viktorie Součková. Účastníci 
soutěže si odnesli nejen diplo-
my, ale i  stromečky, které při 
soutěži vytvořili.
Celý den proběhl v příjemné at-
mosféře a  všichni se shodli, že 
příští rok se opět zúčastní.

ZŠ Lhotky, foto: archiv školy

Lhotecké děti se zúčastnily bonsaj cupu v Libčanech
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Volební místnosti pro hlasování do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR budou otevřeny v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 
hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin.
 
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznáme-
ním starosty. V něm jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený 
obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o te-
lefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu.
Ve  volební místnosti budou na  viditelném místě vyvěšeny vzory hla-
sovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta 
o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů; pokud byla doručena 
do 48 hodin před zahájením voleb, dále i případná informace o zřej-
mých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného 
údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vyba-
vena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republi-
ky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební ko-
misi svou totožnost a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, 

který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby 
volič měl u sebe potřebné doklady. V rámci realizace volebního práva 
si mohou občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, dosud si 
nepožádali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požádat na Měst-
ském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení 
občanského průkazu na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově 
čitelných údajů a  jeho platnost je jeden měsíc. Občan k žádosti o OP 
předloží 2 fotografie a rodný list.  Ve dnech voleb bude na Městském 
úřadě Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu 
na počkání, a to následovně: v pátek 25. 10. 2013 v době od 8 do 18 
hodin, v sobotu 26. 10. 2013 v době od 10 do 12 hodin. 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen ho odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do vý-
pisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v  jakémkoli voleb-
ním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním 
okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České 
republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů ob-
drží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opat-
řenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, 

magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, kte-
rý hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro 
volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, 
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí 
a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosova-
ným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice 
nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v da-
ném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí 
hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou čísel-
nou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, 
u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává 
pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandi-
dáta, neobsazené.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 
1 den přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydá-
ní nové kompletní sady hlasovacích lístků. Voliči s trvalým pobytem 
na Městském úřadě Velké Meziříčí si mohou hlasovací lístky vyzved-
nout na podatelně úřadu.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se vo-
lič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřed-
ní obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí 
či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch 
vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň 
může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického 
hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidá-
tů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandi-
dátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají 
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží vo-
lič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, po-
případě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování 
do přenosné volební schránky na podatelně úřadu (tel.: 566 781 111) 
nebo u Evy Krejskové (tel.: 566 781 170).                                Josef Švec, MěU 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O  Z  N  Á  M  E  N  Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Starosta města Velké Meziříčí podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 25. října 2013 v době od 14 do 22 hodin  
a dne 26. října 2013 v době od 8 do 14 hodin.
2. Místa konání voleb a volební okrsky:
OKRSEK č. 1
volební místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
1. Bezručova
2. Demlova
3. Jižní
4. Markova

5. Oslavická
6. Pionýrská
7. Školní
8. Zdenky Vorlové

OKRSEK č. 2 
volební místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
  9. Čermákova
10. Emilie Zachardové

11. Mírová
12. Domov pro seniory č. p. 2160

OKRSEK č. 3 
hlasovací místnost: Kapitol, a.s., Třebíčská 510/22, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
13. Družstevní
14. Hornoměstská
15. Malá stránka
16. Na Vyhlídce
17. Nad Plovárnou
18. Nad Tratí

19. Nádražní
20. Pod Hradbami
21. Třebíčská
22. V Jirchářích
23. chata č. ev. 1214

OKRSEK č. 4 
hlasovací místnost: Střední škola řemesel a služeb, Hornoměstská 
363, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
24. Arch. Neumana
25. Františky Stránecké
26. Hliniště
27. Jana Zahradníčka
28. Jihlavská
29. K Novému světu
30. K Rakůvkám
31. Ke Třem křížům
32. Krátká
33. Lesní
34. Loupežník – samota
35. Luční
36. Na Pískách
37. Nad Lalůvkou
38. Nad Sýpkami
39. Nová říše
40. Obůrka
41. Pod Kaštany

42. Pod Lesem
43. Pod Sýpkami
44. Polní
45. Skřivanova
46. Sluneční
47. Smrková
48. Sportovní
49. Strmá
50. Střední
51. Tichá
52. U Elektrárny
53. U Statku
54. U Světlé
55. Uhřínovská
56. Zahradní
57. Záviškova 
58. chaty č. ev. 52, 104, 106, 608, 
      1153 a 1314

OKRSEK č. 5 
hlasovací místnost: bývalé luteránské gymnázium, Náměstí 11/13, 
VM, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
59. Fortna
60. Hřbitovní
61. K Haltýři
62. Komenského
63. Kostelní
64. Lipnice
65. Mlýnská
66. Moráňská
67. Nábřeží
68. Náměstí

69. Novosady
70. Ostrůvek
71. Pod strání
72. Podhradí
73. Poříčí
74. Poštovní
75. Příkopy
76. Radnická
77. Rozkoš
78. U Bašty

Ve Velkém Meziříčí 2. 10. 2013
Ing. Radovan Necid

starosta

79. U Cihelny
80. U Vody
81. U Zlatého křížku
82. V Podloubí

83. V Potokách
84. Vrchovecká
85. Zámecká
86. Zámecké schody

OKRSEK č. 6
hlasovací místnost: školní jídelna, Poštovní 3, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
87. Bezděkov
88. Čechova

89. Sokolovská

OKRSEK č. 7 
hlasovací místnost: Základní škola a Praktická škola, Poštovní 3, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
90. Boční
91. Gen. Jaroše
92. Karla Pánka
93. Kolmá
94. Krškova

95. Na Výsluní
96. Nad Gymnáziem
97. chaty č. ev. 98, 649,  679, 960,
       978, 980, 993, 1160, 1312
98. dům č. p. 2176

OKRSEK č. 8 
hlasovací místnost: ZDAR, a.s., K Novému nádraží 2, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
  99. Františkov
100. Habrová
101. Jedlová
102. K Buči 
103. K Novému nádraží
104. Karlov
105. Karlov – samota 
106. Křenice – samota 
107. Křižní 
108. Na Spravedlnosti

109. Nad Kunšovcem
110. Nad Pilou 
111. Nad Sv. Josefem
112. Nesměř – samota
113. Nová
114. Průmyslová
115. Příční
116. Slepá
117. U Tržiště
118. Ve Vilách
119. chaty č. ev. 43 a 965

OKRSEK č. 9 
hlasovací místnost: kulturní dům, Hrbov 34
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obcích:
120. Hrbov 121. Svařenov
OKRSEK č. 10
hlasovací místnost: kulturní dům, Lhotky 80
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obcích:
122. Dolní Radslavice 124. Lhotky
123. Kúsky 

OKRSEK č. 11 
hlasovací místnost: Základní škola a mateřská škola, Mostiště 50
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci:
125. Mostiště
OKRSEK č. 12
hlasovací místnost: Občanský výbor Olší nad Oslavou, Olší nad Osl. 
102, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci:
126. Olší nad Oslavou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatický nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průka-
zem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno.
4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor 
určených pro úpravu hlasovacích lístků.
5. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

Vážení řidiči.
Je již říjen a rychle se blíží konec roku 2013, kdy bude třeba dokon-
čit výměnu řidičských průkazů, jimž v roce 2013 končí platnost, tedy 
řidičských průkazů vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.
Ke dni  1. 10. 2013 ovšem zbývalo u ORP Velké Meziříčí vyměnit cel-
kem 1295 řidičských průkazů vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 
4. 2004, což je 34,35 % všech ŘP vydaných v tomto období a podléha-
jících povinné výměně. 
Upozorňuji zároveň na skutečnost, že i po podání žádosti o výměnu 
ŘP trvá jeho výroba až 20 dnů, v  případě tzv. „blesku“ je to 5 dnů, 
ale za správní poplatek 500 Kč. Proto pokud necháváte výměnu ŘP až 
na dobu mezi vánočními svátky, pravděpodobně výměnu nestihnete. 
Využijte proto ještě celý měsíc listopad k podání žádosti o výměnu ŘP. 
Zkontrolujte si svůj řidičský průkaz a pokud podléhá uvedené povinné 
výměně, požádejte o výměnu ŘP co nejdříve! Vyhnete se tak frontám 
na  přepážkách, které za  současného stavu výměn ŘP ke  konci roku 
2013 jistě nastanou a vše vyřídíte v klidu a pohodě. 
K výměně ŘP potřebujete: jednu barevnou nebo i černobílou fotogra-
fii průkazového formátu o rozměrech 3,5×4,5 cm, stávající ŘP, doklad 
totožnosti a  vyplněnou „Žádost o  vydání ŘP“, která je k  dispozici 
na pracovištích odboru dopravy.
Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP 
(31. 12. 2013), pozbude stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené 
lhůty pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení moto-
rových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který 
pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za  který lze uložit pokutu 
od 1.500 Kč do 2.500 Kč.

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy MěÚ VM

Nenechte si výměny řidičských průkazů 
na poslední chvíli

Omezení dopravy na Karlově
Od  16. 10. do  16. 11. 2013 probíhá zvláštní užívání silnice č. 
II/602 v  km 47,110–47,320 na  p.  č. 2804/8 a  2804/1 a  zvlášt-
ní užívání místní komunikace na  p.  č. 2768/1, 5633/47, 2108, 
2096/8 a 1820/2 – vše v ulici Karlov ve Velkém Meziříčí.                                                                                                       -měú-
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SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebite-
lů), středy 14–16 hod., nová 
budova MěÚ (obecní živnos-

ten. úřad, dveře č. 4).

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Česnek. Tel.: 737  767  876.
■ Česnek modrý paličák. Vy-
pěstovaný na  Vysočině. 1 
kg/150 Kč. Tel.: 602  396  592.
■ Vozík jednonápravový za  fré-
zu Vari. Cena dohodou. Tel.: 
605 299 908.
■ Vykrmené prase na  do-
mácí porážku. Odběr mož-
ný  v  živém nebo v  půlkách. 
Měřín.  Tel.: 728  740  625.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  uskladnění odrůdy 
Belana, Marabel, Adéla, od  po-
loviny září. Tel.: 607  299  168.
■ Kočár Espiro, modré bar-
vy, hluboká a  sportovní kor-
ba. Po  1 dítěti, zachovalý. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 723  349  761.
■ Brambory  červené Laura. Cena 
8 Kč/kg, baleny po 25 kg. Volejte 
po 18. hodině na tel.: 733 502 505.
■ Věci po stěhování: Gent, černá 
krbová kamna, 7–11 kW, včet-
ně trubního systému se škrticí 
klapkou, na  dřevo, uhlí, brikety, 
výtopnost 180 m3, vývod sho-
ra průměr 150 mm a  zaústění 
do  komínu průměr 150 mm, 
provedení černý mat, užívané 2 
měsíce, cena 7.500 Kč (výborná 
fakturační cena), záruka do  13. 
12. 2014, nejbližší servis v  Jihla-
vě. Dále prodám novou el. trou-
bu Indesit, vestavná, bílá, cena 
1.200 Kč, ledničku vestavnou 
pod linku – 1.000 Kč, použitý 
plyn. sporák Mora (el. trouba) – 
1.300 Kč, dvoupostel 160 cm + 2 
lamelové rošty (světlá 1.000 Kč, 
stůl jídelní, oválný, světlý, rozklá-
dací š. 92 cm, d. 135 cm + 2 díly 

rozklad 255 cm – 7.000 Kč, 6 ks 
židlí – křesílka modrá + chrom – 
3.000 Kč. Tel.: 775 076 188.
■ Kamna, větší. Lze s nimi vyto-
pit menší byt. Horní dvířka pro-
sklená. Cena dohodou. Dále pro-
dám ohybačku plechu do  1 mm, 
tovární výroby, cena dohodou. 
Obkladačky bílé, roz. 15×20, 
nové, nepoužité, zabalené, sleva 
1 m2 při odběru celých 20 m2, 
1 m2 –  80 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Koženou sedací soupravu 
masiv, světle hořčicové barvy. 
Kostra je dřevo, v tmavě medové 
barvě. Nová. Sezení 3+2+1. Tel.: 
731 182 054.
■ Tiskárnu, barevnou inkousto-
vou, Epson – tisk, kopírka, sca-
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.
■ 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.
■ 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 
2.790 Kč. Tel.: 732 901 199 – večer.
■ 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.

