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Statek v Balinách má za sebou 
bourání, nyní jej čeká výstavba

Vítězem předčasných voleb do PS u nás je ČSSD

Poprvé po dlouhé době se voliči namísto do Jupiter clubu museli vypravit k urnám 
do náhradních prostor v luteránském gymnáziu. Foto: Iva Horká

Ve Velkém Meziříčí vyhrála 
předčasné volby (25. a 26. 10. 
2013) do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ČSSD. Získala 
23,07 % hlasů od voličů. 

Druhý nejvyšší počet hlasů ob-
drželo ANO 2011 (16,48 %), 
za ním KSČM (15,61), KDU-ČSL 
(10,63), TOP 09 (8,90), ODS 
(7,93), Úsvit přímé demokracie 
T. Okamury (7,05). Ostatní stra-
ny nepřekročily pětiprocentní 
hranici, pouze v okrsku č. 9 zís-

kala Strana zelených 5,59 %. Ku-
příkladu ale Strana svobodných 
občanů či Česká pirátská strana 
získaly v několika okrscích naše-
ho města mnohde více hlasů, než 
Strana zelených – třeba v okrsku 
č. 6 dostali Piráti 4,06 % hlasů. 
Volební účast v našem městě byla 
61,74 %, na Vysočině 63,37 %.
Z  kandidátů, kteří se rekruto-
vali z  našeho města, se do  Par-
lamentu nedostal nikdo. Z  celé 
Vysočiny usedne v poslaneckých 
lavicích celkem jedenáct poslan-

ců. Jsou to za ČSSD Antonín Pa-
vel, Běhounek Jiří a Černý Karel. 
Za  ANO 2011 Bačiak Miloslav 
a  Jourová Věra, za  ODS Fische-
rová Jana, za KDU-ČSL Kaňkov-
ský Vít, za KSČM Kováčik Pavel 
a  Zahradníček Josef, za  Úsvit 
přímé demokracie Lank Martin 
a za TOP 09 Tureček Karel. 
Hejtman Vysočiny Běhounek 
oznámil v  tiskovém prohlášení, 
že zatím neopustí post ve vedení 
Kraje Vysočina.

Na statku v Balinách, který bude sloužit jako zahradně-terapeutický areál, se 
chystá stavba nového krovu. Foto: Martina Strnadová 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, 

V Balinách probíhá přestavba 
zchátralého statku na za-
hradně-terapeutický areál 
školského zařízení Chaloup-
ky. Nezbytné bourací práce 
jsou v současné době u konce 
a začíná samotná výstavba.

„Během léta došlo k  bourá-
ní zejména vnitřních příček 
budovy a  střechy, která byla 
v  dezolátním stavu. Současně 
bylo nutné udělat i stabilizační 
práce na  tom, co chceme za-
chovat,“ informuje Jana Audy 
z  velkomeziříčského chalou-
peckého pracoviště Ostrůvek 

a  pokračuje, „v  tomto týdnu 
už by se měl dělat krov – začne 
tedy výstavba.“ V  březnu 2014 
by mohla být první fáze akce 
hotova, tedy přestavba přední 
části objektu na zázemí a učeb-
ny pro specializované pracovi-
ště. V průběhu jara 2014 dojde 
na  úpravy zážitkové zahrady. 
Zahradně-terapeutický areál 
by měl být otevřen do  letních 
prázdnin.
„Ještě teď v  průběhu stavby se 
snažíme projekt upravovat po-
dle aktuální situace,“ podotýká 
Jana Audy a  dodává, „za  po-
moci odborníka na  historické 

stavby chceme objekt dostat co 
nejvíce do  původního stavu.“ 
Není to jednoduché, neboť ze-
mědělská usedlost, kterou kdy-
si po  vyvlastnění užívalo jed-
notné zemědělské družstvo, ale 
i  to ji pak postupně opouštělo, 
mnoho let chátrala. I  proto je 
nutné ty části bývalého statku, 
kterých se zatím rekonstrukce 
netýká, alespoň stabilizovat. 
Ale podaří-li se obecně pro-
spěšné společnosti Chaloupky 
získat další dotace, mohlo by 
v nich budoucnu vzniknout na-
příklad ubytování apod.

 Pokračování na straně 4

Úřad byl evakuován kvůli kyselině

zveme vás na tradiční ZVĚŘINOVÉ HODY
úterý 29. říjen – neděle 3. listopad 2013

rezervace – restaurace & pizzerie tel.: 566 522 687    

Neznámá silně zapáchající 
látka rozlitá v prostorách 
městského úřadu v budově 
spořitelny ve Velkém Meziříčí 
vyhnala ve středu 23. října 
z objektu více než padesátku 
lidí. Šlo o kyselinu máselnou. 
Na místě zasahovali hasiči 
a policie.

V budově městského úřadu, kde 
sídlí odbory správní a  dopravy, 
ve  středu ráno někdo vylil ky-
selinu máselnou. Zda to bylo 
úmyslně, se zatím oficiálně ne-
potvrdilo. Úřad zůstal zavřený 
až do večera.
„Podle mě to byl jednoznačně 
úmysl, protože látku někdo vy-
lil po  schodech z  třetího patra 
až dolů, ještě to bylo i  na  para-
petech a  rozšplíchané všude,“ 
domnívá se tajemník městského 
úřadu Marek Švaříček. A  sta-
rosta Radovan Necid mu dává 
za  pravdu: „Pravděpodobně to 
byl nějaký zlomyslný klient.“
„My to zatím prověřujeme jako 
přečin výtržnictví. Po osobě pát-
ráme,“ informuje tisková mluvčí 
policie Kraje Vysočina Monika 
Pátková a  pokračuje, „spíš by-
chom se mohli klonit k tomu, že 
šlo o úmysl, ale nemáme to po-
tvrzené, tedy to nemůžeme říct. 
Vzhledem k  vyšetřování zatím 
bližší informace neposkytuje-
me.“  Pokračování na straně 4

Foto: Martina Strnadová

Volební okrsek VM ČSSD TOP  ODS KDU Úvit ANO  KSČM SZ
1. ZŠ Oslavická 23,56 12,45 9,00 9,00 7,66 14,94 14,36 1,53
2. ZŠ Oslavická 21,64 8,94 5,17 11,52 8,00 16,70 13,88 4,47
3. Kapitol a. s. 23,95 5,80 6,54 13,09 5,65 17,70 18,00 1,63
4. SŠŘS  22,18 10,22 10,80 9,88 7,24 17,12 13,21 2,06
5. Luteránské gym. 18,16 11,66 9,33 10,50 8,33 17,16 13,66 2,33
6. ŠJ Poštovní  24,36 5,56 7,66 6,01 9,02 17,74 17,89 2,25
7. ZŠ a PŠ Poštovní 31,20 6,03 8,27 8,96 6,20 13,10 16,89 3,10
8. ZDAR  21,90 8,76 8,29 9,07 6,10 18,93 17,84 1,56
9. KD Hrbov  26,57 11,88 3,49 14,68 4,19 18,18 11,88 5,59
10. KD Lhotky 17,91 8,45 5,97 11,44 6,46 20,39 19,40 0,49
11. ZŠ Mostiště 22,63 9,74 5,15 17,19 6,87 12,32 14,61 1,71
12. OV Olší n. Osl. 17,96 14,84 7,81 22,65 4,68 7,81 11,71 2,34

 Pokračování na straně 2

Zdroj: www.volby.cz. Připravila: Iva Horká
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Nový most v nkt cables je již zabetonovaný a bude hotov 
ještě letos. Další foto na straně 4. Foto: Martina Strnadová

Některé práce na protipovodňovkách zůstanou na jaro
Většina staveb v rámci protipovodňové ochrany města 
Velké Meziříčí bude před zimou dokončena. Další práce 
mají pokračovat na jaře.
„K  dnešnímu dni máme v  podstatě hotovy všechny zídky 
mimo tu, kde byli archeologové,“ uvedl minulý týden ve čtvr-
tek stavební ředitel firmy Hochtief Přemysl Kusiak. Podle něj 
zbývá dokončit jen něco málo na  zídkách u  mostu na  Tře-
bíčské, tedy za Kooperativou. Do zimy pak budou zídky ještě 
osazeny hlavami. Do konce letošního roku bude hotov i nový 
most v areálu nkt cables. „Ten je nyní zabetonovaný. Demolice 
starého však asi zůstane až na  jaro, neboť jí musí předcházet 
kolaudace nově postaveného mostu,“ doplnil Kusiak. Krom 
toho čeká na  jaře 2014 sdružení firem PPO Velké Meziříčí 
ještě stavba protipovodňové zídky v  asi 200 metrů dlouhém 
úseku za domy na Hornoměstské, která nyní v projektu chy-
bí. „Čekáme na podpis smlouvy s Povodím Moravy, abychom 
mohli stavbu na jaře zrealizovat,“ uzavřel Kusiak. Povodí zase 
čeká na rozhodnutí ministerstva zemědělství o povolení změny 
stavby. „Předpokládáme, že je obdržíme řádově během několi-
ka týdnů,“ informovala tisková mluvčí PMO Gabriela Tomíč-
ková. Pak stavbu, která spojí konec hotové zídky na Paloukách 
s  pilířem mostu na  Třebíčské ulici, zaplatí také ministerstvo 
zemědělství. Martina Strnadová

Známou a velmi kvalitní švý-
carskou čokoládu Lindt netřeba 
představovat. Svoje dobré jméno 
si získala po celém světě, i u nás 
v Česku. O tom, že je její speciali-
zovaná prodejna ale také v našem 
městě, možná ví zatím málokdo. 
Je součástí prodejny Nápoje Ho-
mola na Sokolovké ulici, naproti 
areálu firmy MusicData.

Jak se ve Velkém Meziříčí obchod-
ní zastoupení Lindt ocitlo, přibližu-
je Josef  Homola z Nápojů ve Vel-
kém Meziříčí. „Hodně zákazníků, 
kteří k nám chodí pro dárkové zbo-
ží – kvalitní alkohol, top moravská 
vína, ale i  speciální piva –, chtěli 
přidat k dárku i nějakou čokoládu 
nebo jinou sladkou pozornost,” 
vysvětluje J. Homola, „volba tedy 
po návštěvě švýcarských a rakous-

kých prodejen Lindt padla na tuto 
švýcarskou čokoládu, jež je světo-
vou jedničkou mezi čokoládami 
a kterou navíc i my v rodině máme 
velmi rádi. 
Považuji proto za  úspěch, že se 
nám povedlo dostat jejich fran-
chisovou prodejnu i  k  nám. Díky 
tomu nabízíme veškerý jejich sorti-
ment, který se dováží do naší země. 
Zastupujeme celou oblast Moravy 
a patříme tedy mezi několik málo 
prodejen tohoto typu v  Česku, 
další zastoupení je pouze v  Praze 
a na Hatích.“ 
Uvedený typ prodejny musí splňo-
vat přísná kritéria, od  typu regálu 
i jeho barvy či osvětlení, přes loga 
až po  výlohu a  mnohé další, a  to 
tak, jak to mají všechny prodejny 
ve Švýcarsku a Rakousku. 

Lindt má v našem městě specializovanou prodejnu

 Pokračování na straně 4

Nejlepší infocentrum na 
Vysočině najdou návštěvníci ve 
Velkém Meziříčí. Potvrdily to 
výsledky soutěže Informační 
centrum 2013, ve kterém místní 
infocentrum přesvědčivě 
zvítězilo.
„Jde o obrovský úspěch zejména 
vedoucí infocentra Květoslavy Hla-
díkové, Lenky Peškové a dalších 
pracovnic. Opravdu upřímně jim 
za jejich dlouhodobou práci děku-
ji,“ pochválil zaměstnance městské-
ho úřadu starosta R. Necid.
Před dvěma lety nechal Radovan 
Necid infocentrum přestěhovat 
do historického vestibulu radnice 

a spojit jej s recepcí. „Zaměstnan-
kyně infocentra tehdy můj krok 
podporovaly a dnes se ukazuje, 
že to byl krok správným směrem. 
Naše infocentrum od té doby vítě-
zí v anketách spokojenosti a aktu-
ální vítězství v této velké soutěži je 
pomyslným završením jejich řady 
úspěchů,“ řekl Radovan Necid.
Soutěž Informační centrum 2013 
pořádala Asociace informačních 
center ve spolupráci s Deníky. Její 
součástí byla nejen anketa veřej-
nosti, ale zejména i tajná návštěva 
hodnotitelů přímo v infocentru. 
Velkomeziříčští uspěli ve všech dis-
ciplínách na výbornou. 

Ve Velkém Meziříčí je nejlepší infocentrum

-ran-

Velké Meziříčí uspělo v soutěži Město pro byznys
V letošním ročníku soutěže Město 
pro byznys obsadilo Velké Meziříčí 
skvělé třetí místo. Jde o významný 
úspěch v tradiční prestižní soutěži 
a mimořádné ocenění práce radni-
ce. O tom, zda je prostředí ve městě 
příznivé pro podnikání a vytváření 
pracovních míst, v soutěži rozhodu-
jí sami majitelé firem a zaměstnava-
telé. Ti hodnotí celkem 42 kritérií 
ve  dvou kategoriích - podnika-
telské prostředí a  přístup veřejné 
správy. „Dosud jsme se v této sou-
těži pohybovali na 9. místě. Postup 
na třetí příčku jednoznačně zname-
ná, že podnikatelé cítí, že v přístupu 
radnice došlo ke změně k lepšímu,“ 
interpretoval výsledky starosta Ra-
dovan Necid. Podle něj se radnice 
snaží se zaměstnavateli co nejvíce 

mluvit a  jejich konkrétní návrhy 
opravdu uskutečňovat. „Naší sna-
hou je také nastavit co nejužší spo-
lupráci firem a  škol kvůli výchově 
budoucích kvalifikovaných pracov-
níků,“ popsal Necid. Dlouholetým 
vítězem soutěže Město pro byznys 
je na Vysočině Humpolec, druhou 
příčku obsadil Pelhřimov a třetí je 
právě Velké Meziříčí.
„Rozhodně se budeme snažit, aby 
naše výsledky od  nynějška byly 
vždy ještě lepší. Ocenění chápu ze-
jména jako uznání především pro 
samotné firmy a  jejich snahu pře-
tvářet naše město k lepšímu a spo-
lupracovat s vedením města,“ uza-
vřel místostarosta Josef Komínek, 
který ocenění  za město převzal.