■ Med – květový, pastový, medo-
vicový. Lavičky. Tel.: 725 085 058.

■ 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 byt 3+1 ve VM, jihový-
chod, 4. patro, ostatní informace 
na tel: 602 418 528, 736 240 194.
■ Prodám byt 3+1 v  OV 
v  klidné části VM. Po  re-
konstrukci, zateplený, včet-
ně zařízení. Tel.: 773  263  175
■ Koupím garáž na  ul. Na  Vý-
sluní a  okolí. Tel.: 605  878  607.
■ Prodám cihlový byt 2+1 
po  rekonstrukci ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 777  294  794.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Družstevní včetně garáže. Tel.: 
737 209 513. 

■ Pronajmu byt 3+1, z  ku-
chyně vstup na  terasu. Byt 
je v  klidné části centra VM. 
Možnost parkování poblíž. In-
formace na  tel.: 774  160  467.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí blízko centra v  relativ-
ně  klidné lokalitě  na ulici Bez-
děkov č. 81, obyt. plocha 70 m2, 
5. patro. Dům je zateplen, má 
nová plastová okna a nově rekon-
struovaný výtah. V r. 2011 prošel 
částečnou rekonstrukcí (úprava 

byt. jádra, nové podlahové kry-
tiny, koupelna, WC). Ve vybave-
ní je kuch. linka a  plyn. sporák. 
Vlastní plynový kotel k  ohřevu 
vody, náklady na  teplo jsou mi-
nimální. K  bytu patří 2 sklepní 
kóje (1 na  patře, 2. v  suterénu). 
Nájemné 7.500 Kč/měs. (zahr-
nuje fond oprav, splátka úvěru 
na  zateplení a  správ. poplat-
ky) + záloha na  energie a  vodu 
(cca 2.000 Kč/měs.). Parková-
ní  na  parkovišti před domem. 
Volný ihned. Tel.: 603  834  418. 
■ Pronajmu byt 3+1 v  Měří-
ně. Od  listopadu 2013. Tel.: 
739 022 165.
■ Pronajmu byt 2+1 v rodinném 
domě, částečně zařízený. Volejte 
odpoledne na  tel.: 603  990  823.
■ 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.

■ Štěňata křížence němec-
kého ovčáka a  retrívra. Čer-
ná barva, velmi pěkná. Stá-
ří 7 týdnů. Tel.: 777  736  753.
■ Koťata. Čistotná, přítul-
ná, kocourek a  kočička, čer-
né barvy. Tel.: 736  252  089.

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

■ Upeču trubičky, věnečky, 
případně jiné cukroví. Tel.: 
604 985 469.
■ Hledám štěňátko nečis-
tokrevného labradora, nej-
lépe fenku, narozené nebo 
čekající. Tel.: 724  851  044.
■ Pohodový pár hledá pár nebo 
bi ženu na kamarádský vztah a se-
xuální hrátky. Tel.: 775  009  089.

PRODám – KOUPím – VYmĚNím

Prodám

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

Hrbov 42.  Tel.: 737 477 773.

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

Doučím angličtinu – začáteč-
níky, mírně pokročilé a středně 
pokročilé studenty. Připravuji 
i k maturitě. Výhodné pro stu-
denty škol a  firmy. Více infor-
mací na tel.: 608 662 781.

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

Tel.: 777 211 201

KONSTRUKTÉRA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Zubní pohotovost: So 26. 10.: MUDr. Zdeňka Ouředníčková, 
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, tel.: 566 531 645. Ne 27. 10.: 
MDDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, tel.: 
566 531 645.  Po 28. 10.: MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 688 231.        www.nnm.cz

Přijme na provozovnu 
ve Velkém Meziříčí

technologa 
přípravy výroby

- znalost práce s program.
  AutoCAD
- časová flexibilita
- dobré platové ohodno-
   cení
- zaměstnanecké bonusy
Nástup možný ihned 
i po domluvě.
Strukturované životopisy 
zasílejte na:
fexova@mcmcompany.cz

tel.: 777 606 478
MCM company s. r. o.
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 - Košíře

Provozovna: Příkopy 39,
594 01 Velké Meziříčí

Požadavky:
– zodpovědnost
– flexibilita
– spolehlivost

– na dohodu 
   o provedení práce
– vhodné pro důchodce

Informace na tel. číslech: 566 782 601, 724 281 452
e-mail: ts@vm.cz

Přijmeme 
Technické služby VM, s. r. o.

smutečního řečníka – obřadní síň Karlov

Odtahová služba VEMAX auto s. r. o. 
přijme řidiče – mechanika 
pro oblast Velké Meziříčí a okolí.

Požadujeme řidičské oprávnění 
sk. C, E, komunikativnost a  praxi 
v oboru dopravy.
V případě zájmu pište na 
info@vemax.cz, tel.: 608 881 944.

Nepůjde el. proud
Dne 6. 11. od  7.30 do  12.30 bude vypnuta oblast Martinice cihelna 
od č. p. 661 po silnici.                                                                            -E.ON-

AQUAPARK – TROPICAL 
ISLAND (Německo)
9. 11. 2013 (sobota) 
celodenní vstupné vč. dopravy 
1.300 Kč, (děti do 6 let 500 Kč)
Nástupní místa: VM (Domus, 
Billa) – 1.20; Strán. Zhoř – 1.35; 
Měřín – 1.45; Jihlava – 2.15

VELKÝ MEDER 
termální lázně (Slovensko)
16. 11. 2013 (sobota)
celodenní vstupné vč. dopravy 
660 Kč
Nástupní místa: Měřín 5.30
VM 5.40

Informace, objednávky: tel. 607 541 915, 775 055 501
www.miris-tour.cz

Vrchovecká 25 
Velké Meziříčí 
Tel. 777 952 925 

ZAHÁJILO PRODEJ OVOCNÝCH STROMŮ! 
prodáváme kvalitní české výpěstky.
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SPOlEČENSKá RUbRIKA

Blahopřání Vzpomínka

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
29. 10.  O přírodě ing. Antonín Havlát
  5. 11.  Generál Vojtěch Boris Luža PaedDr. J. Láznička
12. 11.  Tragické požáry ve Velkém Meziříčí      
   PhDr. Marie Ripperová
                                                                    Změna programu vyhrazena

❧ Roky plynou jak tiché řeky 
proud, jen vzpomínky zůstanou 
a nedají zapomenout. ❧

Dne 26. 10. 2013 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí mého manžela 

Stanislava Kutila 
z Netína.

Stále vzpomíná manželka, děti 
a vnoučata. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Starosta města Velké Meziříčí přivítal 12. 10. 2013 nově narozené ob-
čánky našeho města:
Ondřej Doležal, Vojtěch Doležal, Filip Janeček, Jakub Michal, Filip 
Roztočil, Samuel Šimek, Vít Václav Vyškovský, David Kolouch, Ra-
domír Dvořák, Kryštof Mucha, Jakub Svoboda, Kryštof Šitka, Jakub 

Trojan,  Ondřej Benda, Jonáš Kutil, Daniel Novotný, Eliáš Jan, Adam 
Kučera, Jiří Michlíček, Kateřina Šimková, Monika Vašulínová, Laura 
Fleck, Lada Kudláčková, Kateřina Nedomová, Nela Petrlíková, Eliška 
Sedláková, Natálie Štěpánková, Monika Mičková, Eliška Kudláčková.

 -měú-,  foto: Jitka Bradáčová

Na radnici přivítali nové občánky – 12. 10. 2013

Festival vzdělávání
přehlídka středních škol

Velké Meziříčí
úterý 5. listopadu 2013

15–18 hodin
Náměstí 11, bývalé luteránské gymnázium
Organizují: ZŠ Školní 2055, Velké Meziříčí 

a Jupiter club Velké Meziříčí
Základní škola Školní ve spolupráci s Jupiter clubem organizují pře-
hlídku středních škol z Velkého Meziříčí a okolí. Akce je určena pro 
žáky základních škol  a jejich rodiče. Má jim pomoci získat další in-
formace při volbě budoucí profesní orientace. Představí se zde více 
jak 20 středních škol a dvě místní firmy.

Dne 26. října 2013 oslaví zlatou svatbu manželé Šťastovi 
z Vídně.

Mnoho štěstí, zdraví a lásky do dalších společně strávených let
přejí děti s rodinami.

Dne 28. 10. 2013 oslaví 80 let pan Bohumír Stoček 
z Velkého Meziříčí. 

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 
přejí manželka, dcera a syn s rodinami.

Traktoráci u Wachtlů 9. 11. od 16 hodin

Přijďte se přesvědčit, jak vidíte do Městské knihovny Velké Meziříčí 
ve dnech 18., 20. a 22. listopadu. Odborníci firmy Optika Otto Ně-
mec prověří váš zrak unikátním přístrojem Visiotest.  Přineste si brýle, 
které používáte. Všech 11 testů zvládnete za 10 minut. Nic nezaplatíte 
a získáte hadřík z mikrovlákna, slevy 50 Kč na případný nákup brýlí 
a čtenářský průkaz pro rok 2014. Případná rezervace a podrobnosti 
telefonicky (566 781 901).                                          -iv-, placená inzerce

Přijďte se přesvědčit, 
jak vidíte do knihovny...

Pozvánka na 1. praktický seminář na téma: 
SEBELÁSKA, SEBEPŘIJETÍ 

2. listopadu 2013, Pod Hradbami 9, (vedle Falca po schodech na-
horu, doprava poslední budova v přízemí M. S. Quatro). 

Začátek v 9 hodin, ukončení cca ve 13 hodin.
Více na www.amira-angelis.cz, email: amira-angels@email.cz 

tel.: 777 708 898
O akci budeme podrobněji informovat v příštím čísle. 