-ran, foto archiv-

Výsledky voleb Česká republika
(strany, které se dostaly do Parla-
mentu PS ČR):
•	 ČSSD		 20,45	%
•	 ANO	2011	 18,65	%
•	 KSČM		 14,91	%	
•	 TOP	09		 11,99	%
•	 ODS		 	 7,72	%	
•	 Úsvit			 6,88	%	
•	 KDU-ČSL		 6,78	%
Ostatní výsledky za ČR:
•	 Strana	zelených	 3,19	%
•	 Piráti		 2,66	%	
•	 Svobodní		 2,46	%	
•	 SPOZ		 1,51	%	
•	 DSSS		 0,86	%	
•	 Změna	 0,57	%	
•	 Hlavu	vzhůru	 0,42	%	
•	 Suveren.	 0,27	%	
•	 SsČR	 0,26	%	
•	 KČ	 0,17	%	
•	 LEV	21		 0,07	%	
•	 ANEO	 0,02	%	
•	 PB	Cibulka	 0,02	%	
•	 RDS		 0,01	%	
•	 OBČ	2011	 0,00	%	
•	 KAN	 0,00	%	

Výsledky voleb Kraj Vysočina
•	 ČSSD		 23,01	%
•	 ANO	2011	 15,89%
•	 KSČM		 16,86	%	
•	 TOP	09		 9,07	%
•	 ODS		 	 6,83	%	
•	 Úsvit			 6,84	%	
•	 KDU-ČSL		 10,54	%

Výsledky voleb Velké Meziříčí
•	 ČSSD		 23,07	%
•	 ANO	2011	 16,48	%
•	 KSČM		 15,61	%	
•	 TOP	09		 8,90	%
•	 ODS		 	 7,93	%	
•	 Úsvit			 7,05	%	
•	 KDU-ČSL		 10,63	%

Josef Homola rozšířil v prodejně s nápoji sortiment 
o čokoládové výrobky Lindt. Foto: Iva Horká

„Považuji za  rozumné, a  v  tuto 
chvíli jediné možné, počkat až 
skončí povolební vyjednávání 
a poté se rozhodnout, v jaké funkci 
budu našemu kraji největším pří-
nosem. Souběh funkcí hejtmana 
a poslance není v kolizi se zákonem 
a vysoká podpora veřejnosti je pro 
mě v  případě obou funkcí obrov-
ským závazkem.“ Iva Horká

Zdroj: www.volby.cz. Připravila: Iva Horká

Výsledky voleb v obcích (vybráno)
Obec ČSSD TOP ODS KDU Úsvit ANO KSČM
Baliny 20,96 20,96 8,06 11,29 12,90 8,06 8,06
Blízkov 14,94 8,76 3,60 26,80 9,79 15,46 12,37
Bory 19,81 8,35 2,47 20,43 8,66 13,62 13,62
Březejc 14,28 4,76 3,17 26,98 6,34 30,15 11,11
Březí 31,95 4,12 4,12 21,64 4,12 4,12 21,64
Březské 31,25 1,04 4,16 23,95 2,08 2,08 19,79
Bystřice n. P. 30,83 5,95 4,24 9,63 5,86 13,73 17,99
Černá 25,95 5,34 2,29 12,97 6,10 12,21 29,00
Dobrá Voda 25,00 8,51 1,06 19,68 2,12 9,57 21,27
D. Heřmanice 18,75 7,03 7,81 10,93 12,89 10,54 20,70
D. Libochová 23,86 1,13 0,00 20,45 3,40 15,90 22,72
Heřmanov 28,57 8,73 2,38 28,57 4,76 8,73 11,11
H. Heřmanice 30,86 3,70 8,64 12,34 8,64 12,34 19,75
H. Libochová 25,00 3,75 1,25 15,00 5,00 12,50 23,75
H. Radslavice 15,55 6,66 4,44 22,22 8,88 13,33 6,66
Chlumek 20,00 3,80 5,71 18,09 5,71 9,52 25,71
Jabloňov 17,44 12,79 4,65 18,02 8,13 9,88 15,69
Jívoví 18,90 6,70 4,87 19,51 7,31 10,97 20,73
Kadolec 29,50 4,91 3,27 8,19 6,55 11,47 31,14
Kněževes 8,33 4,76 3,57 44,04 1,19 11,90 19,04
Kozlov 23,36 4,67 0,93 18,69 3,73 10,28 23,36
Krásněves 16,44 5,92 1,31 30,92 10,52 15,78 7,89
Křižanov 21,20 6,24 6,36 15,42 6,94 17,31 16,96
Křoví 25,53 6,46 2,76 16,00 2,46 9,53 22,76
Kundratice 20,75 4,71 2,83 19,81 7,54 13,20 16,03
Lavičky 16,80 4,40 2,40 34,00 8,80 16,00 8,00
Martinice 21,14 7,48 8,81 19,38 2,20 18,50 12,77
Měřín 21,55 8,64 5,22 15,47 6,55 17,56 14,43
Meziříčko 29,41 1,96 5,88 19,60 13,72 9,80 4,90
Moravec 27,98 3,45 2,83 26,10 5,34 10,37 14,77
Netín 18,75 13,06 8,52 24,43 5,11 11,93 10,79
Nová Ves 23,42 7,20 0,90 28,82 2,70 11,71 22,52
Nové Město 24,86 10,74 6,53 11,56 5,62 15,71 13,31
Nové Sady 16,96 6,25 8,92 17,85 9,82 12,50 20,53
Ořechov 25,60 5,48 1,82 18,29 5,48 15,24 20,73
Oslavice 22,90 9,49 6,42 14,52 8,93 12,84 12,29
Oslavička 32,85 2,85 1,42 21,42 2,85 18,57 12,85
O. Bítýška 26,96 4,71 2,92 19,55 4,71 13,48 19,55
Osové 13,63 15,90 6,81 15,90 4,54 25,00 6,81
Ostrov n. O. 17,14 9,18 5,30 13,46 4,89 20,20 17,75
Otín 19,10 9,55 3,82 22,92 12,10 10,19 15,28
Pavlínov 14,37 6,87 3,75 28,12 5,62 11,87 21,87
Pavlov 27,71 4,89 1,08 25,00 8,69 8,69 15,76
Petráveč 24,71 10,11 10,11 7,86 6,74 12,35 19,10
Pikárec 18,04 8,76 3,60 24,22 3,09 11,85 17,01
Radenice 28,20 8,97 2,56 8,97 8,97 21,79 10,25
Radostín n. O. 15,93 7,96 1,67 33,33 2,72 15,93 13,83
Rousměrov 20,37 14,81 5,55 11,11 5,55 7,40 24,07
Ruda 22,61 9,52 2,97 34,52 2,38 6,54 13,69
Sklené n. O. 25,66 7,96 5,30 4,42 8,84 13,27 18,58
Str. Zhoř 16,86 3,77 4,06 20,63 10,46 27,03 8,72
Skřinářov 33,73 10,84 14,45 13,25 3,61 6,02 8,43
Strážek 31,06 4,08 4,30 17,91 5,89 12,01 16,78
Sviny 8,19 3,27 14,75 24,59 3,27 9,83 21,31
Tasov 20,30 9,84 5,84 10,46 6,46 18,15 19,07
Uhřínov 23,45 5,55 2,46 28,39 6,79 22,22 5,55
V. Bíteš 22,62 8,12 7,05 16,08 5,07 12,20 17,15
V. Meziříčí 23,07 8,90 7,93 10,63 7,05 16,48 15,61
Vídeň 16,66 10,81 5,40 34,68 5,40 13,51 9,00
Vlkov 29,78 4,25 2,12 18,43 8,51 12,05 14,18
Záblatí 25,21 7,82 0,00 11,30 10,43 20,86 12,17
Z. Zhořec 18,18 1,01 2,02 32,32 6,06 14,14 26,26
Znětínek 26,60 3,66 0,00 34,86 8,25 12,84 6,42
Žďár n. S. 22,91 9,88 9,03 9,15 5,30 17,74 14,17

Výsledky předčasných voleb - pokr. ze str. 1
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Ekologická stopa je „zelenou 
vizitkou“ města. Odráží, ko-
lik obyvatelé a firmy ve městě 
za rok spotřebovali zdrojů 
a kolik při tom vytvořili 
odpadů. Stanovuje se v tzv. 
globálních hektarech. 

Město Velké Meziříčí jako je-
diné v  České republice sleduje 
tento ekologický ukazatel kaž-
doročně již od roku 2011. A vý-
sledky jsou příznivé – ekolo-
gická stopa neroste, přestože se 
město rozvíjí. V roce 2013 (data 
z  roku 2012) byla ekologická 
stopa města Velkého Meziří-
čí 5,5 gha/obyvatele, obdobná 
jako 2 roky předtím. Výsledek 
je příznivý i z hlediska srovnání 
s jinými městy, jak se dozvědě-
li účastníci besedy se starostou 
města od  RNDr.  Třebického 
(CI2, o. p. s. Praha).
Ekologickou	 stopu	 můžeme	
porovnat s tím, kolik „přírody“, 
tedy zelených ploch a  zdrojů 
má město k  dispozici. V  pří-
padě Velkého Meziříčí překra-
čuje stopa biokapacitu města 
4,5 krát, což je v  porovnání 

s  jinými městy příznivý výsle-
dek. Žádné město na  světě se 
z  principu „nevejde“ do  své 
biokapacity, je závislé na  ši-
rokém „ekologickém zázemí“. 
Ve městě dochází k soustředění 
obyvatelstva, průmyslu a  dal-
ších aspektů lidské společnosti. 
To má svá negativa (např. zvý-
šené znečištění ovzduší, hluku, 
…), ale i  pozitiva (např. menší 
spotřeba ploch než u  rozptýle-
né venkovské zástavby, menší 
vliv na krajinu, …). 
Důležité je však stanovit, jak 
si město v  současné době stojí 
a  pokusit se ovlivnit budoucí 
vývoj. Dále je možné provést 
orientační porovnání s  eko-
logickou stopou průměrného 
obyvatele České republiky, kte-
rá v  roce 2012 činila 5,3 gha/
obyvatele. 
Důležitým ukazatelem je také 
biologická kapacita, dostupná 
na jednoho Čecha, která v tém-
že roce činila 2,7 gha. Nicméně 
v  celosvětovém měřítku dosa-
hovala pouze 1,8 gha/obyvatele. 
Toto číslo můžeme považovat 
za globální míru udržitelnosti. 

Jak dosáhnout příznivého vý-
voje ekologické stopy a  bio-
kapacity města Velké Meziříčí 
do  budoucna? Můžeme použít 
příměru o  zeleném účetnictví. 
Ekologická	 stopa	 tvoří	 stranu	
poptávky účetnictví a  v  přípa-
dě Velkého Meziříčí je 5,5 gha/
obyvatele. Stranu nabídky tvoří 
biokapacita, tj. přírodní zdroje, 
které máme v  ČR k  dispozici. 
Ta je 2,7 gha/obyvatele, nebo-
-li zhruba polovina. Aby se 
poptávka u  Velkého Meziříčí 
vyrovnala s  nabídkou, musela 
by ekologická stopa města po-
klesnout na polovinu.
Jak toho dosáhnout? Muselo by 
jít o  kombinaci různých opat-
ření. Největší díl na  ekologic-
ké stopě města Velké Meziříčí 
má výstavba (39 %) a  spotřeba 
energie (27 %) Účinným způso-
bem je proto například snížení 
nové výstavby na  orné půdě 
či trvalých travních poros-
tech. Významný dopad by také 
mělo snížení spotřeby energií 
na území města a zvýšení ener-
getické efektivity. 
K tomu je možné do konce lis-

topadu využít programu Zele-
ná úsporám 2013 (http://www.
nzu2013.cz/), který občanům 
nabízí dotace např. na výměnu 
starého kotle na  uhlí či zatep-
lení domu.  
Ekologickou	 stopu	 dále	 napo-
máhá snižovat separace odpa-
dů (skla, plastů, papíru či bio-
odpadu) či používání šetrných 
způsobů dopravy (chůze, kolo, 
veřejná doprava). 
Důležité je, že město tento in-
dikátor sleduje každoročně již 
po tři roky a může tedy hodno-
tit jeho vývoj. 
Podaří se cílenými opatřeními 
například v  oblasti energetic-
kých úspor či rozvoje veřejné 
dopravy snížit celkový dopad 
města? 
Podaří se zachovat součas-
nou míru biologické kapaci-
ty ve  městě, nedojde k  jejímu 
snížení například díky změně 
územního plánu ve  prospěch 
neproduktivních ploch? 
Tyto otázky kladli účastníci be-
sedy a hledali na ně odpověď. 

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., 
Bc. Ing. Josef Švec

Viktor Třebický seznámil Velkomeziříčské 
s ekologickou stopou města. Foto: Martina Strnadová

Na ekologické stopě města má největší podíl výstavba a spotřeba energie

Z velkého sálu Jupiter clubu v průběhu demolice již zmizely galerie i salonek

Graf ukazuje, jak se během tří let změnila ekologická stopa 
Velkého  Meziříčí

Kladivo je v neustálém pohybu. Snímek zachycuje 
pracovníka na střeše Jupiter clubu. Foto: Martina Strnadová

Místnosti, které se bourat nebudou, mají 
vyztužený strop. Foto: Martina Strnadová

 Pohled na vchod na galerii od restaurace (nahoře) a do 
bývalého bytu domovníka. 2x foto: Martina  Strnadová

Takto nyní vypadá vstup od hlavního vchodu, kudy se chodilo do velkého sálu od 
kavárny Orchidea. Za dveřmi je vidět hromada suti. Foto: Martina Strnadová

Původní velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí nenávratně mizí. Spolu s ním i galerie 
a další prostory. Foto: Martina Strnadová
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Fotogalerie protipovodňové ochrany města 
(další Foto na našem webu www.velkomeziricsko.cz)

Na  tuto akci, kterou Chaloupky 
realizují díky mezinárodnímu 
projektu „Zahradní terapie – 

sociální zapojení a  inkluze pro-
střednictvím zahradně-terapeu-
tických opatření a aktivizací“, jde 

do Balin	20	milionů	korun	z EU	
nejen na  rekonstrukci bývalého 
statku, ale i na následné úpravy 
zahrady a  také na  vzdělávání 
pracovníků. Ti se po  otevření 
areálu budou věnovat zahradní 
terapii a  integraci zejména dětí 
a  mládeže, hendikepovaných 
fyzicky, psychicky i  sociálně. 
Okrajově však toto ojedinělé 
specializované pracoviště může 
nabídnout aktivity i  seniorům 
a dalším.
Projekt vznikl ve spolupráci Ra-
kouska a  České republiky právě 
za tímto cílem – usnadnit začle-
ňování znevýhodněných skupin 
do společnosti a podporovat je-
jich aktivní život. 

Bývalý statek v Balinách prochází velkou rekonstrukcí. Na akci šly peníze také z EU. 
Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Statek v Balinách má za sebou bourání...