Váženému panu 

Františku Podstatzkému 
– Lichtensteinovi 
přejeme u příležitosti jeho význam-
ného životního jubilea do dalších let 
vše nejlepší, hodně zdraví, pohody 
a životního optimizmu. 

Kamarádi z vinařského kroužku 

Blahopřání ke zlaté svatbě
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▶ Středa 30. října 2013 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ 
Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se 
tajně rozhodně léčit si pocuchané nervy. Proto na-
stoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti 
doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice 
divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled 
vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. 
Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nej-
úspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého 
dramatika a  herce druhé poloviny 19. stol. Je plná 

zápletek, překvapivých zvratů a  komických situací. 
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, 
Martina Hudečková, Julie Jurištová a další
▶ Listopad 2013 (termín bude upřesněn) v 19.30
TŘI VERZE ŽIVOTA
 Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, 
Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin
VYHAZOVAČI 
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch 
Hájek, Petr Vágner                                                   -prog-

DIVADElNí SEZONA PODZIm 2013

Sociální služby města VMzvou na
Taneční odpoledne při dechovce

ve čtvrtek 14. 11. 2013 ve 14 hodin v sále Hasičky. 
K tanci i poslechu zahraje

Veselá sedma pana Sedlaříka.
Vstupné s místenkou 100 Kč. Občerstvení. Předprodej pouze osob-
ně u pečovatelky ve vymezené dny  v DPS na ulici Komenského 6:

říjen: 24., 25., 30. a 31. 7.00–14.00
listopad: 1., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 7.00–11.00    -jj-

KPH - NAbíDKA SEZONY 2013/2014

Jupiter club, s. r. o., uvede poprvé ve Velkém Meziříčí 

BESÍDKU DIVADLA SKLEP 
ve čtvrtek 31. října 2013 v 19.30 hodin 

v kinosále Jupiter clubu. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 
350 Kč. Účinkují: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Burda, 
Tereza Kučerová, František Váša a další. Rezervace a prodej 

na programové oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                            

Soutěžte o Besídku...

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede divadelní pohádku nejen pro 
děti Když jde kůzle otevřít v podání Hravého divadla.
V neděli 17. listopadu 2013 v 17.00 v kinosále Jupiter clubu. Vstup-
né 50 Kč, děti do dvou let neplatí. Rezervace a prodej vstupenek probí-
há na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001).             
www.hravedivadlo.cz

Když jde kůzle otevřít 

Klub železničních modelářů při DDM Velké Meziříčí
pořádá VII. ročník výstavy

 MODELOVÉ ŽELEZNICE TT
9.–10., 16.–17., 23.–24. listopadu 2013

v  Základní umělecké škole Velké Meziříčí, 
Poříčí 808/7, 

v době od 13 do 18 hodin
www.kzmtt.cz

SPORT

V  sobotu 5. 10. 2013 jsme uskutečnili III. ročník Hubertovy jízdy 
ve Stránecké Zhoři. S účastí 36 koní jsme vyrazili na  trasu dlouhou 
9 km s 25 přírodními skoky, kdy v závěrečném dostihu o krále honu 
(halali) zvítězila tak, jako v loňském roce, Darja Novotná ze stáje Hr-
bov  s klisnou Nancy.

Myslivecké sdružení 
Balinské údolí Oslavice 

srdečně zve na 
POSLEDNÍ LEČ
KD Oslavice 
2. listopadu 
od 20.00 
hraje: F-BOX
▶ bohatá 
zvěřinová tombola
▶ výborná myslivecká 
kuchyně

Proběhla Hubertova jízda

-hh-, foto: ‚zvancaku‘

Nechte se zlákat a poznejte 
krásu jednoho z nejstarších 
nástrojů na světě ve čtvrtek 
14. listopadu 2013 v 19 hodin 
v luteránském gymnáziu. 

Princip harfy objevili lidé nej-
spíše již při prostém drnkání 
na tětivu luku, nástroje podobné 
harfě se objevují v Egyptě a Me-
zopotámii již 3000 let př. n. l. 
a ve středověku byla dokonce hra 
na ni jedním z požadavků dvor-
ského vzdělání. Dnešní koncertní 
harfa má 47 strun, váží přibližně 
36 kilogramů, na výšku měří 1,8 
metru, přičemž tah strun je neu-
věřitelných 10 000 Newtonů. 

Uchu lahodící zvuk tohoto hu-
debního nástroje z  rukou absol-
ventky pražské Akademie múzic-
kých umění a  členky orchestru 
Národního divadla v Brně Pavly 
Kopecké doplní líbezný zvuk ho-
boje Libora Bartoníka s mnoha-
letými zkušenostmi na náročném 

postu prvního hobojisty Národ-
ního divadla Brno. Koncert láká 
barvitým programem od  barok-
ních a  klasicistních mistrů přes 
známé romantické a impresioni-
stické skvosty až k  autorům 20. 
století, kde čeká na  posluchače 
Muškát či Vanilka z cyklu Koře-
ní B. Andrése nebo pro tento čas 
aktuální skladba Podzimní listí 
A. Hasselmanse. 

Předprodej:  Programové 
oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004, 001. Více infor-
mací o celém koncertním cyklu 
naleznete na www.hudbamezi-
rici.cz

Královská harfa s muškátem a vanilkou  

B
e

síd
k

a 
divadla Sklep

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ
TEL. NEBO E-MAIL

Přinášíme soutěž o volné vstupenky na představení divadla Sklep 
ve čtvrtek 31. 10. 2013 – Besídka divadla Sklep. 
Soutěžní otázka: Kdy a kým bylo založeno divadlo Sklep?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte do redakce 
nejpozději do úterý 29. 10. (včetně).                                                     -red-

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí 
a  taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá 
▶ v pátek 8. listopadu 2013 v 19 
hodin 
PLES V BÍLÉM – platí pro kurz 
v 19 hodin.

▶ V  sobotu 9. listopadu  2013 
v 19 hodin.
Druhý PLES V  BÍLÉM – platí 
pro kurz v 17. hodin. 
 Na plesech hraje taneční skupina 
M.E.Š., reprodukovaná hudba. 
Prodej vstupenek s  místenkou 
na oba plesy probíhá na program. 
oddělení Jupiter clubu nebo před 
lekcí tanečních v  budově luter.
gymnázia. Tel.: 566  782  004, 
(005). Vstupné: 130 Kč včetně 
místenky (vstupenky jsou určeny 
především pro rodiče účastníků 
kurzu – 4 ks vstupenek na  oso-
bu). Vstup pouze ve  společen-
ském oděvu. 

V  sobotu  9. 11. 2013 od  8.30 
hodin proběhne na  Ostrůvku 
v centru Kopretina zdobení per-
níkové chaloupky a  vánočních 
perníčků.
Za odborné pomoci paní per-
níkářky Lucie Krejčové z Pi-
kárce budeme sestavovat 
a  zdobit perníkové 
chaloupky a  perníčky 
s vánočním motivem.
Perníkovou cha-
loupku a  perníčky 
na  zdobení je tře-

ba objednat do  28. 10. 2013 
na tel.: 777 183 388 nebo e-mail: 
kopretina.velmez@charita.cz
Cena: malá chaloupka 170 Kč, vel-
ká chaloupka 270 Kč, perníčky 

1kg/175 Kč (cca 80 ks). K ceně 
chaloupky se platí i  vstup-

né do  Kopretiny 40 Kč/
rodina. S  sebou: pod-
nos nebo větší krabici 
na  přepravu, přezůvky 
a  svačinu pro děti, pro 
které je připravena her-
na s dohledem.         -lš-

Nazdobte si  perníkovou chaloupku 
a vánoční perníčky v Kopretině

PlESY V bílÉm

-prog-

Jezdecká stáj Granus 
pořádá dne 3. 11. 2013 
od 13 do 16 hodin na jízdárně 

ve Stránecké Zhoři 
bezplatné ježdění na ko-
ních pro děti a dospělé. 

Na vaši účast se těší pořadatelé.

HOKEj mláDEŽ

Dorost: HHK VM – HC Uher-
ský Brod 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky a asistence HHK: 13. Bu-
rian L. (Tlapák, Kampas F.), 20. 
Tlapák (Kampas F.), 26. Burian L. 
Kampas F.), 49. Bernat (Burian L.), 
54. Nevěčný (Šilpoch D.). Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Přinesdo-
mů, Kampas F., Báňa D., Pacalová 
– Tichý, Burian L., Tlapák – Šilpoch 
D., Nevěčný, Bernat – Dundálek, 
Kapusta O., Pavelka. Rozhodčí: 
Paur – Kuřítko, Šťastná. Vyloučení: 
2:7, navíc: Burian L. (HHK) 10 min. 
OT, Bařinka (UB) 5+OK, Rezek 10 
min. OT, Mraffko 10 min. OT. Bez 
využití. Střely na branku: 39:19. 
St. žáci: HC Spartak Pelhřimov 
– HHK VM 2:2 (2:2, 0:0, 0:0)

Branky a asistence HHK: 9. Třeštík 
(Řepa), 11. Báňa M. Sestava HHK: 
Svoboda (Pestr) – Šandera, Kará-
sek, Báňa D., Janoušek – Třeštík, 
Řepa, Hedbávný – Strádal D., Ha-
vliš, Kapusta L. – Zacha, Procház-
ka, Ambrož. Vyloučení: 3:3. Bez 
využití. Střely na branku: 41:26.
Ml. žáci: HC Spartak Pelhřimov 
– HHK VM 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)
Branky a asistence HHK: 6. Šve-
jda (Poledna), 7. Poledna (Dvo-
řák). Sestava HHK: Honiš (41. 
Vlach) – Poledna, Vildomec, 
Šilpoch M., Broža – Dvořák F., 
Švejda, Bartošek – Strádal T., 
Nesvadba, Krčma. Vyloučení: 
7:7, využití: 2:1. Střely na branku: 
30:24. -hhk-

MSDD
FC VM – SK Líšeň B 4:1 (4:0)
Sestava: Klíma – Heto, Voneš, 
Hlávka (60. min. Chalupa), Mol-
nár – Kurečka, Ráček (70. min. 
Puža), Krčál, Nevoral – Pech (70. 
min. Horký), Prchal.
Jak už se u  staršího dorostu 
stává nepříjemným zvykem, 
i  v  tomto utkání museli ne-
malým dílem vypomoct hráči 
mladšího dorostu. A nutno říct, 
že se, jako již poněkolikáté, vů-
bec neztratili. Hned od prvních 
minut domácí jasně naznači-
li, že i  přes absenci šesti hráčů 
se rozhodně poperou o  první 
vítězství. V  první šanci byli 
hosté, ale pozorný Klíma chy-
til. Na  druhé straně přišla prv-
ní tutovka v  5. min., kdy Pech 
unikl po pravé straně, jeho stře-
lu s  námahou brankář vyrazil 
na  malé vápno k  Nevoralovi, 
a ten v tísni nastřelil tyč. Co se 

nepovedlo v 5. min., povedlo se 
v 16. – Ráček dostal přesný míč 
mezi obránce a  v  samostatném 
úniku si poradil i  s brankářem, 
1:0. Hned o dvě minuty pozdě-
ji se před vápnem dostal k míči 
Prchal a  svojí střelou vymetl 
pravou šibenici, 2:0. Hosté ne-
chtěli prodat kůži lacino a  jen 
díky výbornému zákroku Klímy 
zůstalo ve  24. min. skóre ne-
změněné. Závěr poločasu pak 
patřil Ráčkovi, kdy v  rozmezí 
dvou minut dvěma přesnými 
zásahy stanovil poločasové skó-
re na 4:0 pro domácí. 
Druhý poločas byl hlavně o udr-
žení náskoku, což se krom 
zaváhání, kdy soupeř snížil 
na  konečných 4:1, bezezbytku 
povedlo. Snaha hostí o zvrat byla 
eliminována pozornou domácí 
obranou. Za bojovnost a nasaze-
ní patří pochvala všem hráčům 
bez výjimky. 