Pokračování ze strany 1

Zídka za domy na Hornoměstské je zatím ukončena. Na jaře možná bude její stavba 
pokračovat až k mostu na Třebíčské. Foto: Martina Strnadová

Stavba protipovodňových zídek v současné době probíhá za mostem na Třebíčské. 
Foto: Martina Strnadová

Za Jupiter clubem se nyní potkaly dvě velké stavby – protipovodňová opatření 
a rekonstrukce velkého sálu. Foto: Martina Strnadová

„Navíc máme i výrobky, které nekoupíte v žádném 
supermarketu. Třeba kromě medvídků Lindt u nás 
pořídíte ještě andílky a sněhuláky, ale též adventní 
kalendář pro děti,“  
Sortiment je vskutku pestrý – bonboniéry, čokolá-
dy, tyčinky, kolekce pro mladé nazvaná Hello, mini 
čokoládky, gold a creation tabulky, a co hlavně vy-
nikající pralinkové kuličky Lindor s nepřeberným 
množstvím příchutí, jak vážené, tak v originálních 
balíčcích. Běžná cena vážených pralinkových ku-
liček Lindor je necelých 150 korun za 200 gramů, 
v Nápojích Homola jsou ke koupi za 89,90 Kč při 
stejné	gramáži.	Revoluční	inovací	je	čokoláda	Ex-
cellence 99 % cocoa. I tu pochopitelně v prodejně 
najdete, stejně jako jiné s  neotřelými příchutěmi 
jako například chilli (v kombinaci s příchutí červe-
ných čili papriček), coconut (s kousky křupavého 
kokosu), blueberry (s  kousky borůvek a  mandlo-
vými lupínky) nebo sea salt (mořská sůl), pistácie, 
maliny, whisky a mnoho dalších.
Všichni, kdo ochutnali pralinky Lindor, uznají, 
že jde o delikátní čokoládovou kuličku stvořenou 
s  vášní švýcarských mistrů čokolády Lindt. Po-

chopitelně to potvrzuje i J. Homola, který je s pro-
dejem od  zahájení spokojen. „Předčilo to moje 
očekávání, myslím, že je pro zákazníky výhodné, 
když si mohou Lindor pralinkové  kuličky koupit 
vážené. Nejprve je vyzkoušet a dále se vracet pro 
svoji oblíbenou příchuť.” 
Také obchodní ředitel Lindt pro Česko vyjádřil 
potěšení. 
„Domnívám se, že ceny všech výrobků jsou více 
než příznivé, čili si tyto pochoutky může dovolit 
každý. U  nás nakoupíte výhodněji, máme nyní 
i akční ceny,” dodává ještě Homola.
Nejenom procento obsahu kakaa v čokoládě urču-
je její chuť, ale také se na  ní podílí výběr kakao-
vých bobů, fermentace kakaa, pražení, ale přede-
vším pak míchání – tzv. conching, který vynalezl 
Rodolphe Lindt již v roce 1879. V přísně utajované 
metodě finálního zpracování čokolády Lindt tkví 
tajemství jejího úspěchu. A tak se už nyní mohou 
zákazníci těšit nejen na  stávající nabídku, ale též 
kupříkladu na novou kolekci, kterou Lindt připra-
vuje na letošní Vánoce.           Připravila: Iva Horká

(Článek je součástí placené inzerce.)

Pokračování ze strany 2

Lindt má v našem městě...

Vizualizace nového objektu pro zahradní terapii.

Městský úřad zajistili zdejší hasiči s  policií. Za-
městnanci včetně několika klientů museli být 
evakuováni do  zasedací místnosti radnice, neboť 
nebylo jisté, zda látka není životu a zdraví nebez-
pečná. Tam čekali na výsledek až do dvou hodin 
odpoledne. Hasiči sami na  místě charakter látky 
nezjistili, proto museli přizvat na  pomoc kolegy 
s  mobilní laboratoří z  Tišnova. Ti pak zjistili, že 
jde nejspíš o  kyselinu máselnou. Teprve poté se 
evakuovaní lidé mohli rozejít do  svých domovů 
s doporučením hygienika pořádně se vysprchovat 
a zlikvidovat načichlé oblečení.
„Kolem půl osmé večer nám hasiči potvrdili, že šlo 
skutečně o  kyselinu máselnou – tedy zapáchající 
látku, která je ale neškodná,“ informoval Švaříček 
a dodal, „doporučili nám pořádně to uklidit, takže 
nastoupily ještě hned večer uklízečky, asi čtyřikrát 

dokola to stíraly, vystříkávaly, dezinfikovaly, větra-
ly... Ráno to samé. Ve čtvrtek už to tam bylo celkem 
snesitelné, i když je to ještě pořád cítit. Jsem rád, že 
to nebylo nic horšího, protože člověk nikdy neví.“ 
Od čtvrtečního rána už úřad fungoval normálně.
Důvodem, proč rozbor látky trval až do večera, byl 
okamžitý úklid pracovnic městského úřadu. Ty to-
tiž ve snaze zlikvidovat šílený zápach, schody oka-
mžitě setřely. Do  kyseliny se tak přimíchaly ještě 
i čisticí prostředky, což rozbor zkomplikovalo.
Kyselina máselná se dá běžně sehnat v  obchodě. 
Používají ji například rybáři, nebo také myslivci 
k výrobě pachových ohradníků. 
Podle dostupných informací je obsažena ve žluk-
lém másle, parmezánu, zvratcích a potu, má nepří-
jemný zápach a ostrou chuť se sladkým „ocasem“.

Úřad byl evakuován kvůli kyselině
 Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

V interiéru prodejny Nápoje Homola ve Velkém Meziříčí najdete nově také 
výrobky Lindt, včetně vynikajících kuliček Lindor (vpopředí). Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Čtvrtek 31. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 růžencová pobožnost a mše 
sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše sv. – J. B. Pátek 1. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 8.00 mše sv. – o. J. B., 13.00–16.00 příležitost ke svátosti smíření, 16.30 
mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Sobota 2. 11.: 7.00 mše sv. : – o. 
J. B., 8.00 mše sv. – o. J. B., 16.00 kostel na Moráni – mše sv. – o. L. Sz., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz. Neděle 3. 11.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 14.30 nový hřbitov – pobožnost za všechny 
zemřelé, 18.00 mše sv. – o. J. B., Mostiště 7.30 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše 
sv.: 1. 11. – Horní Bory 17.00 příležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše sv. 
– o. J. B.; 2. 11. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz., Dolní Bory 16.00 mše 
sv. – o. J. B., 3. 11. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Čtvrtek 9.00 návštěva nemocných, večer modlitby 
za nová kněžská povolání, 17.30 růžencová pobožnost, po mši sv. teolo-
gická hodina. Pátek – není mše sv. v domově pro seniory, adorace Nej-
světější svátosti od 9.00 do 16.25 a od 19.00 do sobotního rána, po od-
polední mši sv. setkání mládeže. Sobota – 1. sobota v Netíně, autobus 
jede v 15.00 od fary VM, pěší vyrážejí od fary ve 12.30. Od odpoledne 1. 
11. a po celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmí-
nek (zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je pod-
mínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. 
Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat plnomocné odpustky pro zemřelé při 
modlitbě na hřbitově. Tyto odpustky na území ČR ze závažného důvodu 
je možné získat už od 25. 10. Příležitost ke svátosti smíření bude v pá-
tek 6.30–8.00 a 13.00–16.00, v sobotu 6.30–8.00. Děkujeme všem, kteří 
pracovali ve farnosti. Mockrát děkujeme za sbírku na misie, která činila 
92.400 Kč. Zaplat’ Pán Bůh. V neděli bude sbírka věnovaná na úhradu 
opravy oplocení farní zahrady na ul. Třebíčské.
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 

Hračka
Dominanta Masarykova náměs-
tí se v  minulých dnech výrazně 
změnila. Lipová alej, která zde 
byla více než 100 let, totiž zmize-
la. Ke  skácení stromořadí došlo 
po  rozhodnutí radnice. Obyvate-
lé mají ale jiný názor a  jsou roz-
hořčeni. Myslí si, že stromořadí 
mohlo být zachráněno. Namísto 
jednorázového vykácení se radni-
ce mohla o alej dlouhodoběji sta-
rat například prořezávkou koruny 
stromů. Obyvatelé z  této lokali-
ty se snažili kontaktovat Spolek 
na  ochranu životního prostředí 
a Hnutí na záchranu zeleně. Bez-
moc obyvatelů proti vyšším orgá-
nům je následkem toho, že městys 
Křižanov přišel o lipovou alej.
Vzrostlé stromy, jak je známo, 
nás chrání proti smogu, větru, 
hluku a  napomáhají regulovat 
podzemní vodu. Po  vykácení 
stromů vznikla na  velmi frek-
ventované silnici I. třídy v obyt-
né časti téměř runway – rozjez-
dová dráha. Naskytuje se otázka 
bezpečnosti obyvatel a  chodců, 
na kterou radnice tolik poukazu-
je. Z  pohledu řidiče se vám na-

skytne dlouhá rovina s velkou vi-
ditelností. Opravdu budou řidiči 
dodržovat	maximální	povolenou	
rychlost na  této ulici? Bude pro 
chodce stále bezpečné přejít přes 
tuto silnici? 
Po vykácení zeleně kolem místní-
ho hřbitova, zámeckého a školního 
parku, bychom si velice přáli, aby 
nedošlo už dalšímu kácení jakéko-
liv zeleně. Nikdo z nás si nepřeje, 
abychom žili v betonovém městě. 

Ing. Helena Engelhartová,
První snímek zachycuje náměstí 

po vykácení lip, druhý před. 
Foto: archiv autorky

Staletá lipová alej, chlouba Křižanova zmizela
Na začátku je příběh starý jak svět. 
Dítě spolu s rodiči prochází kolem 
hračkářství. Ve  výloze si všim-
ne krásného autíčka. Na  baterky. 
Na dálkové ovládání. Začíná litanie 
proseb: Já to chci, kupte mi to, bez 
toho nemůžu žít… Rodiče v prv-
ním okamžiku odmítají. Dobře 
znají tuto historku. Ale nakonec, 
když už nemohou poslouchat pláč 
a někdy i řev, tak podlehnou. Stalo 
se. Dítě dostalo další krám do své-
ho dětského pokoje. Je šťastné. 
Děkuje. Už se těší domů, kdy bude 
moct autíčko vytáhnout z krabice 
a jezdit po podlaze obýváku. První 
den …super. Druhý… třetí… čtvr-
tý. Ale čím déle má novou hračku, 
tím častěji autíčko leží v  koutě. 
Po  několika týdnech… ba možná 
i dřív autíčko leží smutné a opuště-
né. Baterky vytečou. A dítě znovu 
jde s rodiči na procházku a… his-
torie se opakuje. 
Bohužel velmi často tento příběh 
není o hračce, ale o lidech. Někdo 

něco chce. Hledá někoho, kdo 
mu pomůže. Hledaného pojme-
nuje „kamarád“. Určitou dobu 
udržuje kontakty. Všechno jde 
skvěle. Ale po  určité době už se 
mu „kamarád“ znudí nebo se stá-
vá zbytečným. I  taková „hračka“ 
pomalu leží někde bokem a říká 
si, jak jsem byla naivní a hloupá.
Dnes máme po volbách. Z našich 
zkušeností víme, že i  v  mnoha 
případech se voliči stávají „hrač-
kou“ v rukou politiků. Když jsou 
užiteční – do  dne hlasování – 
jsou super. Jsou rozmazlováni 
nejenom předvolebními sliby, ale 
i  různými dárky… včetně kob-
lih. Po  zvolení… jsou vyhozeni 
do kouta. Ve chvíli, kdy píšu tyto 
řádky, nikdo neví, jaké budou vý-
sledky. Nechci být špatným pro-
rokem, ale bojím se, že i tentokrát 
v  mnoha případech skončíme, 
jak to autíčko… smutní a  opuš-
tění. Ale možná se pletu. Kdo ví.

P. Lukasz Szendzielorz

Obec Heřmanov na Velkobítešsku 
prožívala sobotu 12. října 2013 
ve slavnostním duchu. Konalo se 
zde po  77 letech znovuodhalení 
obnoveného památníku prvnímu 
československému prezidento-
vi Tomáši Garrigue Masarykovi 
a významnému prvorepublikové-
mu politikovi Antonínu Švehlovi. 
Slavnost se uskutečnila za  účasti 
místních i  přespolních obyvatel 
a pozvaných hostů. 
Při samotném aktu odhalení 
památníku se na  návsi shro-
máždila téměř celá vesnice. Jak 
bývá v  malých obcích zvykem, 
místní sbor dobrovolných hasi-
čů připravoval veškeré zázemí 
a  zdařilé akci dodal patřičnou 
noblesu. Hasiči stáli nastoupe-
ni ve  vycházkových uniformách 
s  obecním znakem, slavnostním 
věncem a  hasičským praporem. 
Kulisu dotvářelo zásahové druž-
stvo s  požárním vozidlem DA 8 

Avia 31 a družstvo v historických 
uniformách s  ruční čtyřkolovou 
stříkačkou R. A. Smekal z  roku 
1898. V úvodu slavnosti proběh-
lo vystoupení čtyř krojovaných 
dívek z  národopisného souboru 
Bítešan, které krásně zazpívaly 
pásmo lidových písní z  Podho-

rácka. Po  projevech přítomných 
hostů následovalo za  tónů státní 
hymny odhalení pomníku, které-
ho se ujala starostka Heřmanova 
Pavla Chadimová a prezident ag-
rární komory ing. Jan Veleba. 
Podle záznamů pomník vznikl 
z  popudu místních členů Repub-

likánské strany zemědělského 
a malorolnického lidu (tj. Agrární 
strany), kde byl A. Švehla předse-
dou do své smrti v roce 1933. Po-
mník byl odhalen 10. května 1936 
při příležitosti uvedení do provozu 
lihovaru a  připomněl dvě výraz-
né postavy naší historie. Kámen 
s  deskou upomínající na  první-
ho československého prezidenta 
a  dlouholetého prvorepublikové-
ho premiéra museli Heřmanovští 
odstranit v  roce 1940. Letos byla 
část pomníku náhodou objevena 
při kácení nebezpečných lip v par-
číku. Co vlastně našli, Heřmanov-
ští zprvu nevěděli. „Vyzvedli jsme 
kámen, který byl zakopaný před 
torzem pomníku,“ přiblížila sta-
rostka Pavla Chadimová. Jenomže 
pamětníci vytvoření a následné li-
kvidace pomníku už v obci nejsou. 
Zmínka o  něm se nakonec našla 
ve staré školní kronice. V zemi le-
žel horní kámen pomníku, který 

tak bylo možné obnovit v původní 
podobě, chyběla pouze pamětní 
deska. „Desku jsme nechali vy-
robit novou a  znovu jsme také 
zasadili dvě lípy, které byly vsaze-
ny na počest Masaryka a Švehly,“ 
uvedla starostka. Náklady na  ob-
novení památníku sestávajícího 
z kamene a pamětní desky včetně 
drobných úprav okolí činily po-
dle Chadimové odhadem pouze 
několik tisíc korun. Památník 
nepřipomíná žádnou konkrétní 
událost v životě obce a jejího oko-
lí. Starostka upozornila, že letošní 
rok je vhodnou příležitostí ke zno-
vuodhalení Švehlova pomníku, 
uplynulo totiž 140 let od jeho na-
rození a  v  prosinci uplyne 80 let 
od  jeho úmrtí. Antonín Švehla, 
rodák z  Hostivaře, předsedal čes-
koslovenské vládě v letech 1922 až 
1926 a 1926 až 1929. 
Při sobotní slavnosti v Heřmano-
vě proběhl také křest knihy Legi-

onáři s lipovou ratolestí I. Kniha 
přibližuje zajímavé osudy 16 ge-
nerálů – legionářů, kteří se naro-
dili na Vysočině. Jedním z nich je 
i heřmanovský rodák Václav Ždí-
mal, popravený v  roce 1942 na-
cisty, který má od loňska pamětní 
desku na obecním úřadě. Autory 
knihy jsou známý vojenský histo-
rik	 a  spisovatel	 plk.  PhDr.  Edu-
ard Stehlík, historik a  politik 
Karel Černý a  předseda jednoty 
ČSoL plk.  J. Švece – Horácko 
rtm. v. v. Radim Chrást, kteří se 
celé akce zúčastnili. Kmotry křtu 
byli starostka obce Pavla Chadi-
mová a  krajský radní Mgr.  Petr 
Krčál. Po  slavnostním aktu se 
přítomní přesunuli do  místního 
kulturního domu, kde pokračo-
val program, autogramiáda auto-
rů knihy a místní ženy připravily 
malé pohoštění. 