Fotbalový dorost vyhrál 
i s neúplnou sestavou

-kli-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Start Jihlava B 
2605:2388 * 8:0
Baloun 425:406 Mutl
Lavický Ji. 442:412 Pospíchalová
Lavický B 441:413 Dostálek
Kováč 433:400 Vestfál
Starý 412:395 Vestfál ml.
Korydek 452:362 Kestler
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
BOPO Třebíč C – Spartak VM B 

1539:1472 * 4:2
Kolářová 358:375 Fajmonová
Sedláková 382:368 Kamenský
Ježková 427:351 Trnka
Oujezdská 372:378 Mička
CHJK Jihlava B – Spartak VM C 
1612:1545 * 5:1
Mareš 425:375 Bača
Žaloudek 421:411 Krejska
Augusta 375:344 Lavický A.
Vejvoda 391:415 Weiss

KUŽElKY

-sta-

-prog-

-prog-
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3. kolo iboccie v Nové Pace
V sobotu 12. října se v tělocvičně 
základní školy konalo poslední, 
3. kolo letošního turnaje družstev 
v  iboccie. Z  velkomeziříčských 
se opět zúčastnila dvě druž-
stva – tým HSC VM ve  složení 
Jan Coufal, František Malec ml., 
Vojta Malec a  Jiří Charvát ml. 
a st. Druhé družstvo Tým Sláma 
Lhotka ve složení Alois, Jindřiška 
a  Zbyněk Slámovi a  spoluhráč-
ka Zbyňka Kateřina Zdražilová. 
Obě dvě družstva v  tomto kole 
bojovala o  celkové 4.–6. místo. 
Tým HSC VM oba zápasy jedno-
značně vyhrál a v tomto kole ob-
sadil konečné 4. místo. Tým Slá-
mových si v  tomto kole poprvé 
vyzkoušel nové míčky, se kterými 

by chtěl hrát nadcházející roční-
ky jak iboccie, tak ligu jednot-
livců, kde bude bojovat Zbyněk 
o postup do 2. ligy. V tomto kole 
Slámovi obsadili 6. místo a  toto 
místo si potvrdili i  v  celém roč-
níku 2013. Čtvrté místo družstva 
HSC VM v tomto kole a ročníku 
stačilo na skvělé celkové 3. místo 
za suverénem 2. ligy Boulos Brno 
a druhým družstvem Rychlé žel-
vy z iSK Vysočina. 
Bohužel 3. místo velkomezi-
říčského družstva znamenalo 
i první nepostupové místo do 1. 
ligy. 
Sportovní klub děkuje všem spon-
zorům a  mediálnímu partnerovi 
týdeníku Velkomeziříčsko.

BK Žďár nad Sázavou – BK VM 
61:58 a 61:77
V  půli října se ve  Žďáru utkal 
náš tým kadetů U17 s domácími 
basketbalisty. Zápasy přinesly 
výborný basketbal. Domácí těžili 
ze hry pod košem, kde měli dva 
vysoké a  na  tuto kategorii i  těž-
ké hráče. První zápas naši hráči 
v koncovce prohráli o tři body. 
Do druhého zápasu měli naši hráči 
katastrofický nástup, když po první 
čtvrtině prohrávali už 29:8. Do po-
loviny zápasu se podařilo vyrovnat 
hru v poli, rozdíl ve skóre však zů-
stal stejný, stav zápasu byl 44:23 pro 
domácí Žďár. Do  druhé poloviny 
zápasu nastoupil náš tým s  takti-
kou více najíždět do koše a pokusit 
se domácí podkošové hráče do-
stat do  problémů s  fauly, protože 
po pěti faulech následuje povinné 
střídání. A domácí se do problémů 
s  fauly skutečně dostali, ve  třetí 
minutě třetí části hry se vyfauloval 

první podkošový hráč a za další tři 
minuty druhý. Nicméně i za jejich 
přítomnosti začali naši hráči po-
stupně snižovat náskok soupeře 
a dostali se do deseti bodů rozdílu. 
Poté se jen umocnil zlepšený vý-
kon našich hráčů a postupně svého 
soupeře doslova zdeptali a vyhráli 
rozdílem 16 bodů. Za předvedený 
výkon a bojovnost v obou zápasech 
patří celému týmu velká pochvala.
V prvních dvou zápasech naši do-
rostenci dvakrát porazili Bystřici 
nad Pernštejnem, takže po  čty-
řech zápasech jim v  tabulce patří 
druhé místo za  týmem SK Ža-
bovřesky. Za  14 dní budou hrát 
v Brně proti týmu BŠM.
Sestava týmu: Michal Kovář, Ja-
roslav Rosa, Adam Ostrý, Jakub 
Mezlík, Jan Sýkora, Lukáš Ivan-
čík, Daniel Klapal, Tomáš Von-
dráček, Martin Šmíd a v prvním 
zápase Matěj Ševela, trenéři Petr 
Filla a Tomáš Rapušák.

Družstvo žen cvičící CTIF se roz-
hodlo odjet na Slovinsko a zakon-
čit tak svoji letošní úspěšnou sezo-
nu pokusem o další vydařený útok.
Dne 5. října odjela celá výprava 
10 členek spolu s trenérem směr 
Slovinsko, kde se měla konat jed-
na z  dalších hasičských soutěží. 
Tentokrát šlo o  město Velenje, 
vzdálené asi 60 km od  Lublaně. 
Městečko je třikrát větší než měs-
to Velké Meziříčí, a  tak nebylo 
divu, že měly holky konkurenci, 
která představovala dalších 15 
družstev žen. Soutěžily ve  dvou 
kategoriích. První kategorie žen 
a  druhá kategorie zahraničních 
hostů.
K  holkám se přidal místní hasič 
Iztok, který byl celé dva dny je-
jich pravá ruka. Vše domlouval, 
tlumočil a  zařizoval. V  pátek je 
čekalo ubytování, večeře a příprava 
na sobotní závody. Po sobotní per-
fektní snídani se holky rozhodly 
prozkoumat město, kde se konal 
veletrh hasičské techniky. Město 
potom ještě obdivovaly z  výšky 

37 m, kam vystoupaly pomocí ha-
sičského auta s  výsuvným žebří-
kem. Navštívily požární zbrojnici 
a slovinské gasilce (hasiče). 
V  10 hodin se sešly na  místním 
stadionu, aby se podívaly na ostat-
ní družstva, vymyslely lepší takti-
ku a  poslechly si startovní povely 
v  jiném jazyce. Na  start šly holky 
trošku nervózní. Právě slovinské 
ženy vyhrály olympiádu ve Francii. 
Na druhou stranu to byla tato děv-
čata, která Velké Meziříčí vyburco-
vala k  té nejlepší štafetě. Příprava 
materiálu je vždy nejdůležitější. Je 
třeba si potěžkat savice; nachystat 
si koncovky hadic tak, aby se co 
nejlépe zacvakly zuby hned napo-
prvé; připravit lanka, aby v  nich 
nebyl uzel. Zkrátka každé malé po-
chybení v přípravě znamená chybu 
při ostrém útoku.
Slovinský povel byl úsměvný a také 
trochu srozumitelnější, než třeba 
ten francouzský. Překvapily nás 
lehčí savice, tak byl menší zádrhel 
na  sacím vedení. Spolu s  uklouz-
nutím na  pravém proudu nám 

tento pokus dal čas 53:76. Bohužel 
nám rozhodčí připsali 5 trestných 
bodů za  spadnutí hadicové kon-
covky z  rukou pravého proudu. 
Znamenalo to tak přičtení 5 vteřin 
k našemu času. 
Hned se odcházelo na  štafetu, 
kde k  velkému překvapení chy-
běla nejatraktivnější překážka, 
roura. Těžko říct, jestli ji Slovinci 
vůbec používají, protože slovin-
ské holky ve  Francii s  ní měly 
značné problémy. Holky běžely 
štafetu samy, což nemají vůbec 
rády, protože je nemá „kdo táh-
nout“. Čas 65:36 se všem líbil, 
a tak holky odcházely ze stadionu 
spokojené, i  když vždy to může 
být lepší. Ale na „coby, kdyby“ se 
u nás už dlouho nehraje.
Ženy si ještě zpestřily den úžas-
nou procházkou kolem místních 
jezer a skrz chatovou oblast. Vy-
hlášení se konalo na  místním 
náměstí. Nikde nebylo možno 
nahlédnout na  celkové výsledky, 
a  tak holky nevěděly až do  sa-
motného konce, na čem jsou. 

V  úvodu se oceňovaly ženské 
týmy, poté mužské a nakonec týmy 
zahraničních hostů. V  celkovém 
zhodnocení skončily ženy SDH 
Velké Meziříčí na krásné brambo-
rové pozici, tedy na 4. místě, a v za-
hraniční kategorii vybojovaly úžas-

nou první pozici a dostaly i krásné 
ceny. Zakončení sezony tudíž ne-
mohlo dopadnout lépe. 
Proběhlo rozloučení a  cesta 
domů. Holky byly unavené ale 
spokojené. Na  celou zimní se-
zonu mají připravené tréninky, 

takže se nekoná žádné odpo-
čívání během zimních měsíců.
Tímto bych chtěla poděkovat těm, 
kteří nad námi celý rok drželi 
ochranná křídla a podporovali nás 
během vydařené sezony 2013. 

-ber-, foto: archiv SDH VM

Hasičky zakončily letošní úspěšnou sezonu CTIF ve Slovinsku

-char-, foto: archiv HSC VM

Boccisté odehráli poslední kolo turnaje v Nové Pace Basketbaloví dorostenci 
zvítězili ve Žďáře

-rap-

Ještě jsme pořádně nezhodnotili 
loňskou, velmi úspěšnou soutěž-
ní sezonu a už nám začala nová. 
V  sobotu 12. října 2013 se usku-
tečnilo v  Hamrech nad Sázavou 
okresní kolo hry Plamen ročníku 
2013–2014 pro mladé hasiče.
Mladší kategorie sbírá zkušenos-
ti, přesto si v Hamrech vybojova-
la průběžné první místo, po třech 
disciplínách z  dvaceti družstev 
se stejným počtem bodů, jako 
získali mladí hasiči ze Žďáru nad 
Sázavou II zámek.
Starší žáci z  Velkého Meziříčí 
minimálně chybovali, nevyhrá-
li žádnou z disciplín, ale druhá 
místa v disciplínách podzimní-
ho kola jim stačila na průběžné 

první místo v  polovině soutěže 
a  před jarní částí mají náskok 
4 bodů před mladými hasiči 
z  Dobré Vody, kteří jsou prů-
běžně druzí, a družstvem Lavi-
ček, které ztrácí na Velké Mezi-
říčí 7 bodů. V kategorii starších 
soutěžilo 25 družstev mladých 
hasičů. 
Družstva dorostu pak bojovala 
v  disciplíně závod požárnické 
všestrannosti, kde dorostenky 
obsadily 1. místo, dorostenci 
místo druhé a  jako jednotlivec 
za Velké Meziříčí startoval Radek 
Švihálek, který zimu přečká na 3. 
místě.
Jménem SDH Velké Meziříčí 
děkuji všem zástupcům našeho 

sboru za  více než dobrou repre-
zentaci jak SDH tak i města Vel-
ké Meziříčí a přeji, ať i jarní kolo 

zvládnou minimálně stejně tak 
dobře jako to podzimní.

-jág-, foto: archiv SDH VM

Mladí hasiči Velkého Meziříčí bodovali

Pavel Zacha pokročil k hlavnímu cíli sezony – prosincovému mistrovství 
světa hokejistů do 20 let. „Považovali bychom za skvělé, kdyby byl Pavel 
nominovaný na toto mistrovství v 16 letech. Měl by potom teoretickou 
šanci trojnásobné účasti na MS osmnáctiletých a dokonce čtyřnásobné 
účasti na MS dvacetiletých,“ uvedl jeho otec Pavel Zacha s tím, že syn již 
byl nominován na jednodenní přípravný kemp 28. října v Jihlavě, na který 
bylo pozváno 22 hráčů včetně brankářů. Kemp představuje vstupní bránu 
na poslední reprezentační akci před přípravou na prosincové mistrovství 
světa – Turnaj čtyř národů v Moskvě od 4. do 10. listopadu 2013. Bude-li 
Pavel nominován i na tuto poslední přípravnou akci, byl by k mistrovství 
už velmi blízko. Výhodou pro něj je, že momentálně vede kanadské bodo-
vání Tipsport extraligy všech českých hráčů do dvaceti let, ovšem relativní 
nevýhodu představuje jeho věk 16 let. 

Pavel Zacha je o krůček 
blíž k mistrovství světa

-pz-

Veteránská fotbalová liga
Výsledky 6. hracího dne:
Starší páni VM – Lesáci VM 1:5 
(0:4)
Branky: Miroslav Homola/Ro-
man Valička 5
Měřín – Křižanov 2:1 (1:1)
Branky: Stanislav Bartůšek, Pavel 
Rosa/Miloš Prášek
1. Křižanov 6 2 3 1 17:11 9
2. Lesáci VM 6 2 2 2 16:12 8
3. Starší páni VM 6 2 2 2 11:17 8
4. Měřín 6 2 1 3 11:15 7

Tabulka střelců: 7 – Roman Va-
lička (L VM); 5 – Miloš Prášek 
(K); 4 – Martin David (SP VM), 
Pavel Sklenář (L VM), Stanislav 
Bartůšek (M)
Skončila základní část, tabulka se 
vyrovnala, vítězem se stal Křižanov. 
Následuje play-off, kde se utká nej-
prve první se čtvrtým a druhý s tře-
tím a poté v posledním hracím dnu 
v úterý 29. 10. vítězové o 1. místo 
a poražení o 3. místo.

Zatím vítězí Křižanov

-nov-

Vítěz MKVM minulé sezony 
jede na mistrovství republiky. To 
se koná pohárovým způsobem 
a nejlepší si zahrají tzv. final four 
na miniturnaji.
Letos se zúčastní boje o  nejlepší 
tým malé kopané v České repub-
lice 25 mužstev.
Náš tým Woolloomooloo Bay 
bude hrát v brněnské skupině A, 
kde je 5 týmů, z  každé skupiny 
postupují první 2.
Do  semifinálové kvalifikace, 
která se bude konat 23. 11. 2013 
v Brně a Praze, postoupí celkem 

10 týmů, do  každého města 5, 
přičemž první 2 z každého měs-
ta postoupí do final 4, které bude 
18. 1. 2014 v Milovicích.
V  Brně se bude hrát na  hřišti 
VUT, hrací doba je 2 × 30 min.
Trenér týmu Woolloomoolloo Bay 
Petr Koláčný komentuje přípravy 
na mistrovství republiky: „Překva-
pila nás náročnost kvalifikačního 
turnaje, kde odehrajeme celkem 
čtyři zápasy po  60 minutách. 
Máme problém s marodkou, kte-
rou nepamatuji. Jde o dlouhodobé 
zranění i  klasické menší šrámy. 

Musel jsem tedy na poslední chvíli 
doplnit soupisku (hráči vystupují-
cí na  mistrovství republiky musí 
být zároveň zaregistrováni v  ob-
lastním svazu malé kopané) o ně-
kolik posil. Naším tajným přáním 
je postoupení do dalšího kola, ale 
uvědomujeme si, že to bude vel-
mi náročné. Věříme, že budeme 
důstojně reprezentovat MKVM 
na  republikové scéně a  hráči se 
vyhecují ke  skvělým výkonům. 
Konfrontace s top týmy bude vel-
kou zkušeností i pro MKVM, kde 
se nám teď tolik nedaří, možná 

právě kvůli vidině mistrovství re-
publiky. Tímto zveme fanoušky 
MKVM do Brna na zápasy kvali-
fikační skupiny v pondělní svátek 
28. října.
Zápasy Woolloomooloo Bay 
ve sk. A v Brně:
10.10 FK Klasici Jihlava – Woo-
lloomooloo Bay VM 
12.30 Šenk okna Raiders – Woo-
lloomooloo Bay VM 
14.50 Sokol BK Sadros Boskovice 
– Woolloomooloo Bay VM 
17.10 Starlet Jihlava – Woolloo-
mooloo Bay VM

Woolloomooloo Bay jede na mistrovství republiky

-bíl-
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VEŘEjNÉ 
bRUSlENí

Liga mužů MKVM
7. kolo
Pobřeží kocoviny – Woolloo-
mooloo Bay 0:1 (0:1)
Kittydogs United – Slza VM 0:7 
(0:3)
La Bucañeros – Oslavice 8:0 
(3:0)
SK Mostiště – The Lost Genera-
tion 4:1 (1:1)
Kašpaři VM – Flamengo 1:5 (1:2) 

Tabulka 
1. La Bucañeros 7 6 1 0 41:6 19
2. Flamengo 7 5 1 1 37:14 16
3. Slza VM 6 4 1 1 28:7 13
4. Woolloomooloo Bay 6 4 1 1 28:11 13
5. SK Mostiště 6 4 1 1 21:8 13
6. Pobřeží Kocoviny 8 3 1 4 17:20 10
7. Kašpaři VM 6 2 0 4 10:15 6
8. Oslavice 6 1 2 3 17:22 5
9. The Lost Generation 7 1 2 4 9:30 5
10. Kittydogs United 6 1 0 5 9:45 3
11. FC Wiegel VM 7 0 0 7 7:46 0

Program na UT za 3. ZŠ VM:
24. října  v 19.00 The Lost Ge-

neration – Kašpaři VM a Woo-
lloomooloo Bay – La Bucañe-
ros
28. října v  18.30 SK Mostiště – 
Oslavice
31. října v  19.00 La Bucañeros 
– FC Wiegel VM a Flamengo – 
The Lost Generation; ve  20.10 
Kittydogs United – Woolloo-
mooloo Bay a  Kašpaři VM – 
Slza VM -bíl-

Čelo tabulky MKVM zůstává beze změn

I. liga házené st. dorostenek
TJ Sokol VM – HK Hodonín 
33:29 (17:13)
Domácí hráčky se představily 
v takřka kompletní sestavě kromě 
absentující Markéty Partlové, kte-
rou zranily Olomoucké v  minu-
lém kole. Na její pozici tak dostala 
poprvé příležitost bohunická po-
sila Simona Fraňková a nutno po-
dotknout, že na výkonu našich to 
bylo od prvních minut znát. Dob-
rá obrana nutila soupeře k  chy-
bám, z čehož se rekrutovaly rychlé 
a  úspěšně zakončované brejky. 
Skóre se rychle měnilo v náš pro-
spěch. S přibývajícím časem jsme 
však hodně polevili v koncentraci. 
Nedůslednosti v  obraně, chyby 
v  rozehrávce a  zejména nepro-
měňování příležitostí využívaly 
Hodonínské a držely se na dostřel. 
Po  změně stran zlepšený výkon 
přinesl místy až šestigólový ná-
skok, ten jsme však během pár 
minut dokázali individuálními 
chybami prohospodařit. Snaživý 
soupeř snížil až na  dvoubranko-
vý odstup, a  souboj tak nabral 
na dramatičnosti. Na tragický vý-
kon rozhodčích, kteří příliš sho-
vívavě posuzovali fauly soupeřek, 
doplatila naše kanonýrka. Nako-

nec po zlepšeném výkonu v závě-
ru utkání jsme dokázali uhájit jas-
né vítězství. Střelecky se dařilo Ivě 
Záviškové – autorce nevídaných 
jednadvaceti přesných zásahů!
Sled branek: 1:1, 5:1, 6:2, 8:5, 
11:5, 12:8, 14:8, 14:10, 16:10, 
16:12, 17:15, 21:16, 21:18, 24:18, 
24:21, 27:21, 28:26, 29:27, 31:27, 
33:28. 7m hody 8/8:9/7, vylou-
čení 2:2. Počet střel 56:50. Hrá-
ly: Syptáková Veronika, Vávrová 
Michaela – Závišková Iva (21/8), 

Fraňková Simona (6), Škrdlová 
Renata (2), Studená Kateřina (2), 
Sedláčková Klára (1), Rosová Te-
rezie (1), Homolová Michaela, 
Bačová Soňa, Doležalová Roma-
na, Janečková Denisa, Závišková 
Kateřina. Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová.

1. Olomouc 4 4 0 0 150:83 8
2. Pardubice 4 3 0 1 116:124 6
3. V. Meziříčí 4 2 0 2 117:127 4
4. H. Brod 4 0 1 3 109:123 1
5. Hodonín 4 0 1 3 110:145 1

Starší dorostenky braly oba body

-záv-, foto: Jaroslav Hugo.