Bc. David Dvořáček, DiS., 
foto: Milan Šustr

V Heřmanově slavnostně odhalili památník  Masarykovi i Švehlovi

Ve  středu 16. října 2013 přivíta-
li zaměstnanci a  žáci Hotelové 
školy Světlá a  Obchodní akade-
mie Velké Meziříčí návštěvníky 
tradiční gastronomické výstavy 
– 36. gastrodne. A co mohli naši 
hosté zhlédnout? 
Především to byla gastronomická 
výstava slavnostních mís, výrob-
ků studené kuchyně, cukrářských 
výrobků a  odbytových středisek, 
jejichž příprava se stala letos zno-
vu součástí maturitní zkoušky 
žáků 4. ročníku.
Program gastrodne dále tvořila 
řada soutěží: mezinárodní cuk-
rářská soutěž v  kategorii junior 
Ukaž, co umíš, mezinárodní sou-
těž slavnostních tabulí Posaďte 
se, prosím!, soutěž ve vyřezávání 
ozdob z  ovoce a  zeleniny Live 
carving, soutěž pro žáky základ-
ních škol Poznej, co jíš.
Návštěvníci se mohli ale také 
dozvědět mnoho nového. V pro-
gramu gastrodne bylo zařazeno 
množství přednášek a  prezentací 
z  oblasti gastronomie: příprava 

a ochutnávka zvěřiny a steaků Bi-
dvest show, přednáška o ošetřování 
a broušení nožů Ostrý nůž, řízená 
degustace vína Sommelierem pro-
fesionálně i  v  soukromí, prezen-
tace turistického regionu a  italské 
kuchyně San Benedetto del Tronto, 
vystoupení baristky Káva pro chví-

le pohody, přehlídka švýcarských 
sýrů, příprava a  degustace menu 
Jana Kubelky, prezentace sirupů 
na  míchané nápoje, free style – 
barmanská show. Součástí letošní-
ho gastrodne se stal také den ote-
vřených dveří.
Zájemci o  studium na  Hotelové 
škole Světlá a  Obchodní aka-
demii Velké Meziříčí si mohli 

vyzkoušet přijímací zkoušky na-
nečisto, seznámit se s vybavením 
školy a se studijními možnostmi, 
které škola nabízí, včetně zahra-
ničních	praxí	a stáží.
Restaurace a  kavárna, degustace 
a ochutnávky jistě také zpříjemnily 
všem návštěvníkům pobyt na Svět-
lé, která si právě letos připomíná 90 
let od výstavby budovy školy.
Velké poděkování patří zaměst-
nancům a žákům školy, bez jejichž 
úsilí a kreativity by nebylo možné 
takovou akci zabezpečit.
Letošní 36. gastroden přinesl 
několik změn, novou koncep-
ci. Nový říjnový termín výstavy 
umožnil v rámci maturitní zkouš-
ky zapojit žáky 4. ročníku, což by 
v původním květnovém termínu 
nebylo možné. A  na  vyšší kvali-
tě výrobků to bylo znát. Dalším 
cílem bylo představit hostům 
formou přednášek a  prezentací 
nové poznatky, trendy v  oboru 
gastronomie. A  většina návštěv-
níků, kterých nebylo méně než 
v  minulých letech, to ocenila. 

Nový říjnový termín gastrodne 
neumožnil zařadit do  progra-
mu venkovní soutěže, jsem ale 
přesvědčen, že bohatý program, 
prezentace dovedností žáků školy 
a nových trendů v gastronomii to 
našim hostům plně vynahradily. 
Ostatně ani o  tradiční venkovní 
akce – barmanské soutěže, gas-
troštafetu – nebudou naši hosté 
ochuzeni. Příští rok, v tradičním 
květnovém termínu, pořádáme 
stejně jako letos Den gastrono-
mických soutěží. Zaměstnanci 
a žáci Hotelové školy Světlá a Ob-
chodní akademie Velké Meziříčí 
děkují všem hostům za návštěvu 
a těší se na všechny přátele Světlé 
ve  čtvrtek 5. prosince 2013, kdy 
pořádáme tradiční Mikulášský 
den otevřených dveří. Velké po-
děkování patří zaměstnancům 
a  žákům školy, bez jejichž úsilí 
a kreativity by nebylo možné ta-
kovou akci zabezpečit.
Mgr. Stanislav Svoboda, zástupce 

ředitelky školy, 
foto vyřezávané ovoce: Iva Horká

Zpráva o 36. gastrodnu hotelové školy
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Stručné vymezení pracovní náplně: 
Montáž a opravy bytových vodoinstalací 
a zařizovacích předmětů připojených na ka-
nalizaci, vodu, plyn, například zařízení kou-
pelen a klozetů.
Opravy a úpravy bytů a nebytových prostor 
menšího rozsahu, odstraňování běžných 
závad. Pomocné práce při opravách většího 
rozsahu. Obsluha kotelen.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická 
 osoba, která byla pravomocně odsouzena
 pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti  
 za jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto oso-
 bu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• střední vzdělání s výučním listem v oboru  
 instalatér – topenář,
• znalost práce s PC (Word, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• zručnost v manuálních pracích, spolehli- 
 vost, samostatnost, odpovědnost, odolnost
 vůči stresu.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,

• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

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

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 5. 11. 2013 do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení 
– pozice SMB“
Kontaktní telefon: 566 781 003

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

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 10. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou výzvu na pozici

pracovníka odboru správy majetku a bytů – 
instalatéra – topenáře 
na dobu určitou jednoho roku 

(popř. na dobu neurčitou)
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 5. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 1. 2014.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vybrané	 exponáty	 velkomeziříčského	 muzea	 jsou	
přístupné v elektronickém virtuálním katalogu. 
Muzeum se zapojilo do projektu Muzea a galerie 
na Vysočině on-line, který byl slavnostně spuštěn 
v říjnu.
Po celé Vysočině se zúčastnilo pět desítek muzeí, 
galerií a pamětních síní, které dohromady poskytly 
zhruba pět a půl tisíce sbírkových předmětů. Část 
předmětů byla digitalizována 3D skenerem, větší 
podíl zůstal v podobě fotografií.
Na webových stránkách www.mgvysociny.cz jed-
notlivé instituce představují vybrané části sbírek. 
Každý předmět má založenou svoji kartu, u které 
nechybí	fotografie,	popis	exponátu,	dobový	kontext	
nebo odkaz na odbornou literaturu.
Velkomeziříčské muzeum prezentuje například 
fondy	militárií,	 řemesel,	 textilu,	numizmatiky,	 po-

zemních komunikací či archeologie. Návštěvníci 
webových stránek si tak mohou prohlédnout třeba 
stříbrný příbor ze 17. století, dámské kloboučky 
a čepce, loutky, zlaté dukáty či velkokříž Řádu svaté-
ho Silvestra, který obdržel hrabě František Harrach 
v roce 1929.
Informační kiosky
Ve 47 institucích jsou instalovány informační ki-
osky, díky kterým získávají návštěvníci přístup ne-
jen na internet, ale mohou nahlédnout i do aktuální 
on-line	databáze.	Elektronický	panel	je	ve	velkome-
ziříčském muzeu umístěn v pokladně.
Rozpočet projektu byl necelých deset milionů ko-
run.	Pětaosmdesát	procent	pokryly	peníze	z	Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj, zbytek částky 
pocházel z národních zdrojů a z Kraje Vysočina. 

-muz-

Muzeum představuje své vybrané 
sbírky na internetu

Vážení řidiči.
Je již říjen a  rychle se blíží ko-
nec roku 2013, kdy bude třeba 
dokončit 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 zbýva-
lo u ORP Velké Meziříčí vyměnit 
celkem 1295 řidičských průkazů 
vydaných v období od 1. 1. 2001 
do  30. 4. 2004, což je 34,35 % 
všech ŘP vydaných v  tomto ob-
dobí a podléhajících povinné vý-
měně. 
Upozorňuji zároveň na  skuteč-
nost, že i po podání žádosti o vý-
měnu 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 vá-
nočními svátky, pravděpodobně 
výměnu nestihnete. Využijte pro-
to ještě celý měsíc listopad k po-
dání žádosti o výměnu ŘP. 
Zkontrolujte si svůj řidičský prů-
kaz a  pokud podléhá uvedené 
povinné výměně, požádejte o vý-
měnu 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: jed-
nu barevnou nebo i  černobílou 
fotografii průkazového formátu 

o rozměrech 3,5×4,5 cm, stávající 
ŘP, doklad totožnosti a  vyplně-
nou „Žádost o vydání ŘP“, která 
je k dispozici na pracovištích od-
boru dopravy.
Jestliže řidič nedodrží nejzazší 
termín stanovené lhůty pro vý-
měnu ŘP (31. 12. 2013), pozbude 
stávající ŘP platnost. Po uplynutí 
stanovené lhůty pro výměnu však 
tyto neplatné ŘP neopravňu-
jí k  řízení motorových vozidel. 
Řídí-li osoba motorové vozi-
dlo na  základě ŘP, který pozbyl 
platnost, dopouští se přestup-
ku, za  který lze uložit pokutu 
od 1.500 Kč do 2.500 Kč.

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí 
odboru dopravy MěÚ VM

Výměna  řidičských průkazů

Od 7. 10. do 15. 11. 2013 jsou uzavřeny místní komunikace Nábřežní (od 
místa za vjezdem k zásobování Penny, až po křižovatku se silnicí II/602 – So-
kolovská) a místní komunikace Ostrůvek ve Velkém Meziříčí (od křižovatky 
se silnicí II/360 – K Novému nádraží až po lávku od ulice Komenského) 
v rámci jejich opravy při dokončování stavby protipovoňových opatření.

Od  16. 10. do  16. 11. 2013 probíhá z důvodu opravy kanalizace zvláštní 
užívání silnice č. II/602 v km 47,110–47,320 na p. č. 2804/8 a 2804/1 a zvláštní 
užívání místní komunikace na p. č. 2768/1, 5633/47, 2108, 2096/8 a 1820/2 – 
vše v ulici Karlov ve Velkém Meziříčí.                                                                   -měú-

Omezení v dopravě a uzavírka ulice

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost o prodej části o výměře 2 m2 z pozemku
 parc. č. 3836/1/ nově číslo parcely dle GP:
 3836/16/ v k. ú. VM
4. Žádost o prodej pozemku parc. č. 280/245 
 o výměře 28 m2 v k. ú. Olší nad Oslavou
5. Návrh směnné smlouvy na směnu nemovitostí 
 města a ZO OS KOVO KABLO
6. Majetkové vypořádání pozemků Kraje Vysočina
  – nový chodník v Dolních Radslavicích
7. Majetkové vypořádání pozemků nově vybu-
 dovaného chodníku v Dolních Radslavicích
  od majitelů dotčených pozemků
8. Nabídka odkoupení pozemku parc. č. 55/1 
 v místí části Mostiště, k. ú. Mostiště u VM
9. Rozpočtové opatření – snížení příspěvku
 na provoz Sociálním službám města VM
10. Rozpočtové opatření – předfinancování 
 projektu „Posilování institucionální kapacity  
 úřadu…“ před dokončením
11. Rozpočtové opatření – dotace z Kraje Vysočina
  na pořízení bicího nástroje

12. Rozpočtové opatření – příspěvek SVK Žďársko  
 na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Karlov
13. Rozpočtové opatření – příspěvek SVK Žďársko  
 na rekonstrukci vodovodu Příkopy
14. Rozpočtové opatření – příspěvek SVK Žďársko  
 na rekonstrukci kanalizace ul. Skřivanova
15. Rozpočtové opatření – vrácení kupní ceny 
 pozemku v Hliništích
16. Rozpočtové opatření – směna nemovitostí 
 s OS KOVO Kablo
17. Rozpočtové opatření – zařazení čerpání úvěru  
 na rekonstrukci Jupiter clubu do rozpočtu
18. Rozpočtové opatření – zapojení fondu prona-
 jatého majetku ZŠ Sokolovská
19. Rozpočtové opatření – dotace pro Farní sbor
 Českobratrské církve evangelické
20. Rozpočtové opatření – dotace pro ZZS Kraje  
 Vysočina na nákup přístroje
21. Městská knihovna – změna závazných ukazatelů
22. Prodej bytů Kolmá, Na Výsluní
23. Název nové ulice v lokalitě Hliniště
24. Regulace hazardu ve městě Velké Meziříčí
25. Interpelace, diskuze
26. Závěr
Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Ve Velkomeziříčsku č. 35 (9. 10.) mne zaujal článek 
s názvem „Archeologové zkoumají unikátní řez his-
torií města“. Zaradovala jsem se, že se dozvím něco 
nového. Ovšem po přečtení mám pochyby, jestli se 
skutečně jedná o přínos.
Rozhodně je třeba ocenit snahu o provedení arche-
ologického výzkumu. Přestože tuto povinnost v pří-
padě nálezů zákon ukládá všem stavebníkům, řada 
stavebních firem raději nálezy zatají, než by se necha-
la zdržovat výzkumem. Archeologové ze společnosti 
Pueblo jsou pravděpodobně přesvědčeni, že kromě 
nich v našem městě nikdo žádný průzkum nepro-
váděl. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že se ani ne-
obtěžovali zjistit si situaci. Kdyby se totiž například 
informovali v muzeu, získali by informace, že nále-
zy nejsou tak ojedinělé, jak se nám snaží předložit. 
Například na náměstí byla od roku 1863 Jelínkova 
koželužna, která měla provoz i v zahradě za řekou 
Balinkou. Na druhém břehu řeky na Malé Stránce byla 
zase Horákova jirchárna. Nález kůží mne osobně, a vě-
řím, že i řadu dalších občanů, nijak neohromil.
Nazývat luteránské gymnázium domem pánů z Lom-
nice považuji za dost odvážné. Nad jeho vchodem je 

sice i znak pánů z Meziříčí, ale to jen proto, že jej 
postavila paní Alena Berková, rozená Meziříčská 
z Lomnice. V majetku pánů z Lomnice ale tento 
dům nikdy nebyl. 
Nález loštického poháru není ve městě první. Části 
více než deseti pohárů tohoto typu našel už koncem 
90. let minulého století pracovník muzea ing. Old-
řích Inochovský při průzkumu lokality Pod Hradba-
mi, kam byl zřejmě vyhazován odpad z hradu. Nález 
podobného poháru poblíž budovy šlechtického gym-
názia ze šestnáctého století se tedy dal očekávat. Mla-
dí šlechtici, kteří se zde vzdělávali, jistě užívali nádobí 
podobné tomu, na jaké byli zvyklí z domova. 
Ani výskyt renesančních kachlů není ojedinělý. 
V muzeu jsou uloženy nálezy nejen renesančních, ale 
i gotických kachlů z několika lokalit ve městě. Bývají 
často zapůjčovány na výstavy k tématu i do jiných měst.
Nezbývá než doufat, že se jedná pouze o předběžnou 
interpretaci nálezů, a že se archeologové ještě nedo-
stali k systematičtější práci. Pro definitivní závěry si 
snad doplní znalosti reálií našeho města, aby výsled-
ky skutečně rozšířily poznání historie Meziříčí.

Marie Ripperová

Upřesní výzkum dějiny města?
V týdeníku Velkomeziříčsko číslo 35 ze dne 9. října 
2013 byl na straně 1 zveřejněn článek Rozhledna na 
Fajťáku bude.
V druhém odstavci bylo napsáno: Jak vlastně vznik-
la myšlenka na výstavbu rozhledny? Myšlenka se 
zrodila před třemi lety ve ski klubu v rámci úvah o 
dalších možnostech rozvoje areálu… 
Tato citace uvádí čtenáře v omyl, neb již v roce 2008 
jsem poslal na základě prohlídky rozhledny v Ka-
rasíně panu starostovi písemný návrh s připojenou 
pohlednicí, aby časem byla podobná rozhledna po-

stavena na Fajtově kopci, viz připojená kopie dopi-
su redakci Velkomeziříčska.  Další dopis jsem psal 
ing. Novotnému v roce 2010 ve věci typu rozhledny 
s odkazem na rozhlednu v Karasíně viz připojená 
kopie dopisu, který jsem zaslal též do redakce. 
Na žádný z  dopisů jsem do dnešního dne nedostal 
odpověď. 
Žádám tedy, aby informace ve zmíněném článku 
byla opravena a bylo sděleno, jak bylo s mými pod-
něty naloženo.

Vladimír Makovský 

Jak se vyřizují podněty a připomínky?

POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční
v úterý 5. listopadu 2013 v 15 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, s.r.o., Velké Meziříčí
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Výkup králičích kůží, každou první neděli v měsíci u sběrného 
dvora, K Novému nádraží. Za nejvyšší cenu. Tel.: 723 128 907.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Jehňata letošní, březno-
vá. Dále prodám med. Cena 
dohodou. Tel.: 737 650 598.
■ Přívěsný vozík za auto Sport 
Jacht, r. v. 1986, na malých kolech, 
130×100×30 cm, nosnost cca 300 
kg. Platný TP do 29. 3. 2014, 
cena 2.500 Kč. Tel.: 737 244 963.
■ Stůl 110×74 cm a  4 židle. 
Masiv, zakázková práce, dře-
vo olše. Původní cena 9.500 Kč, 
nyní velká sleva, dohodou. Tel.: 
728 790 016.

■ 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.
■ 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.
■ Tiskárnu, barevnou inkousto-
vou, Epson – tisk, kopírka, sca-
ner. Nutno dokoupit náplň. Cena 
500 Kč. Tel.: 732 203 787
■ Bundu z  ekologické kůže, 
unisex,	 vel.	 44–46.	 Málo	 no-
šená. Původní cena 2.800 Kč, 
nyní 500 Kč. Tel.: 732  203  787. 

■ 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 2+1 na ulici Krš-
kova v cihlovém domě ve 3. pa-
tře. Možno dokoupit i garáž nad 
ulicí Na Výsluní. Obojí lze koupit 
i samostatně. Tel.: 777 734 530.
■ 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

■ Prodám stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po zaměření jako jednotlivé 
parcely. Tel.: 605 054 562. 

■ Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
(40 m2), sklepní kóje, balkon, 2. 
podlaží, výtah, nová plastová okna. 
Volný ihned. Tel.: 723 305 070.
■ Pronajmu byt 3+1 v 1. patře 
dvoupatrového šestibytového 
domu na ulici Pionýrská, obyt-
ná plocha 73 m2 + sklep 16 m2 
+ balkon 3 m2. Byt je po celko-
vé rekonstrukci, vytápěný vlast-
ním plynovým kotlem. Nájemné 
5.800 Kč/měsíc + inkaso. Tel.: 
777 955 685.
 Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Cena 5.500 Kč+inkaso. 
Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu částečně zařízený 
byt 2+kk v přízemí bytového 
domu. Byt je volný od 1. 12. 2013. 
Cena podnájmu včetně inkasa je 
8.000 Kč. Více na tel.: 608 308 044.
■ 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 na  ulici 
Krškova. Zařízený, rekonstru-
ovaný. Nájem 5.500 Kč + 3.000 
inkaso. Volný od 1. 11. 2013. Tel.: 
775 628 222.

■ Koťata černé barvy. Čistot-
ná, přítulná. 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.

■ 37letý  rozvedený blonďák, 
182/82, nekuřák, rekreační spor-
tovec, chovatel, s vlastním záze-
mím, hledá sympatickou ženu 
pro vážný vztah. Tel.: 725 085 058.
■ Pohodový pár hledá pár nebo 
bi ženu na kamarádský vztah a se-
xuální	 hrátky.	Tel.:	 775  009  089.

prodám – koupím – vyměním

Prodám

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 2. 11.: MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 
tel.: 566 688 235. Ne 3. 11.: MDDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 688 231.                              www.nnm.cz
Nepůjde el. proud
Dne 6. 11. od 7.30 do 12.30 bude vypnuta oblast Martinice cihelna 
od č. p. 661 po silnici. Dne 15. 11. od 7.30 do 14.45 ul. Družstevní 
– č. 1576, 1577, 1584. Dne 18. 11. od 7.30 do 15.30 ul. Ostrůvek – 
1391/40, 842/38.                                                                             -E.ON-

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.

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: 
prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com

Vrchovecká 25 
Velké Meziříčí 
Tel. 777 952 925 

ZAHÁJILO PRODEJ OVOCNÝCH STROMŮ! 
prodáváme kvalitní české výpěstky.

Ztracená 8GB karta – V období kolem 2. 10. jsem ztratil 8 
GB kartu plně natočenou. Ztratil jsem ji buď v Rock depu nebo v blíz-
kosti ulice Novosady. Poslední natáčení na kartě je z oblasti Sloven-
ského ráje. Odměna nálezci je 1.000 Kč. Tel.: 777 656 337.

Vytvořím paličkované ob-
rázky. Více informací na tel.: 
608 662 781.

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.,
přijme pro závod Velké Meziříčí

Pracovníka plánování 
termínů a dopravy

Požadujeme:
- min. středoškolské vzdělání
- technické myšlení, praxe výhodou
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz sk. B
- odolnost vůči stresu, spolehlivost, komunikativnost

Hlavní pracovní náplň:
- plánování termínů
- zajišťování přepravy
- poradenství zákazníkům

Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní zahra-
niční firmy.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mailovou adresu:
jitka.plachetska@wiegel.cz

Prodáváme prací gely Ariel na 
bílé i barevné prádlo z uzavře-
né prodejny. Zboží bylo vyro-
beno v Německu.  
Objem 5 a 11 litrů. Obvyklá 
cena je 450 Kč, nyní nabízíme 
za 280 Kč. 
Rozvoz po Velkém Meziříčí 
a okolí zdarma. 
Více informací na tel.: 
732 617 445 nebo e-mailu: 
drogerielevne@email.cz.

POZOR!
VÝPRODEJ

 PRACÍCH GELŮ 
ARIEL 

Z UZAVŘENÉ
 PRODEJNY
Rozvoz po VM 
a okolí 
zdarma.

Poradím v oblasti zdravého 
stravování, dietu bez hladu 
a jo-jo efektu. Tel.: 775 170 194.

Máte dlouhotrvající bolesti?
NOVINKA

YUEN 
METODA

Jde o alternativní terapii, 
která byla vyvinuta pro rych-
lou úlevu aktuálních, chro-
nických i fyzických potíží a 
onemocnění, stejně jako k 
duševním a emocionálním 
konfliktům. Umožňuje kom-
binaci technik pro fyzické 
tělo i podvědomí a napo-
máhá harmonizovat mysl i 
tělo. Rychlost jednoduchost 
a efekt terapie je velmi čas-
to obdivuhodný. Nyní máte 
možnost se vyléčit s 50% sle-
vou při objednání do konce 
listopadu. Více informací na 
tel.: 606 657 123.

AUTOSERVIS   VRCHOVECKÁ
VRCHOVECKÁ 950, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Tel.: 566 524 785, 605 290 861
Akční nabídka: Přezutí pneu + kontrola geometrie 800 Kč

běžná cena 1.015 Kč
Slevové kupony na práci 300–800 Kč
 registrace a tisk na www.autokelly.cz

Zveme vás na tradiční 

Řeznický ples, 
který se koná v KD v Pavlově  9. listopadu 2013. 

Začátek ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje dechová ka-
pela Zlaťulka. Celým večerem bude provázet známý bavič 

Franta Uher. Bohotá tombola. Rezervace a info 
na tel.: 603 217 959.

Seznámení

Topná sezona v Česku trvá přes dvě stě dní. A právě dvě stě chladných 
dní teď máme před sebou. I Amundsen, chlap z ocele, by plakal jako 
malé dítě. Vy ale plakat nemusíte, stačí si zatopit. 
Háček je v tom, že typický rodinný dům vytápěný plynem, protopí za 
jednu sezonu více než 34 tisíc korun. Vytápění elektřinou stojí přes 47 
tisíc. A tak se může stát, že během sezony sice nebudete plakat zimou, 
zato ale na jejím konci zapláčete nad konečným účtem za vytápění.  
Nebo nemusíte. Stačí totiž vyměnit drahou elektřinu nebo plyn za 
naše brikety. 
Ty  jen jednou za 4 až 5 hodin přiložíte do kotle a celá zima v teple vás 
vyjde až o dvě třetiny levněji než při jiné formě vytápění. 
A neprodělají ani ti, kteří nedají dopustit na na uhlí nebo dřevo. Jedna 
paleta ekobriket totiž nahradí až čtyři bedny štípaného dříví a zatímco 
při spalování uhlí zůstane 20 procent popela, při vytápění briketami 
to není ani jedno procento. Noční brikety navíc vydrží dvakrát déle, 
takže konec bude nejen s vysokými účty, ale i se vstáváním k vyhaslým 
kamnům. 
Ten, kdo chce strávit následujících dvě stě dní ve vyhřátém domě a beze 
strachu z vysokých účtů už je na cestě. Kam? Do areálu PKS, prodejna 
ekobriket Biomac. Těšíme se na všechny milovníky levného a čistého 
tepla.                                                         (článek je součástí placené inzerce)

Vyzkoušejte kvalitní 
dřevěné brikety
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Poděkování

společenská rubrika

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
  5. 11.  Generál Vojtěch Boris Luža PaedDr. J. Láznička
12. 11.  Tragické požáry ve Velkém Meziříčí      
   PhDr. Marie Ripperová
19. 11.  Tragické požáry v Polné a Křižanově     
   Jan Prchal, ing. K. Hromek

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

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 

přehlídku středních škol z Velkého Meziříčí a okolí. Akce je určena 
pro žáky základních škol  a jejich rodiče. Má jim pomoci získat dal-
ší informace při volbě budoucí profesní orientace. Představí se zde 

více jak 20 středních škol a dvě místní firmy.

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

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...

❧ Kdo v srdci žije, neumírá. ❧

Dne 3. listopadu 2013 by se můj 
bratr, pan 

Stanislav Janíček, 
dožil 60 let.

A  4. listopadu uplynou 2 roky 
od jeho úmrtí.

Stále vzpomíná 
sestra Marie s rodinou.

workshopy: šperky, malování na dřevo, fimo 
hmota, plátěné tašky (20–50 Kč za dílnu). 
Posezení ve speciální flerové kavárně.

více na nkz.nmnm.cz

Jsme hasičské družstvo Kraje Vysočina z malé vesnice Ořechov-Ronov. 
Minulý rok jsme kalendářem Hasičky 2013 chtěly vydělat na hadice, a to 
se nám povedlo. Kalendář na rok 2014 jsme nafotily za účelem udělat ra-
dost našim hasičátkám. Z výtěžku bychom chtěly nakoupit herní prvky 

na zahradu mateřské školy.
Jde o  nástěnný kalendář ve-
likosti A3 (42×29,7 cm), 13 
listů. Cena 250 Kč + poštov-
né a  balné. Lze jej objednávat 
na  e-mailu: orechov-ronov-
-zeny@seznam.cz nebo na tel.: 
776 104 579. Odběr je možný 
i  osobně v  Ořechově-Ronově 
ve Velkém Meziříčí a ve Velké 
Bíteši. Kalendář bude dostup-
ný na začátku listopadu.
Děkujeme za  případnou ob-
jednávku a rozšíření naší sna-
hy mezi vaše známé.
Každý objednaný kus nás při-
blíží k  realizaci našeho nápa-
du.                                         -ho-

Hasičky nafotily kalendář

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

Dne 1. listopadu 2013 tomu 
bude již 5 let, co nás navždy opus-
tila naše milovaná manželka, 
maminka, babička a sestra, paní 

Marie Syslová z Černé.

Dne 2. října jsme vzpomněli ne-
dožitých 70 let.

S láskou vzpomínají manžel, 
syn a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 28. 10. 2013 jsme si připo-
mněli  1. smutné výročí od úmrtí 

pana Josefa Rouse z Rudy.

Stále vzpomínají manželka a děti.

Poděkování za poslední rozloučení
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy upřímné soustrasti 
nad náhlým úmrtím pana 

Zdeňka Procházky.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 5. listopadu uplynou 4 roky, 
co nás opustila naše manželka 
a maminka, paní 

Ivana Ambrožová.

Stále vzpomínají manžel 
a dcery Iveta a Blanka s rodinami.

Ve škole zájemci získají podrobnější informace o výuce jednot-
livých předmětů, prohlédnou si vybavení učeben a laboratoří 
a budou se moci např. zapojit do zábavné soutěže o ceny v učeb-
ně biologie.

ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
Pozvánka na

www.gvm.cz

které se koná ve středu dne 20. listopadu 2013 
od 15 do 17 hodin.