I. liga házené ml. dorostenek
TJ Sokol VM – HK Hodonín 
24:30 (12:16)
Utkání začal lépe domácí tým, 
který byl prvních patnáct minut 
aktivnější a udržoval si dvoubran-
kové vedení. Bylo to díky přesným 
střelám z prostorů spojek a pivo-
ta, základem byla zejména dobrá 
součinnost obrany. Postupem času 
jsme začali dávat více prostoru 
na  brankovišti soupeřkám, které 
po průnicích až do bezprostřední 
blízkosti naší brankářky využívaly 
nabízené příležitosti. Již do polo-

času jsme pak tahali za kratší ko-
nec. Po změně stran jsme nenašli 
účinný recept na útočné akce Ho-
donínských a sami pak nepromě-
ňovali dobré střelecké příležitosti. 
Většina střel v  této fázi končila 
u  dobře chytající gólmanky sou-
peřek. Celých čtrnáct minut jsme 
se střelecky trápili a  Hodonínské 
si tak v pohodě vytvořily místy až 
propastný dvanáctibrankový ná-
skok. V úplném závěru soupeřky 
viditelně polevily, a tak se zadařilo 
bojovností ještě kosmeticky upra-
vit konečnou výši rozdílu.

Sled branek: 2:0, 3:3, 4:5, 7:5, 9:7, 
9:11, 11:14, 12:14, 12:17, 14:18, 
14:26, 16:27, 18:28, 20:29, 23:29. 
7m hody 2/2:6/5, vyloučení 1:2. 
Počet střel 51:46. Hrály: Jarmi-
la Šabacká – Kateřina Závišková 
(7/2), Agáta Uchytilová (7), Deni-
sa Janečková (4), Andrea Rymešo-
vá (4), Soňa Bačová (2), Romana 
Doležalová, Zuzana Matoušková, 
Michaela Zedníčková, Kristýna 
Cahová. Dagmar Mejzlíková, Lu-
cie Teplá, Eliška Buchtová. Tre-
néři ing.  Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová.

Mladší dorostenky podlehly Hodonínu 

-záv-

2. liga házené ml. dorostu
Tatran Litovel – TJ Sokol VM 
27:28 (15:15)
V  sobotním odpoledni cestova-
lo družstvo dorostu na  utkání 
do Litovle. V přípravě na turnaji 
jsme tomuto soupeři podlehli 
o 10 branek, a tak jsme mu měli 
co vracet.
Vstup do  utkání nám vůbec ne-
vyšel. Obrana byla statická a ne-
důrazná, útok postrádal pohyb 
a myšlenku. Než jsme se rozkou-
kali, prohrávali jsme 5:1. Násled-
ně se rozstřílely naše spojky To-
máš Blaha s  Filipem Svobodou 
a  snížili jsme na  8:7. Litovel se 
velmi snadno dostávala přes naši 
obranu a  do  25. minuty si vy-
tvořila náskok 14:10. Na to jsme 
reagovali změnou obranného 

rozestavení na 0–6. Díky zlepše-
nému pohybu jsme hru vyrovnali 
a v posledních vteřinách dokonce 
Tomáš Stupka srovnal na poloča-
sový výsledek 15:15.
V  druhé půli si domácí udržo-
vali mírný náskok a  díky naší 
nedůslednosti jsme se nemohli 
brankově dotáhnout. To se poda-
řilo až ve 45. minutě, kdy Martin 
Fiala srovnal na 23:23. Následně 
se střelecky i herně probral Mar-
tin Janíček a  šli jsme do  vedení. 
Vojta Drápela si schoval výtečný 
zákrok na důležitou chvíli a lapil 
7m hod. Následně i  přesto, že 
jsme museli čelit dvojnásobnému 
oslabení, jsme si vytvořili dvou-
brankový náskok. Soupeř už jen 
těsně před sirénou zkorigoval 
na  konečných 27:28. Místy byl 

výkon našich dorostenců ospa-
lý, ale v  rozhodujících chvílích 
jsme byli oproti minulému utká-
ní lepší. Velmi dobře se střelecky 
prezentoval Filip Svoboda, autor 
deseti branek.
7m hody 0/1:1/2 vyloučení: 2:8 
navíc ČK za 3×2 min. Blaha, di-
váků 68
Sled branek: 5:1, 7:3, 10:7, 14:10, 
15:15, 18:16, 20:19, 23:21, 24:25, 
26:26, 27:28
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František, – Svo-
boda Filip (10), Fiala Martin (5), 
Blaha Tomáš (5), Janíček Martin 
(4/1), Stupka Tomáš (2), Macoun 
Filip (2), Ambrož Michael, Pa-
žourek Tomáš, Frejlich Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.

Dorostenci těsně přehráli Litovel

-šid-

HHK VM B – HC Spartak Velká 
Bíteš B 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Rozhodčí: Klouda – Horký, Rous. 
Diváků: 35. Poměr střel: 37:35. 
Branky: 19. Malec, 25. Peterka 
(Barák, Vrána), 26. Křípal (Kam-
pas M., Kudláček M.) – 17. Burian 
(Marek), 23. Rozmahel T. (Budín, 
Rozmahel Z.), 37. Dočkal (Škoda 
J.), 43. Škoda J. (Dočkal), 49. Ško-
da J. (Dačev, Komínek). Vyloučení: 
13:9, navíc Barák (HHK) 10 minut 
za  nesportovní chování, Burian 5 
+ 20 za vražení na hrazení a Ško-
da M. (oba Spartak) 10 minut 
za hrubost. Využití: 1:2. Oslabení: 
0:0. Sestavy VM B: Kočí (Šeba) 
– Kudláček M., Pokorný – Peter-
ka, Navrátil – Musil F. – Vrána, 
Frühauf, Malec – Pelíšek, Barák, 
Tůma – Kampas M., Kampas J., 
Křípal – Šoukal. VB B: Loukota 
Jan (Škoda M.) – Dačev, Vlček, 
Marek, Škoda J., Budín, Louko-
ta Jiří, Dočkal, Komínek, Burian, 

Rozmahel T., Rozmahel Z., Staněk.
Zasloužené vítězství Bíteše. Do-
mácí hráči k  nesourodé hře při-
dali navíc zbytečná vyloučení 
a  hrubky v  rozehrávce ve  vlast-
ním pásmu. Hosté sice herně 
o  moc víc nevynikali, ale chyb 
dělali podstatně méně a ty soupe-
řovy dokázali trestat.
Poprvé se to na skóre projevilo v 17. 
minutě, když vyloučení Vrány zu-
žitkoval Burian. Hokejistům HHK 
se ale ještě do  přestávky podařilo 
vyrovnat. Minutu před koncem 
vyražený puk trefil Malce a vzápětí 
zapadl za Loukotova záda.
Bíteš se dostala znovu do  vedení 
tři minuty po  začátku prostřední 
části zásluhou Tomáše Rozmahe-
la. O další tři minuty později už byl 
ovšem stav zápasu opačný. Nejpr-
ve Peterka prostřelil od  modré 
vše, co mu stálo v cestě a vzápětí 
na  to využil třetí útok domácích 
početní výhodu. Na  konci pěkné 

kombinace byl Křípal. Do šaten se 
šlo nakonec opět s remízou. Ve 37. 
minutě. Bítešští potrestali další 
chybu protivníka a  Dočkal nedal 
Kočímu žádnou šanci.
Poslední třetina tak slibovala dra-
matické rozuzlení. To však vzalo 
za své už v její první půli. Ve 43. 
minutě po  dalším kiksu domá-
cí obrany dal Jiří Škoda na  4:3 
a o šest minut později stejný hráč 
využil přesilovku. Až od  této 
chvíle začali Meziříčští konečně 
bojovat o výsledek. Střelecká ne-
mohoucnost včetně nevyužitého 
přečíslení 5:3 a  důrazná obrana 
hostů jim však už žádný gól ne-
dovolily. 
1. RH Cent. Brno 2 1 0 1 0 14:4 4
2. Náměšť n. O. 1 1 0 0 0 10:3 3
3. Vev. Bítýška 1 1 0 0 0 6:2 3
4. V. Meziříčí B 2 1 0 0 1 8:7 3
5. Telč 2 1 0 0 1 6:7 3
6. V. Bíteš B 2 1 0 0 1 6:7 3
7. Šerkovice 2 1 0 0 1 12:17 3
8. Bulldogs Brno 2 1 0 0 1 10:15 3
9. Zastávka u Brna 2 0 1 0 1 7:13 2
10. Křižanov 2 0 0 0 2 9:13 0

Bítešské hokejové béčko zaslouženě 
zvítězilo nad naším

Říjen
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
Vstupné: 
bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

-vid-

Krajský přebor
Spartak V. Meziříčí A (neděle 9.00)
1. kolo/10. 11.: VM A –  Třebíč B
2./24. 11.: Jihlava B – VM A
3./8. 12.: VM A – Žďár n. S. A
4./26. 1. 2014: Humpolec A – VM A
5./9. 2.: VM A – Havl. Brod B
6./23. 2.: Náměšť n. O. A – VM A
7./16. 3.: VM A – Pelhřimov A
8./30. 3.: Světlá n. Sáz. A – VM A

9. (poslední) kolo/13. 4.: VM 
A má volno.
Domácí utkání – v  restauraci 
„Na Poříčí“ při Domu zdraví.
Region. soutěž Jih (neděle 9.00)
1. kolo/20. 10. 2013: Třebíč D – 
VM B 2:3
2./10. 11.: VM B má volno.
3./24. 11.: VM B – Jihlava E
4./8. 12.: Velká Bíteš – VM B

5./12. 1. 2014: VM B – Jihlava F
6./26. 1.: VM B – Třebíč D
7./9. 2.: VM B má druhé volno.
8./23. 2.: Jihlava E – VM B
9./16. 3.: VM B – Velká Bíteš
10. (poslední) kolo/30. 3.: Jihlava 
F – VM B
Domácí zápasy se konají v  ku-
lečníkovém salonku hostince 
„U Kozů“. 

V severní skupině se budou stře-
távat Sokol Jámy, Sokol Nové 
Veselí, ŠK Bystřice nad Pern., 
TJ Žďár n. S. D a Jiskra Havl. 
Brod E. Kapitány týmů jsou ing. 
Michal Nedoma z VM (Spartak 
VM A v KP), Miloslav Kučera 
z Mostišť (Spartak VM B v RSJ) 
a Vladimír Pařil z VM (Sokol 
Jámy v RSS).