Divadlo Ikaros a Jupiter club Velké Meziříčí uvede charitativní 
muzikálové představení Když svíce dohořívá. Jupiter club, kinosál, 
pátek 22. listopadu, sobota 23. listopadu od 19 hodin.
Výtěžek z akce bude věnován na podporu Domácího hospice – Vyso-
čina. Moderuje K. Karmazínová spolu s pracovníky Hospicového hnu-
tí Vysočina. V představení zazní písně z muzikálů Kočky, Vlasy, Jesus 
Christ	Superstar,	Olive!	a	Čarodějky	z	Eastwicku.	Účinkují:	Aneta	Vrb-
ková, Tomáš Mrazík, Mariana Ambrožová, Tomáš Kotačka, Kateřina 
Mátlová, Petr Jan, Gabriela Smejkalová, Kristýna Nováková, Iveta Poláš-
ková, Bety Mikysková, Jana Mikysková, Marek Janoušek, Karolína Vav-
erková, Jan Moravec, Adéla Štindlová, Jitka Mirčevová, Pavla Kravalová, 
Aneta Bednaříková. Vstupné: 130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.

Když svíce dohořívá

MS Netín vás srdečně zve na
POSLEDNÍ LEČ 9. 11. v KD Netín

Hudba: Vysočinka

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.
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▶ Pátek 15. listopadu v 19.30 hodin
TŘI VERZE ŽIVOTA
Dva manželské páry prožijí během jednoho večera 
tři varianty téhož večírku a  diváci tak mohou na-
hlédnout do životních situací, které jsou výsledkem 
těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy 
stačí jedno špatně zvolené slovo ve  špatnou chvíli 
a je všechno jinak. 
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, 
Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin
VYHAZOVAČI 
Neuvěřitelně vtipný a  nesmírně lidský příběh se 

točí kolem disco klubu Cinders. Čtyři vyhazovači, 
na  první pohled tvrdí a  ostřílení chlapíci, kteří se 
musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravu-
jící se na velký večer, roztomilé nakadeřené slečny 
užívající si narozeninovou párty a  mnoho dalších 
postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Ko-
mická paleta lidských charakterů, z  nichž ovšem 
každý	nabízí	svůj	osobitý	příběh.	Energií	sršící	hu-
dební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ond-
řeje Brzobohatého.
Hrají:	Ondřej	Brzobohatý,	Ernesto	Čekan,	Vojtěch	
Hájek, Petr Vágner                                                   

-prog-

divadelní sezona podzim 2013

Sociální služby 
města VM zvou 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 

osobně u pečovatelky ve vy-
mezené dny  v DPS na ulici 

Komenského 6:
31. října 7.00–14.00, listo-

pad: 1., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 
7.00–11.00    -jj-

kph - nabídka sezony 2013/2014

Soutěž 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

Pohádka pro děti

sport

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  

V minulém čísle jsme otiskli soutěž o volné vstupenky na představení 
divadla Sklep – Besídka divadla Sklep. Volné vsutpenky získala Pavla 
Poulová z Velkého Meziříčí.                                                                 -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  pro-
gramovém oddělení Jupiter clu-
bu nebo před lekcí tanečních 
v  budově luter. gymnázia. Tel.: 
566  782  004, (005). Vstupné: 
130 Kč včetně místenky (vstupen-
ky jsou určeny především pro ro-
diče účastníků kurzu – 4 ks vstu-
penek na  osobu). Vstup pouze 
ve společenském oděvu.

BOŘIVOJ PEJCHAL
OBRAZY

galerie Chodba 
Katolického 

gymnázia Třebíč

výstava potrvá 
do 22. 11. 2013

plesy v bílém

-prog-

-prog-

-prog-

čtvrtek 31. října 2013 v 19.30 hodin 
kinosál Jupiter clubu, vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 
350 Kč, účinkují: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Burda, 

Tereza Kučerová, František Váša a další. Prodej a více informací 
na programové oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. 

Změna programu vyhrazena!                            

BESÍDKA DIVADLA SKLEP

Pozvánka na 1. praktický seminář na téma: Sebeláska, sebepřijetí
Amira Angels při o. s. Zlatý kašmír pořádá první seminář pro širokou 
veřejnost. Praktický proto, že si odnesete spoustu podnětných vjemů 
pro váš soukromý život, ať se nacházíte v jakékoliv rovině. Téma jsme 
zvolili sebelásku, sebepřijetí, jelikož odtud se odvíjí veškerý úspěch 
v našem životě – zdraví, vztahy, peníze, vnitřní spokojenost, sebevě-
domí atd. 
To, co nemám já člověk v sobě, nemůžu chtít po ostatních členech spo-
lečnosti, ani rodinných příslušnících. Chci har-
monický láskyplný vztah? Musím hledat uvnitř 
sebe harmonii a  lásku, pak se teprve projeví 
v našem partnerovi. Chci zdravé, krásné, pevné, 
štíhlé tělo? Opět musím do svého nitra a ptát se sám sebe, proč to tak 
není – co mi v tom brání – nejsem to náhodou já sám? A co takhle pe-
níze? Proč je taková doba, kdy chybí vpodstatě každému z nás? A po-
kud jste zrovna jeden z těch, který má spokojenou rodinu, perfektní 
kariéru a přesto cítí prázdno, tak není uspokojená vaše duše – strádá… 
Tyto semináře budou o tom, aby každý našel svůj způsob hledání, aby 
uzdravil své tělo a duši a sám věděl, co má dělat. My vám nabízíme 
příjemnou	relaxační	atmosféru,	kde	si	připomeneme,	že	je	i něco	jiné-
ho a krásného, přirozeného, než to, co vidíme a mozkem vymyslíme. 
Zaměříme se na váš dech, na zklidnění vašich myšlenek, na proudění 
správné ozdravné energie skrze vaše tělo, zkusíme se vnímat ne očima, 
ale srdcem – bez předsudků, bez chtíče, bez ega…přirozeně, nevinně, 

s  láskou… Zkusíme pracovat s  tělem, aby se obnovila každá buňka. 
Nalezneme to, v čem jste jedineční a povzneseme to do vašeho vědo-
mí. Sami uvidíte, jak moc jste krásná bytost a zasloužíte si krásný spo-
kojený život. Také použijeme pastelky, abyste skrze ně pronikli do vaší 
skutečné osobnosti. Nejde o umělecká díla, ale o vyjádření toho, co 
neumíme říct slovy. Čekají vás hravé přednášky, různé obohacující 
programy. Na  každém semináři budou k  zakoupení ozdravné před-
měty, produkty a služby pro váš spokojený život. S sebou potřebujete 

polštářek, přezůvky, voskové pastelky, blok nelinko-
vaný lepší A3 a svačinu.
1. praktický seminář – 2. listopadu 2013, Pod Hrad-
bami 9, (vedle Falca po schodech nahoru, doprava 

poslední budova v přízemí M. S. Quatro), začínáme v 9 hodin (prosím 
o dřívější příchod, abychom začali přesně), budeme končit cca ve 13 
hodin.
Jestliže vás naše pozvánka zaujala a  rádi byste přišli mezi nás, tak 
nám napište: vaše jméno, počet osob, telefonní číslo na email: amira-
-angels@email.cz, nebo na  tel.: 777 708 898, následně zašlete 700 Kč 
na účet 260 134 494/0300, v. s.  – jako variabilní symbol uveďte vaše tel. 
číslo bez mezer. Jakmile dorazí částka na účet, máte jisté místo na se-
mináři. Jelikož je to první seminář, tak k sobě můžete přizvat jednu 
osobu, která již bude zdarma. 
Více informací o nás najdete na www.amira-angels.cz

Těšíme se na setkání s vámi. Za tým Amira angels Julie Kolářová

seminář sebeláska, 
sebepřijetí

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Sokolnice 
30:23 (17:12)
Po  pohárovém utkání s  Lovosi-
cemi čekal náš celek v domácím 
prostředí úplně jiný herní styl, 
a  to v  podání Sokolu Sokolni-
ce. Se soupeřem naše družstvo 
v loňském roce dvakrát prohrálo 
a  jeho nepříjemný styl s  mini-
málním počtem chyb nám příliš 
nevyhovuje.
Trenér hráče nabádal, aby se 
od  začátku	 utkání	 maximálně	
koncentrovali. Už po  šesti ode-
hraných minutách a především 
díky brejkům Pavla Živčice jsme 
vedli 4:1. Díky pestré kombinační 
hře se dařilo překonávat soupe-
řovu obranu. Bohužel,  v obraně 
se nám nedařilo pokrývat sou-
peřovy střelce a  ve  12. minutě 
se Sokolnice přiblížily na  8:6. 
V  následujících minutách i  díky 
přesilové hře si domácí vytvořili 
pětibrankový náskok.
Na  začátku druhé půle dali obě 
družstva po dvou brankách a pak 
přišla výtečná pětiminutovka 
našeho družstva, ve  které jsme 
dokonce vyhráli oslabení 2:0 
a vytvořili si náskok 23:14. Bohu-
žel došlo k polevení koncentrace 
a  soupeř se nevzdával. Vytáhl 
osobní obranu na  naše spojky 
Matušíka a Večeřu a v 50. minu-

tě snížil na 24:20. Naši házenkáři 
neponechali nic náhodě, opět 
začali poctivě bránit a  v  útoku 
se prosazovali i  ostatní hráči ze 
všech postů. Domácí tak doved-
li v poklidu utkání do vítězného 
konce v poměru 30:23 a aktuálně 
jsou na 6. místě.
Trenér Vaverka byl po  utkání 
spokojen pouze se 2 body. Před-
vedená hra především v  obraně 
neodpovídala jeho představám. 
„S  takovým soupeřem bychom 
měli vyhrávat větším rozdílem,“ 
dodal po utkání.
7m hody 3/3:2/1 vyloučení: 3:5, 
počet diváků 84. Sled branek: 4:1, 
6:2, 8:4, 12:7, 14:11, 17:12, 19:13, 
23:14, 24:20, 27:21, 30:23. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Poul Ond-
řej – Večeřa Vítězslav (10), Matu-
šík Roman (7), Živčic Pavol (5), 
Kaštan Jiří (4/1), Hron Vojtěch 
(1), Pavliš David (1), Babáček 
Petr (1), Trojan Vítězslav (1/1), 
Lečbych Jan, Konečný Ladislav, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.
1. Hustopeče 6 5 0 1 188:165 10
2. Maloměřice  6 5 0 1 159:137 10
3. Kostelec n. H. 6 4 2 0 150:133 10
4. Olomouc 6 3 3 0 160:151 9
5. Prostějov II 6 3 1 2 170:163 7
6. Velké Meziříčí 6 3 1 2 167:165 7
7. Ivančice 6 2 1 3 153:158 5
8. Juliánov 6 2 1 3 149:156 5
9. Sokolnice 6 1 1 4 157:168 3
10. Telnice 6 1 1 4 164:176 3
11. Kuřim  6 1 0 5 170:180 2
12. Brno B 6 0 1 5 137:172 1

Muži zdolali Sokolnice

FC Boskovice – FC VM 3:1 (2:0)
Střelci: 60. min. Nevoral. Sesta-
va: Klíma – Heto (53. min. Fejt), 
Michut, Pavelec, Jura – Špaček, 
Ráček, Nevoral, Prchal (60. min. 
Puža) – Pech (50. min. Rohony), 
Horký.
Utkání dvou soupeřů ze dna ta-
bulky mnoho fotbalové krásy ne-
pobralo. První poločas vyzněl pro 
domácí, kteří krom dvou branek 
ještě dvakrát nastřelili brankovou 
konstrukci. Hosté se k soupeřově 
brance dostávali ojediněle a jejich 

těžkopádná kombinace končila 
převážně ještě před velkým váp-
nem. Největší ohrožení domácí 
branky tak hrozilo po  rohových 
kopech Nevorala. 
Druhý poločas začal nadějně, 
kdy se Nevoral dostal na  hra-
nici velkého vápna k  volnému 
míči a  krásnou střelou snížil. 
V  tu chvíli svitla hostům naděje 
na  bodový zisk. Ta však zhasla 
o deset min. později, kdy Bosko-
vičtí zvýšili na konečných 3:1. 

Fotbalový dorost 
nestačil Boskovicím

-kli-

-šid-

Vojta Hron zakončuje brejk.
Foto: Jaroslav Hugo
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veřejné 
bruslení

So   2. 11. 14.15–15.45
Ne   3. 11. 14.30–16.00
Út   5. 11. 15.45–17.15
So   9. 11. 14.15–15.45
Ne 10. 11. 14.30–16.00
Út 12. 11. 15.45–17.15
So 16. 11. 13.00–14.30
Ne 17. 11. 14.15–15.45
Út 19. 11. 15.45–17.15
So 23. 11. 13.00–14.30
Ne 24. 11. 14.30–16.00
Út 26. 11. 15.45–17.15
So 30. 11. 14.15–15.45
Ne   1. 12. 14.00–15.30
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Nábor dětí do velkomeziříčské házené
Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí zve do  svých řad chlapce 
a děvčata narozené 1995–2003 se zájmem o pohyb.
Pravidelné tréninky: pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou. 

Liga Vysočiny házené mladších  
žáků
Liga Vysočiny mladších žáků 
pokračovala třetím turnajem. 
Tentokrát se mohli kluci ukázat 
na  domácím hřišti. Velkomezi-
říčští opět dokázali dvakrát zvítě-
zit, ale také opět dvakrát podlehli 
Novému Veselí.
Chlapci v  prvním utkání začali 
proti Novému Veselí A. Proti nej-
lepšímu celku soutěže odehráli 
velmi slušně osobní obranu (5:7), 
když se dařilo především Kubovi 
Bendovi a  Dominiku Šrolerovi. 
Ve druhé půli při klasické hře se 
již projevila lepší technika sou-
peře a  podlehli 9:15. V  druhém 
utkání proti Chrudimi podali 
kluci výborný výkon v  osob-
ní obraně, kterou vyhráli 8:3. 
V druhé půli se vystřídali všichni 
hráči na hřišti, a i přesto se poda-
řilo uhrát pěkný výsledek 14:10.

Proti Novému Veselí B se našim 
hráčům tradičně nevedlo a pod-
lehli 5:18. V  posledním utkání 
proti Havlíčkově Brodu předvedli 
kluci kolektivní výkon. Kromě 
tradiční opory Vojty Svobody 
se rozehráli k  výbornému výko-
nu Víťa Rohovský s  Dominikem 
Šrolerem. V  bráně podával opět 
velmi dobré výkony Milan Krejčí.
Na mladších žácích je vidět herní 
růst a  rozvoj. Aktuálně se pohy-
bují na třetím místě v lize Vysoči-
ny mladších žáků. 
Sestava a  branky: Milan Krejčí, 
Vít Rohovský (2) – Vojtěch Svo-
boda (19), Jakub Benda (5), Do-
minik Šroler (5), Štěpán Fiala (3), 
Jiří Blažek (2), Martin Neufuss 
(1), Martin Špinar, Jakub Burian, 
Filip Blažek, Matouš Malec, Poul 
Martin, trenéři Petr Kaštan, Da-
vid Stoklasa a Pavol Živčic. 