-ht-

ROZPIS šACHOVýCH SOUTĚŽí

-vp-

HC Spartak VB – HHK VM 3:2 
(1:1, 1:1, 1:0)
Branky a asistence: 6. Šidák (Mička, 
Pospíšil), 26. Touška J. (Petrčka), 
42. Šidák (Petrčka) – 14. Nekvasil 
(Hlouch, Sláma), 32. Bula (Křenek, 
Novák). Sestava HC Spartak Vel-
ká Bíteš: Vrba (Chadim) – Trnka, 
Babic, Mička, Šidák, Rosendorf, 
Čuňočka, Tůma, Buďa, Pospíšil, 
Štěpánek, Petrčka, Čikl, Grmela, 
Touška M., Žalud, Touška J. Se-
stava HHK Velké Meziříčí: Hladík 
(Štourač) – Ambrož, Sláma, Dusík, 
Šerý, Vlašín, Štěpánek – Kudláček, 
Krča, Fila – Nekvasil, Hlouch, Buri-
an – Křenek, Novák, Bula – Kučera, 
Střecha, Weiss. Rozhodčí: Honza 
– Procházka, Mikoviny. Vylouče-
ní: 5:4. Využití: 0:0, v oslabení 1:0. 
Střely na branku: 31:25. Diváci: 100.
Po čtrnáctidenní přestávce se první 
mužstvo vydalo do nedaleké Velké 
Bíteše, kde se utkalo s lídrem kraj-
ské ligy.
Trenérská dvojice Roman Von-
dráček a Mirek Horký měli k dis-
pozici téměř kompletní kádr. 
Pouze Pavel Pokorný hájil barvy 
B mužstva v  domácím utkání 
proti záloze Velké Bíteše.
Od  první minuty se hrál velmi 
kvalitní hokej. Oba soupeři se 

věnovali hře a  v  průběhu utká-
ní mezi nimi nedošlo k  žádným 
zákeřnostem. Rozhodčí udělili 
v  průběhu utkání pouze devět 
dvouminutových trestů.
Do  vedení šli v  šesté minutě do-
mácí. Ve 14. minutě se dočkali naši 
hráči. V  útočném pásmu zachytil 
vyhozený puk po mantinelu Lukáš 
Sláma, který rozehrál na  Roma-
na Hloucha, a  ten našel přesnou 
přihrávkou Karla Nekvasila, který 
nedal domácímu gólmanovi šanci.
Ve  druhé periodě padly tak-
též dvě branky. Opět po  jedné 
na  každé straně. V  úvodu jsme 
dostali krátkou, 14vteřinovou, 
přesilovku 5:3. Naši hráči si vy-
tvořili řadu slibných šancí, ale 
vylámali si zuby na  fantasticky 
chytajícím brankáři domácích. 
V závěru přesilovky 5:4 se dostal 
do brejku domácí Jakub Touška, 
který překonal našeho gólmana 
Hladíka. Ve 32. minutě naši hráči 
vyrovnali. Po  přihrávce Michala 
Nováka a Davida Křenka překo-
nal ležícího Vrbu z ostrého úhlu 
střelou pod víko Jan Bula.
V  poslední třetině padla pouze 
jediná branka, a to hned ve druhé 
minutě závěrečné třetiny, kdy na-
chytal na hruškách brankáře Hla-

díka domácí Šidák. Ten vyvezl puk 
z  obranného pásma a  na  útočné 
modré vystřelil na  naši svatyni. 
Kotouč zasáhl našeho brankáře 
do  pravého ramene a  přes záda 
zapadl do  naší branky. Do  kon-
ce utkání se již skóre nezměnilo, 
přestože měli domácí téměř dvě 
minuty přesilovku 5:3. 61 vteřin 
před koncem si naši trenéři vzali 
oddychový čas a pokusili se hrou 
bez brankáře urvat remízu. Stav se 
bohužel již nezměnil, a tak jsme se 
z Velké Bíteše vraceli bez bodu.
V tomto týdnu naši hráči odehrají 
dvě utkání. To první již tuto středu 
na domácím ledě, kdy přivítají tým 
HC TJ Šternberk. Utkání začíná 
v 18.00. V sobotu zajíždí první muž-
stvo do Brumova-Bylnice.

Ligové hokejové derby Vysočiny 
dopadlo lépe pro Velkou Bíteš

KL jižní Moravy a Zlínska
Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 4 4 0 0 0 18:7 12
2. Warrior Brno 4 2 1 1 0 16:9 9
3. Uničov 4 3 0 0 1 21:18 9
4. Šternberk 3 2 0 0 1 14:10 6
5. Vel. Meziříčí 3 1 0 0 2 15:13 3
6. Rosice 3 1 0 0 2 14:16 3
7. Blansko 4 0 0 0 4 10:20 0
8. Boskovice 4 0 0 0 4 10:27 0

Zlínská konference
1. Uherský Brod 4 3 1 0 0 19:7 11
2. Kroměříž 4 3 0 0 1 21:16 9
3. Uherské Hradiště 4 2 0 0 2 19:20 6
4. Uherský Ostroh 4 1 0 1 2 14:16 4
5. Brumov-Bylnice 3 0 0 0 3 6:17 0

-hhk-

Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí zve do  svých řad 
chlapce a  děvčata narozené 
1995–2003 se zájmem o  po-
hyb.
Pravidelné tréninky
pondělí až pátek 15.30–19.30 
hodin ve  sportovní hale 
za Světlou. 
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MSD sk. D
FC VM – RSM Hodonín 1:2 
(1:1)
Střelci: 38. Simr – 42. Šmahaj, 85. 
Spazier. Rozhodčí: Nejezchleb, Ko-
lář, Motal. Sestava: Invald – Mucha 
Z., Krejčí, Šimáček, Bouček (89. 
Štefka) – Caha (83. Bradáč), Ně-
mec, Souček (56. Pokorný), Ráček 
(76. Beran), Vyskočil – Simr, na la-
vičce Simandl, trenér Smejkal. ŽK: 
Souček. Diváků: 310.
Do  zápasu vstoupili lépe hos-
té. Byli pohyblivější, důrazněj-
ší a  přesnější v  kombinaci. Až 
ve  12. min. získal odražený míč 
M. Bouček, ale bránu hostů ne-
trefil. V  17. min našel P. Simr 
nabíhajícího J. Cahu, ale ten si 
připravoval střeleckou pozici tak 
dlouho, až mu hostující obránce 
míč ukopl. Opět zahrozili hos-
té, nejčastěji Drápal. Ve  23. min 
prošel středem hřiště J. Šimáček, 

na  hranici vápna hledal nabíha-
jícího Simra, ten se snažil probít 
přes dva obránce, ale o míč přišel. 
Ve 37. min se po centru Drápala 
prosadil hlavou Nevídal, R. In-
vald jeho gólové zakončení vy-
razil nad bránu a z brány vykopl 
Šimáček. Z  následného útoku se 
po  pěkné přihrávce od  Z. Mu-
chy dostal za  obranu hostí Simr 
a  obstřelil vybíhajícího gólmana 
Petráše 1:0. Ve  42. min poslal 
centr na  zadní tyč Drápal, kde 
míč do sítě dopravil nikým nea-
takovaný Šmahaj 1:1.
Do  druhého poločasu přišli do-
mácí hráči se snahou odčinit 
nepřesvědčivý výkon z  prvního. 
Přidali na  pohybu a  důrazu, ale 
zpřesnit kombinaci a  přihráv-
ky se jim nedařilo. Ve  49. min 
sklepl Simr míč k  H. Ráčkovi, 
jeho pokus však obrana zbloko-
vala a dorážka Boučka šla vyso-

ko nad. V  54. min našel Drápal 
nabíhajícího Nevídala, ale jeho 
křižná střela naši bránu minula. 
V  55. min se po  centru od  M. 
Součka objevil sám Simr, ale jeho 
hlavička na zadní tyč bránu těsně 
minula. V 61. Trčka zkusil z pří-
mého kopu trefit z 25 metrů naši 
bránu, ale těsně minul. V 68. min 
mohl utkání rozhodnout Simr, 
ale po  centru R. Vyskočila tre-

fil jen tyč hostující brány. V  79. 
min musel po  skrumáži před 
naší bránou vykopávat míč do ní 
mířící J. Krejčí. V  83. min na-
skočil na  centr hlavou Simr, ale 
míč v  záklonu pořádně netrefil, 
škoda, že si nevšiml lépe posta-
veného Šimáčka. A  tak udeřilo 
na druhé straně, rohový kop hos-
tů byl zakončen střelou z  první, 
kterou Roman Invald reflexivně 

vyrazil před sebe. Tam se nejlépe 
zorientoval Spazier a střelou pod 
břevno stanovil konečný výsle-
dek 1:2. Závěrečná snaha domá-
cích již žádnou šanci nepřinesla, 
a  tak se hosté radovali z plného 
bodového zisku v letošní sezoně 
jako první.
„Soupeř zcela zaslouženě získal 
všechny tři body. My jsme byli 
u všeho pozdě a nedokázali jsme 

vymyslet takřka žádnou kombi-
naci, vypadalo to jako bychom se 
nikdy neviděli.  Hodonín byl po-
hyblivější, dobře kombinoval a byl 
i důraznější v osobních soubojích. 
Zranění dvou hráčů ze základ-
ní sestavy se ukázalo být pro nás 
jako klíčové. I tak, to není omluva 
pro naše diváky,“ zhodnotil trenér 
Libor Smejkal st. Nejlepší hrá-
či utkání: Tomáš Drápal, David 
Šmahaj, Jan Šimáček.
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KDY A KAm

Fotbalové áčko kleslo na třetí příčku tabulky

Simr překonal brankáře Hodonína a vstřelil náš jediný gól. Foto: Antonín Dvořák
-myn-

1. Polná 12 7 3 2 23:12 24
2. Vyškov 12 6 5 1 24:11 23
3. Velké Meziříčí 12 7 2 3 16:10 23
4. Rosice 12 7 1 4 20:15 22
5. Líšeň 12 6 3 3 18:12 21
6. Vrchovina 13 5 4 4 11:11 19
7. Hodonín 12 4 6 2 14:12 18
8. Stará Říše 12 4 5 3 15:15 17
9. Bystrc-Kníničky 12 4 3 5 21:21 15
10. Pelhřimov 13 4 3 6 20:27 15
11. Blansko 12 3 5 4 19:16 14
12. Uherský Brod 12 3 4 5 12:18 13
13. Bohunice 12 3 3 6 16:23 12
14. Tasovice 12 3 2 7 13:19 11
15. Bystřice n. P. 12 2 3 7 10:21 9
16. Napajedla 12 2 2 8 12:21 8

2. liga házené žen Morava
TJ Sokol VM – HK Hodonín 
37:26 (21:15)
V  pátém kole 2. ligy žen jsme 
na naší palubovce přivítali nováč-
ka soutěže, HK Hodonín. Naše 
hráčky se chtěly před domácím 
publikem předvést vítězstvím. To 
se nerodilo jednoduše.
Do  úvodu utkání obě družstva 
vstoupila ve velkém tempu, kdy se 
spíše útočilo. Po prvotním nástupu 
hostujícího celku se hra uklidnila. 
Naše ženy se rychlým přechodem 
do útoku dostávaly na brankoviště, 
ze kterého nekompromisně pro-
měňovaly svoji střelbu (15. minuta 
13:6). Ve druhé části prvního polo-
času jsme lehce zvolnily tempo, če-
hož dokázal soupeř využít a po ně-
kolika trhácích snížil brankový 
rozdíl na pouhé tři branky (23. mi-
nuta 16:13). Na tento stav zareago-
valy naše dvě dobře hrající spojky 