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Mladší žáci se představili na domácím turnaji

HHK VM – HC TJ Šternberk 
5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky a  asistence: 2. Kudláček 
(Krča), 27. Nekvasil (Dusík, Ště-
pánek), 30. Krča (Křenek, Štěpá-
nek), 52. Nekvasil (Dusík), 56. 
Štěpánek (Křenek) – 19. Dobrý 
(Jurák). Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Štourač (Hladík) – Amb-
rož, Sláma, Dusík, Šerý, Vlašín, 
Štěpánek – Fila, Nekvasil, Novák 
– Krča, Kudláček, Weiss – Buri-
an, Střecha, Křenek. Rozhodčí: 
Kohoutek – Antonín, Lainka. Vy-
loučení: 2:5. Využití: 1:0, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 42:23 

(17:10, 11:4, 14:9). Diváci: 127.
Po  dlouhé, dvacetipětidenní 
odmlce se konečně představilo 
první mužstvo na domácím ledě. 
Soupeřem nám byl tým Šternber-
ku, který v posledním kole dekla-
soval Brumov – Bylnici 8:2.
Od první minuty se hrálo ve vy-
sokém tempu. Šance se střídaly 
na obou stranách a několikrát se 
vyznamenali gólmani v obou sva-
tyních. První branky se natěšení 
domácí fanoušci dočkali na  za-
čátku druhé minuty. Po přihrávce 
Michala Krči otevřel skóre utkání 
Jirka Kudláček. K  další změně 

ve  skóre došlo až v  samotném 
závěru třetiny. Do  té doby velmi 
dobře chytající Jirka Štourač kapi-
tuloval. Nutno podotknout, že to-
muto gólu předcházel fantastický 
zákrok našeho gólmana, který be-
tonem na  poslední chvíli kotouč 
vyrazil před sebe. Bohužel, dojíž-
dějící hráč hostí ležícího ochrán-
ce naší branky překonal střelou 
pod víko. Do šaten se tak odchá-
zelo za nerozhodného stavu.
Ve  druhé třetině měli naši hráči 
jednoznačně více ze hry. Tuto, 
místy až drtivou, převahu do-
kázali využít a  vstřelit týmu ze 

Šternberku další dvě branky. 
Ve  27. minutě šel za  katr hostu-
jící hráč a  nabídnutou přesilov-
ku naši hráči bleskově využili. 
Ke  vstřelení branky potřebovali 
pouhých pět vteřin početní vý-
hody. Po  přihrávce obránců Lu-
káše Štěpánka a  Standy Dusíka 
strhl vedení na naši stranu Karel 
Nekvasil. V  polovině utkání se 
prosadil Michal Krča, kterého 
vybídli ke  skórování David Kře-
nek a Lukáš Štěpánek. Do kabin 
odcházeli naši hráči s průběžným 
vedením 3:1.
V  poslední třetině se měnil stav 

na časomíře opět dvakrát. A k ra-
dosti našich fandů oba góly pad-
ly do  sítě hostí. V  52. minutě se 
podruhé v utkání trefil Karel Ne-
kvasil, kterého vyzval ke  skóro-
vání přesnou přihrávkou Standa 
Dusík. O  čtyři minuty později 
dal výsledku konečnou podobu 
Lukáš Štěpánek, kterého uvolnil 
do  vyložené šance přesnou při-
hrávkou David Křenek.
Naše mužstvo si připsalo do  ta-
bulky jihomoravské konference 
další tři body a přeskočilo právě 
Šternberk na  průběžné čtvrté 
místo.

První mužstvo velkomeziříčského hokeje porazilo Šternberk

-hhk-

Semifinálová utkání
St. páni VM – Lesáci VM 0:2 (0:1)
Branky: Jiří Mejzlík, Josef Beneš
Měřín – Křižanov 4:0 (1:0)
Branky: 2 – Stanislav Bartůšek, 
Josef Krčál, Miroslav Kolda
Tabulka střelců: 7 – Roman Va-
lička (L VM); 6 – Stanislav Bar-

tůšek (M); 5 – Miloš Prášek (K); 
4 – Martin David (SP VM), Pavel 
Sklenář (L VM).
Do finále tedy postoupila mužstva 
Lesáků VM a  Měřína. O  3. místo 
se utkají Starší páni VM s Křižano-
vem. Závěrečná utkání se hrají v pá-
tek 1. 11. v 19.30.

veteránská Fotbalová liga

-nov-

S  přišlým podzimem se naplno 
rozhořely líté boje nové šachové 
sezony 2013/2014. Jako první 
ze soutěží odstartoval tradič-
ní přebor Velkého Meziříčí; jde 
o  takovou jakoby místní ligu 
jednotlivců. Poprvé se za  tímto 
účelem naši borci sešli v  restau-
raci Na Poříčí (při Domu zdraví) 
ve čtvrtek 10. října, ale odehrála 
se jen jedna jediná vážná partie, 
v níž J. Dvořák z Měřína překo-
nal A. Dohnalíka z  VM; ostatní 
utkání byla pro zaneprázdněnost 
a z ní plynoucí nepřítomnost ně-
kterých hráčů odložena na jindy.
Druhé kolo ve  čt 17. 10. při-
neslo tyto výsledky: Čtveráček 
– Dohnalík 1:0, Mgr.  Mejzlík – 
Dvořák J. 1:0, Mrazík – Jan 1:0. 
Až dosud tedy vždy zvítězili 
tempově zvýhodnění bílí. Le-
tos se účastní osm přihlášených 
zájemců. Obě své partie pře-
sunuli na  náhradní termín Ze-
man z  Meziříčka a  Pařil z  VM; 
jeden duel odložili Čtveráček, 
Mgr. Mejzlík, Mrazík a Jan. Or-
ganizátorem velkomeziříčského 
klání je V. Pařil, jenž třetím ro-

kem pokračuje v  nesení pomy-
slného štafetového kolíku, který 
převzal od původního dlouhole-
tého řídícího této soutěže, totiž 
od Mgr. Zdeňka Mejzlíka.

Regionální soutěže 
družstev
V této sezoně se bohužel neusku-
teční ono prestižní a nesmiřitelné 
derby Spartak VM B vs. Sokol 
Jámy, ledaže by snad znovu vy-
pukla válka Severu proti Jihu… 
Po  reorganizaci totiž namísto 
dosavadních dvou soutěžních 
krajských skupin Západ/Východ 
vykrystalizovaly na  jejich tros-
kách tři fungl nové: Západ, Sever 
a Jih (tedy bez Východu, kde VM 
B i  Jámy účinkovávaly). Zatímco 
tým VM B nově připadl do teplej-
ší oblasti Jihu, Jámám přiřkl osud 
onen poněkud drsnější Sever.
1. kolo RSJ a RSS – neděle 20. 10.:
Jih: Caissa Třebíč D – Spartak 
VM B 2:3. Body hostů Kučera (C) 
a Dvořák J. po jednom – Dvořák D. 
a Zeman po 0,5 b. – Urbánek 0 b.
Sever: Sokol Jámy – Sokol Nové 
Veselí 3,5:1,5 

Šachisté na startovní čáře

-vp-

V sobotu 19. října 2013 proběhl v Praze již 7. závod Poháru pražských 
běžeckých nadějí – Podzimní běhání v Kunratickém lese. Reprezentant 
Sokola Velké Meziříčí Petr Vokoun potvrdil druhou příčku v průběž-
ném pořadí poháru a domů přivezl stříbrnou medaili. Přes letní trénin-
kový výpadek zaviněný operací slepého střeva se Petr na podzim opět 
v konkurenci o rok starších chlapců prosadil. V minulých týdnech ovlá-
dl Běh Matyáše Žďárského, Běh města Pelhřimova a v traťovém rekordu 
i Běh o ztracenou podkovu v Dobroníně. Ze Slatinského krosu v silné 
konkurenci brněnských běžců obsadil pěkné druhé místo. Věřme, že 
zdraví a forma vydrží a dobře nastartovaná sezona přespolních běhů se 
mu podaří úspěšně dokončit. 

Stříbrný Petr Vokoun

-vok-, foto: archiv autora

Liga mužů, 8. kolo
La Bucañeros i přes první prohru 
stále první. Loňský mistr Woo-
lloomooloo Bay porazil letošního 
lídra 4:1 a  dotahuje se na  špici. 
Aktuálně je třetí. Flamengo toto 
kolo nehrálo, svou pozici druhého 
týmu tabulky ale udrželo. Slza má 
letos nakročeno mezi nejlepší týmy 
MKVM, ale Mostiště ji přibrzdily. 
V zápase mezi nimi došlo k dělbě 
bodů. U spodní části tabulky došlo 
k souboji Oslavice s Kittydogs Uni-
ted a Ztracené generace s Kašpary. 
První duel vyhráli Kočkopsi 4:2 
a druhý duel zvládli Kašpaři utrá-
penou výhrou 2:1 nad TLG.
1. La Bucañeros 8 6 1 1 42:10 19
2. Flamengo 7 5 1 1 37:14 16
3. Woolloomooloo Bay 7 5 1 1 32:12 16
4. Slza VM 7 4 2 1 29:8 14
5. SK Mostiště 7 4 2 1 22:9 14
6. Pobřeží kocoviny 8 3 1 4 17:20 10
7. Kašpaři VM 7 3 0 4 12:16 9
8. Kittydogs United 7 2 0 5 13:47 6
9. Oslavice 7 1 2 4 19:26 5
10. The Lost Generation 8 1 2 5 10:32 5
11. FC Wiegel VM 7 0 0 7 7:46 0

Program: 31. 10. v  19.00 La 
Bucañeros – FC Wiegel VM 
a  Flamengo – The Lost Genera-
tion; ve  20.10 Kittydogs United 
– Woolloomooloo Bay a Kašpaři 
VM – Slza VM -bíl-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – TJ Třebíč D 
2758:2538 * 8:0
Baloun 450:447 Dobeš
Lavický Ji. 454:422 Vojtková
Lavický B. 483:442 Lenz
Kováč 466:417 Vafek
Lavický Jo. 439:388 Kožina
Korydek 466:422 Kasáček
Potřetí za sebou tým nadělil sou-
peři kanára a vede tabulku soutě-
že. Třešničkou na dortu byl nový 
rekord kuželny, který padl po 
sedmi letech.

kuželky

-sta-

Fotbal

IV. třída, sk. B
FC VM C – Sokol Křoví B 6:0 
(2:0)
Rozhodčí: Salaš. Diváci: 10. 
Branky: Dušan Smejkal (6.), 
Libor Smejkal ml. (32.), Libor 
Smejkal st. (52.), Michael Polák 
(65.), Liška (68.), Večeřa (81.). 
Sestava: Sysel – D. Šlapal (75. 
Myška), Dočkal (60. Večeřa), D. 
Polák, Weiss – Liška (70. Kozina), 
L. Smejkal ml., M. Polák, Machát 
(46. Z. Smejkal) – D. Smejkal, L. 
Smejkal st.  -ls-

TJ Jiskra Humpolec – ST VM 
7:10
Body: Klíma Petr 3/1, Řikovský 
Aleš 3/1, Kampas Jan 2/1, Pokor-
ný Jan 2/2
HB Ostrov Havlíčkův Brod – ST 
VM 10:6
Body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 2/2, Klíma Petr 1/2, Kampas 
Jan 0/3
TJ Sokol Polnička B – ST VM C 
4:14
Body: Zelený David 4/0, Bednář 
Ivan 4/0, Kořínek Stanislav 3/1, 
Dvořák František 2/2. Čtyřhra: 
Dvořák, Kořínek
ST VM D – Dol. Heřmanice 9:9
Body: Zelený Tomáš 3/1, Juda 
Zdeněk 3/1, Vodák Petr 2/2, Mi-
nařík Jakub 0/2, Prachař Václav 
0/2. Čtyřhra: Vodák, Zelený
ST VM E – Orel Bystřice nad 
Pernštejnem C 10:8
Body: Kališ Petr 4/0, Hrůza 
Vlastimil 2/2, Přikryl Radek 1/3, 
Malec Matěj 1/3. Čtyřhry: Kališ, 
Malec; Hrůza, Přikryl
Slušný víkend, tak lze nazvat cel-
kově výsledky našich stolních 
tenistů. Dvě venkovní utkání 
odehrálo áčko u soupeřů v Hum-
polci a  Brodě. První střetnutí 
jsme byli papírově lepší družstvo, 
to se také potvrdilo a herně jsme 
soupeře přehrávali až do  koneč-
ného výsledku. Úvod nám přitom 
nevyšel, obě čtyřhry zvládli lépe 

domácí. Následující dvojhry uká-
zaly, kdo je na  tom výkonnostně 
lépe. Sled bodů vypadal následov-
ně 2:0, série šesti výher v řadě 2:6, 
zkorigování výsledku domácích 
7:8 a konečné dva výherní bodíky 
7:10. Všichni naši hráči předvedli 
přesvědčivý výkon a  po  záslu-
ze zvítězili. Utkání trvalo necelé 
čtyři hodiny. Druhý zápas v  HB 
jsme nezvládli dobře a  podlehli 
10:6. Odpočatí domácí domi-
novali ve  dvojhrách a  na  jejich 
tempo jsme nedokázali reagovat. 
Nutno dodat, že domácí prostředí 
rozhodlo a určilo vítěze střetnutí. 
Jelikož naši hráči bojovali o kaž-
dý bodík, tak to k výhře nestači-
lo. Vždy bývá druhý zápas nad-
míru těžký, síly postupem času 
docházely všem hráčům. Lídr 
soutěže HB zaslouženě zvítězil. 
Krásný vstup do  soutěže prožívá 
družstvo C, porazilo už podruhé 
za sebou stejným výsledkem sou-
peře z Polničky vysoko 14:4. Daří 
se především hráčům Bednářovi 
a  Zelenému D. Tým D odehrál 
takové malé derby proti Heřma-
nicím. Nerozhodný výsledek byl 
na  správném místě. Své první 
vítězství uhráli naši nejmladší. 
Přivítali Bystřici, která podlehla 
nejtěsněji 10:8. V tomto krásném 
střetnutí odehrál všechny možné 
body Kališ Petr a stal se tím hvěz-
dou zápasu.

stolní tenis

-pk-
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hokej mládež

Dorost
HC Brumov-Bylnice – HHK 
VM 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Branky a asistence HHK: 14. 
Tlapák (Tichý), 15. Kapusta O., 
27. Kapusta O. (Šilpoch D., Bu-
rian L.), 46. Nevěčný, 51. Bernat 
(Přinesdomů, Pavelka). Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Kampas 
F., Burian L., Pacalová – Šilpoch 
D., Tichý, Tlapák – Přinesdomů, 
Bernat, Pavelka – Dundálek, 
Nevěčný, Kapusta O. Rozhodčí: 
Bublák – Vaněk, Šimoník. Vylou-
čení: 2:2, navíc: Burian L. (HHK) 
10 min.OT. Využití: 1:1. Střely na 
branku: 19:32. Diváci: 45. 
HC Bobři Valašské Meziříčí – 
HHK VM 11:5 (6:1, 3:3, 2:1)
Branky a asistence HHK: 12. 
Burian L. (Tlapák, Tichý), 29. 
Burian L. (Tlapák), 31. Tichý 
(Burian L.), 33. Tichý, 58. Tichý 
(Burian L.). Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Přinesdomů, Kam-
pas F., Báňa M., Pacalová – Ti-
chý, Burian L., Tlapák – Šilpoch 
D., Nevěčný, Bernat – Dundá-
lek, Kapusta O., Pavelka. Vylou-
čení: 4:4. využití: 1:1, v oslabe-
ní: 0:1. Střely na branku: 43:16. 
Diváci: 30.