Jitka Plachetská a Hanka Hublová 
a  díky dobře mířeným střelám ze 
střední vzdálenosti jsme mohly 
odcházet do  šatny s  šestibranko-
vým náskokem (21:15).
Na  začátku druhého poločasu 
jsme hrály v  početní nevýhodě, 
čehož dokázaly využít hostující 
hráčky. V  útoku jsme sice bran-
ky zaznamenaly, ale pouze ze 
sedmimetrových hodů. Soupeř-
ky hrály celý zápas ve  vysokém 
tempu. Naštěstí houževnatost 
našich hráček a podpora publika 
nás hnaly stále dopředu. Podařilo 
se nám ubránit nejlepší střelkyni 
a  dobrou rozehrávkou v  útoku 
jsme postupně navyšovaly bran-
kový rozdíl (24. minuta 33:24). 
Na  konci zápasu jsme soupeřky 
k žádnému nadechnutí a snížení 
skóre již nepustily. 
I když na první pohled se zdá, že 
šlo o  jednoduché vítězství, hra 

tomu místy neodpovídala. Do-
mácí však ukázaly, že jsou silným 
družstvem, které chce vyhrávat.
V  příštím týdnu nás čeká pře-
dehrávka utkání opět s  Hodo-
nínem. Tento soupeř nám bude 
jistě chtít vrátit porážku a  nám 
nezbývá, než se dostatečně na zá-
pas připravit. Do  Hodonína, ale 
pojedeme s cílem odvézt alespoň 
jeden bod.
7m hody 5/5:4/3; vyloučení: 3:4, 
počet diváků 152. Sled branek: 
3:3, 9:5, 13:6, 17:13, 21:15, 24:18, 
28:20, 33:24, 37:26. 
Sestava a  branky: Babáčková 
M., Zelníčková M. – Hublová H. 
(11/3), Plachetská J. (9/2), Svo-
bodová D. (5), Hladíková D. (3), 
Studená K. (3), Škrdlová I. (3), 
Sedláčková K. (2), Rousová N. 
(1), Homolová M., vedoucí druž-
stva Ing. S. Tvarůžek, J. Lavická. 

Házenkářky doma potěšily fanoušky svým vysokým vítězstvím

Jitka Plachetská v brankové příležitosti. Foto: 
Jaroslav Hugo -jl-

2. liga házené mužů Morava jih
TJ STM Olomouc – TJ Sokol 
VM 33:26 (17:12)
V pátém kole zajíždělo družstvo 
mužů do Olomouce. Soupeř byl 
velkou neznámou. Předešlé vý-
sledky loňského účastníka první 
ligy napovídaly, že jde o kvalitní 
celek.
První dvě branky utkání zazna-
menali domácí, na to kontrovali 
naši hráči a v 10. minutě vedli 4:5. 
Střelecky byl při chuti Víťa Veče-
řa, a tak si vysloužil od soupeře 
osobní obranu. Od této chvíle 
postrádal náš útok potřebný tlak. 
V obraně jsme dělali zbytečné 
chyby a domácí si postupně bu-
dovali náskok.
Vstup do druhé půle se nám 
vůbec nevydařil. V útoku se ku-
pila chyba za chybou a soupeř 
nekompromisně trestal. Ve 39. 
minutě bylo prakticky rozhod-
nuto. Olomouc sice nepodávala 
nějaký enormní výkon, ale náš 
útok byl velmi „jalový“. Křídla 
prakticky neexistovala a spoj-
ky postrádaly patřičný důraz. 

Občas se povedla spolupráce 
spojka – pivot, ale to bylo z naší 
strany vše. Domácí si udržovali 
vypracovaný náskok. V závěru 
se našemu družstvu podařilo 
jen skóre kosmeticky upravit na 
konečných 33:26.
V následujícím týdnu naše há-
zenkáře čeká „velký svátek“ v po-
době pohárového utkání s extra-
ligovými Lovosicemi a v sobotu 
ligové utkání proti Sokolnicím. 
Doufejme, že se již podaří zvítě-
zit a navázat na výsledky z úvodu 
sezony.
7m hody 5/6:2/2 vyloučení: 4:6, 
počet diváků 62. Sled branek: 2:3, 
4:5, 7:6, 11:7, 14:10, 17:12, 23:13, 
26:16, 28:20, 30:22, 33:26. 
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Večeřa Vítězslav 
(5), Matušík Roman (5), Pavliš 
David (4), Hron Vojtěch (4), Fis-
cher Radim (3/2), Trojan Vítěz-
slav (2), Živčic Pavol (2), Lečbych 
Jan (1), Konečný Ladislav, Necid 
Miloš, Kubiš David, trenér Vav-
erka Vlastimil, vedoucí družstva 
Kříbala Martin. 

Muži v Olomouci neuspěli

-šid-

Extraliga
Agromotor VM – Auto Dobro-
volný VM 12:2
Kadela 2, Šlapal 2, Netík 2, Vávra, 
Zachoval, Bíbr, Kavina, Sýkora, 
Fischer – Novák, Dobrovolný
HC Lukáš – SK Vídeň 9:3
Beránek, Jirovský, Bartejs, Malát, 
Gis 5 – Nedoma 2, Studený 
HC L. Zikmund – SPL Radostín 11:2
Velecký 5, Štoček 2, Uhlíř 2, Pál-
ka, Kabelka P. – Hubený, Váša
TS VM – HC Benetice 11:2
Šmejkal 3, Muzikář 2, Chatr-
ný 2, Šlapal O., Šlapal D., Ko-

žený, Horký – Krejčí, Mikuláš
HC Benetice – SK Afcon Kunšo-
vec VM 0:8
Pyrochta, Topol 2, Vrbka, Flori-
án, Nováček, Strnad 2 
SK Omega VB – Sanborn VM 1:4
Budín – Fiala 2, Bajer F., Bukáček
1. HC Lukáš 3 3 0 0 30:8 6
2. Sanborn VM 3 3 0 0 17:7 6
3. Tech. služby VM 3 2 0 1 23:10 4
4. Agromotor VM 3 2 0 1 21:8 4
5. HC Laser Zikmund 3 2 0 1 26:16 4
6. SK Afcon Kunšovec VM 3 2 0 1 21:12 4
7. SPL Radostín nad Osl. 3 2 0 1 8:14 4
8. SK Omega VB 3 1 0 2 12:5 2
9. HC Benetice 4 1 0 3 8:30 2
10. SK Netín 2 0 0 2 6:17 0
11. SK Vídeň 3 0 0 3 8:27 0
12. Auto Dobrovolný VM 3 0 0 3 4:30 0

I. liga
HC Tasov – NHÚ Balinka VM 2:8 
Komínek, Robotka – Vacula 2, 
Navrátil 2, Jelínek, Komínek, 
Strádal M., Strádal R.
H. Heřmanice – HC Křižanov 7:1
Kutílek 4, Šilhán 2, Mejzlík J. – 
Štěpánek
HC River VM – HC Bory 12:3
Rous 3, Vrtal 3, Zelený 3, Hladík, 
Kejda, Havlík – Kovář 2, Pokorný 
HCF Dráhy VM – HC Ořechov 2:8
Širhal, Ivančík – Koudelka 2, Bu-
rian 2, Zeman, Dvořák 2, Večeřa
Farma Měřín – SK Lavičky 4:3

Kocanda 2, Kožený K., Kožený 
M. – Polák 2, Nevěčný
HC Pikárec – SK S. Zhoř 9:6
Marek 2, Jaša 2, Chrást, Vařejka, 
Broža F., Broža M., Kovář – Necid 
2, Kazda 2, Bartušek, Urbánek
1. Horní Heřmanice 3 3 0 0 23:5 6
2. Farma Měřín 3 3 0 0 22:5 6
3. HC Pikárec 3 3 0 0 27:13 6
4. River VM 3 2 0 1 22:10 4
5. HC Ořechov 3 2 0 1 16:9 4
6. HC Tasov 3 2 0 1 15:13 4
7. NHÚ Balinka VM 3 1 1 1 15:17 3
8. SK Lavičky 3 1 0 2 10:15 2
9. HCF Dráhy VM 3 0 1 2 7:14 1
10. HC Křižanov 3 0 0 3 8:22 0
11. SK Str. Zhoř 3 0 0 3 7:21 0
12. HC Bory 3 0 0 3 8:36 0

-vid-

HC Lukáš se drží v čele městské hokejové ligy

Juniorské extraliga se hraje nově 
jednou za měsíc v sobotu a neděli 
vždy po  dvou zápasech s  dvěma 
soupeři. Nás čekaly Ostrava a Zlín. 
Vstupovali jsme do bojů s naděje-
mi, ale i  trochou nejistoty. V  pří-
pravě se sice dařilo, ale to o ničem 
nevypovídá. Nakonec to nedopad-
lo moc dobře, neboť premiéra se 
našim juniorům nevydařila. Čtyři 

porážky, jeden získaný bod za pro-
hru 2:3 a poslední místo po čtyřech 
odehraných zápasech. V  Ostravě 
porážky 1:3 a 0:3, doma se Zlínem 
2:3 a 0:3. Tým je nový, odchodem 
Marka Zmrhala ztratil lídra a nový 
se zatím ještě nenašel. Sestava: 
Žaba, Musílek, Krejska, Hury-
ta, Slavík a  Matějka. Libera Pešta 
a  Láznička. Střídali během dvou 

dnů: Heřmánek, Olšar a Pospíchal. 
Vyloženě nezklamal nikdo, ovšem 
nikdo také nepřekvapil. Snad jen 
bojovnost Olšara snese pochvalu. 
Tým je na začátku cesty a musí se 
ještě sehrát. To svědčí o  nevyrov-
nanosti výkonů. Proti Zlínu nám 
šlo zpočátku podání, chvíli i útok, 
pak jsme zase dostali několik pří-
mých bodů, selhávali jsme v obra-

ně. Přesto to stále bylo vyrovnané. 
Všechny čtyři zápasy byly jak přes 
kopírák. Není však třeba věšet hla-
vu. Ještě se toho může hodně stát. 
Reorganizací soutěže je více času 
na trénování, a to dává naději.
Ostrava – VM 3:1 (18, 14, –21, 
11); 3:0 (28, 19, 18)
VM – Zlín 2:3 (15, –21, 17, –16, 
–9); 0:3 (–16, –22, –23)

Volejbaloví junioři začali neúspěšně

-jud-

na hokej
na zimní stadion
ve středu 23. října v 18.00 HHK 
VM A – HC TJ Šternberk
v sobotu 26. října v 17.15 HHK 
B – Telč
na házenou
do haly za Světlou
ve  středu 23. října v  18.00 os-
mifinále Českého poháru mužů 
– HK A.S.A. Město Lovosice 
(aktuálně druhý tým Tipgames 
extraligy!)
v  sobotu 26. října v  15.00 II. 
liga mladší dorostenci – Sokol-
nice; v 17.00 II. liga muži – So-
kolnice
v  neděli 27. října 9.00–15.00  
Liga Vysočiny – minižactvo tur-
naj: VM, Havlíčkův Brod, Nové 
Veselí, Ledeč nad Sázavou, Ži-
rovnice