Krajská liga dorostu
1. Val. Meziříčí 5 5 0 0 39:20 10
2. Hodonín B 4 4 0 0 27:6 8
3. Nové Mesto n. V. 4 3 0 1 27:19 6
4. Velké Meziříčí 5 3 0 2 22:24 6
5. Brumov-Bylnice 5 1 0 4 18:26 2
6. Technika Brno 4 0 0 4 13:25 0
7. Uherský Brod 4 0 0 4 5:27 0

Starší žáci
HHK VM HC Dukla Jihlava 
5:11 (1:4, 0:4, 4:3)
Branky a asistence HHK: 2. Havliš 
(Strádal D.), 47. Báňa M., 51. Báňa 
M., 54. Řepa (Hedbávný), 57. 
Řepa (Třeštík, Báňa M.). Sestava 
HHK: Svoboda (30. Pestr) – Šan-
dera, Báňa M., Janoušek – Třeštík, 
Řepa, Hedbávný – Procházka, Ha-
vliš, Strádal D. – Kapusta L., Am-
brož. Rozhodčí: Lainka, Sobotka. 
Vyloučení: 4:4, využití: 1:1. Střely 
na branku: 18:56. Diváci: 18.
Mladší žáci
HHK VM – HC Dukla Jihlava 
1:14 (0:4, 0:6, 1:4)
Branky a asistence HHK: 42. 
Zdvíhal (Poledna). Sestava HHK: 
Vlach (31. Honiš) – Poledna, Vil-
domec, Šilpoch M., Broža – Dvo-
řák F., Švejda, Krčma – Bartošek, 
Zdvíhal, Strádal T. – Hejduk. 
Rozhodčí: Lainka, Sobotka. Vy-
loučení: 2:4, bez využití. Střely na 
branku: 5:45. Diváci: 28. -hhk-

Extraliga
Auto Dobrovolný VM – HC La-
ser Zikmund 4:5
Vondráček J., Dohnal, Prokop, 
Říha – Novák 2, Říha 2, Kabelka P.
SK Vídeň – SK Netín 3:9
Bojanovský, Studený, Weinhofer 
– Plhák M. 2, Kolář 2, Černý 2, 
Juda, Dvořák, Neubauer 
SPL Radostín nad Osl. – HC Lu-
káš 3:7
Pešek 2, Váša – Studený 2, Tomáš, 
Karásek, Jež, Gis, Matoušek
Tech. služby VM – SK Omega 
VB 5:1
Heřman 2, Horký A., Šlapal O., 
Chudoba – Ondrůšek
SK Netín – SK Afcon Kunšovec 
VM 5:2
Podsedek, Juda, Dvořák, Řehoř, 
Kolář – Pyrochta 2 
Sanborn VM – Agromotor VM 
1:3
Lorenc – Sobotka 2, Bíbr
1. HC Lukáš 4 4 0 0 37:11 8
2. Tech. služby VM 4 3 0 1 28:11 6
3. Agromotor VM 4 3 0 1 24:9 6
4. HC Laser Zikmund 4 3 0 1 31:20 6
5. Sanborn VM 4 3 0 1 18:10 6
6. SK Afcon Kunšovec VM 4 2 0 2 23:17 4
7. SK Netín 4 2 0 2 20:22 4
8. SPL Radostín nad Osl. 4 2 0 2 11:21 4
9. SK Omega VB 4 1 0 3 13:10 2
10. HC Benetice 4 1 0 3 8:30 2
11. SK Vídeň 4 0 0 4 11:36 0
12. Auto Dobrovolný VM 4 0 0 4 8:35 0

I. liga
HC Křižanov – NHÚ Balinka 
VM 2:9
Štěpánek, Běhal – Vacula 2, Strá-
dal M. 2, Navrátil 2, Mucha J., Pa-
dalík, Novotný
Horní Heřmanice – Farma Mě-
řín 8:2
Kutílek 2, Kypet 2, Mejzlík J. 2, 
Mejzlík Z., Šilhán – Půža, Štoček 
F.
HC Bory – HC Pikárec 2:11
Pokorný 2 – Vařejka 2, Jaša 3, 
Chrást 5, Broža
HC Ořechov – HC Tasov 3:2
Káňa 2, Dvořák – Chlubna, Ko-
mínek
SK Lavičky – River VM 1:4
Polák – Fikr 2, Kejda, Rous
SK Stránecká Zhoř – HCF Drá-
hy VM 5:4
Bartušek 3, Sedláček 2 – Slavík, 
Širhal, Jahoda, Tuček
1. Horní Heřmanice 4 4 0 0 31:7 8
2. HC Pikárec 4 4 0 0 38:15 8
3. River VM 4 3 0 1 26:11 6
4. Farma Měřín 4 3 0 1 24:13 6
5. HC Ořechov 4 3 0 1 19:11 6
6. NHÚ Balinka VM 4 2 1 1 24:19 5
7. HC Tasov 4 2 0 2 17:16 4
8. SK Lavičky 4 1 0 3 11:19 2
9. SK Str. Zhoř 4 1 0 3 12:25 2
10. HCF Dráhy VM 4 0 1 3 11:19 1
11. HC Křižanov 4 0 0 4 10:31 0
12. HC Bory 4 0 0 4 10:47 0

-vid-

městská hokejová liga

I. liga starších dorostenek
HK Hodonín – TJ Sokol VM 
18:32 (9:14)
K  odvetnému utkání jsme sice 
odjížděli s  žalostně malým po-
čtem zdravotně schopných hrá-
ček, leč s  odhodláním nedat 
svoji kůži lacino a  výsledkově 
nepropadnout. Souboje s  Hodo-
nínskými totiž prozatím pokaždé 
v  dosavadní historii vzájemných 
soubojů vždy některá z  našich 
hráček odnesla nepříjemným 
dlouhodobým zraněním! 
Od  prvních minut jsme vsadili 
na  aktivní obranu, která „nesla 
své ovoce“ a  účelně narušova-
la rozehrávku domácích. Úvod 
z říše snů donutil již v  šesté mi-
nutě domácího trenéra vzít si 

za  stavu 0:5 oddechový čas. Ani 
to však nezastavilo naši velmi 
dobrou kolektivní souhru pode-
přenou spolehlivým výkonem 
brankářky Veroniky Syptákové. 
Po rychle sehraných akcích jsme 
zvýšili až na sedmigólový rozdíl. 
Několik zbrklostí a  chyb v  této 
fázi souboje začaly trestat domácí 
hráčky, když se opakovaně dosta-
ly do bezprostřední blízkosti naší 
branky. Na tento vývoj reagovala 
naše lavička a  brala oddechový 
čas za  stavu 4:8. Ten viditelně 
dolil týmu potřebné sebevědo-
mí a  vnesl klid do  dalších akcí. 
Do konce první třicetiminutovky 
se pak hrála vyrovnaná partie. 
Poločasovou pauzu jsme využi-
li k  „dobití baterií“ a  opětovně 

zvýšeným tlakem na spojky sou-
peřek je nutili k chybám. Výkon 
defenzivy ve  spolupráci s  bran-
kářkou Michaelou Vávrovou měl 
stoupající	tendenci.	Efektivně	za-
končené brejkové situace Rena-
ty Škrdlové a  Kláry Sedláčkové, 
pramenící z chyb Hodonínských, 
lámaly sebevědomí soupeřek. 
V postupném útoku jsme se do-
kázali prosazovat souhrou s  pi-
votmankou Kateřinou Studenou, 
čímž jsme navýšili až na  dese-
tibrankový rozdíl. Červená karta 
za  faul v  rychlém útoku na  naši 
hráčku pak definitivně zlomi-
la odpor Hodonínských a  zby-
tek souboje se již dohrával plně 
v naší režii. Postupně jsme bran-
kami Michaely Homolové a  Ka-

teřiny Záviškové završili zdařilé 
představení. Úspěšný defenzivní 
štít naší hry vytvářely Terezie 
Rosová, Soňa Bačová a  Romana 
Doležalová. 
Sled branek – 0:7, 1:8, 4:8, 4:10, 
6:11, 7:13, 9:13, 10:17, 11:17, 
11:21, 13:22, 15:24, 16:26, 17:30, 
18:30. 7m hody 4/2:6/5, vylou-
čení 1:2, navíc domácí hráčka 
přímá ČK. Počet střel 47:56. 
Hrály: Syptáková Veronika, Váv-
rová Michaela – Škrdlová Rena-
ta (12/5), Sedláčková Klára (7), 
Studená Kateřina (4), Homolová 
Michaela (3), Závišková Kateřina 
(3), Rosová Terezie (2), Doleža-
lová Romana (1), Bačová Soňa. 
Trenéři ing.  Vincenc Záviška, 
Ivana Škrdlová.

Starší dorostenky házené přivezly body z Hodonína

I. liga mladších dorostenek
HK Hodonín – TJ Sokol VM 27:15 (16:8)
Předehrávka 10. kola podzimní části, necitlivě nařízená v průběhu již ro-
zehrané soutěže řídícím svazem, byla odvetou utkání minulého víkendu. 
Oproti týden starému souboji tentokrát Hodonínské od prvních minut 
zcela jasně opanovaly hru. Náš nemocemi a zraněními citelně „ořezaný“ 
tým složený většinou ze starších žaček si soupeřky držely v dostatečném 
brankovém odstupu. První přesný zásah i  přes několik velmi dobrých 
útočných akcí jsme v síti domácích zaznamenali až v probíhající desáté 
minutě, to už na ukazateli svítil nelichotivý stav 7:0. Do poločasu se po-
dařilo zlepšenou obranou se držet, leč naše chybující útočná hra, razance 
a přesnost střeleckých pokusů byla hodně mizerná. Po změně stran jsme 
se přeci jen psychicky zvedli. V závěru nám však viditelně došly síly a Ho-
donínské svoji fyzickou nadvládu ještě gólově zvýraznily. 
Doufejme, že již o následujícím víkendu, kdy se utkáme v regionálním 
derby s hráčkami Havlíčkova Brodu, budeme v plné hráčské síle.
7m hody 2/1:3/3, vyloučení 1:2. Počet střel 52:48. Sled branek – 7:0, 7:1, 
9:1, 11:2, 13:4, 15:6, 15:7, 17:9, 17:11, 20:11, 21:13, 25:13, 26:14. Hrály: 
Jarmila Šabacká – Andrea Rymešová (5), Kateřina Závišková (4), Soňa 
Bačová (3/3), Zuzana Matoušková (2), Dagmar Mejzlíková (1), Roma-
na Doležalová, Michaela Zedníčková, Kristýna Cahová, Lucie Teplá, 
Eliška	Buchtová.	Trenéři	ing. Vincenc	Záviška,	Ivana	Škrdlová.	
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Mladší dorostenky 
s Hodonínem prohrály

HHK VM B – SK Telč 4:2 (0:0, 
2:0, 2:2)
Diváků: 32. Rozhodčí: Ryšavý – 
Obrtel, Lukáč. Branky: 23. Kampas 
J. (Pokorný), 36. Střecha L. (Šoukal, 
Hubl), 45. Kudláček M. (Hubl), 55. 
Křípal (Střecha L.) – 42. Tůma 
(Sokolík), 51. Šťastný (Kret). Vy-
loučení: 4:9. Využití: 1:0. Oslabení: 
0:0. Střely na branku: 45:35. HHK 
B: Šeba (Kočí) – Kudláček M., 
Pokorný – Střecha L., Navrátil – 
Martinec – Tůma, Vrána, Malec – 
Šoukal, Barák, Hubl – Kampas M., 
Kampas J., Křípal – Pelíšek.
Oba týmy se velice dobře znají 
z  působení v  předchozích roč-
nících krajské soutěže, a  tak se 
od  začátku zápasu hrál svižný 
hokej bez nějakého vzájemného 
vyčkávání. V úvodní části se však 
diváci gólu nedočkali, protože 
obě mužstva pozorně bránila. 
Svědčí o tom i poměr střel (7:9).
Ve druhé části byli šťastnější domácí, 
kterým se podařilo skórovat hned 

dvakrát. Nejprve se prosadil ve 23.́  
Jiří Kampas a  o  13 minut později 
zvýšil na 2:0 Libor Střecha. I když se 
hosté neustále tlačili do  zakončení, 
zkorigovat výsledek se jim nedařilo. 
Přispíval k  tomu nemalou měrou 
i pozorný Šeba v bráně HHK.
Kapituloval až ve třetí třetině, ale 
na  branku Telče dokázali Mezi-
říčští vždy po  chvíli odpovědět 
dalším gólem – 42.´ Tůma 2:1 – 
45.´ Martin Kudláček 3:1 – 51.´ 
Šťastný 3:2 – 55.´ Křípal 4:2. Více 
už toho do konce zápasu hostující 
hráči nedokázali. Jednak díky bo-
jovnému výkonu soupeře a  také 
kvůli svojí nedisciplinovanosti, 
kdy se na  trestné lavici vystřídali 
celkem pětkrát.
1. RH Centrum Brno 3 2 0 1 0 24:9 7
2. Náměšť nad Oslavou 2 2 0 0 0 19:5 6
3. Velké Meziříčí B 3 2 0 0 1 12:9 6
4. Velká Bíteš B 3 2 0 0 1 10:9 6
5. Veverská Bítýška 2 1 1 0 0 7:2 5
6. Telč 3 1 0 0 2 8:11 3
7. Šerkovice 3 1 0 0 2 14:21 3
8. Zastávka u Brna 3 0 1 1 1 7:14 3
9. Bulldogs Brno 3 1 0 0 2 12:24 3
10. Křižanov 3 0 0 0 3 14:23 0

-ht-

Hokejové béčko doma 
přehrálo Telč

-záv-

1. A tř., sk. B 
FC Rapotice – FC VM B 2:4 (0:2)
Rozhodčí: Příkazský – Novotný, 
Fryč. Diváci: 60. Branky: Mlejnek 
(52.), M. Laš (76.) – D. Smejkal 
(10.), Bradáč (34.), Vítek (63.), 
Malec (71.). Karty: žlutá – Liška 
(55.). Sestava: Simandl – Netolic-
ký, D. Polák (65. Bouček), Štefka, 
Kafka – Vítek, Malec, Caha (72. 
Kameník), Bradáč (79. Večeřa) – 
D. Smejkal (55. Pokorný), Liška.
Ve 12. kole jsme zajížděli do Ra-
potic. Hráli jsme o  šest bodů, 
protože se soupeř nacházel před 

námi o tři body. K utkání nemohl 
odcestovat Halámek, Maloušek 
a brankář Jícha. Po 6 letech nám 
pomohl v  mistrovském utkání 
Dušan Smejkal, který momentál-
ně hraje za C tým, kde na podzim 
vstřelil již 13 gólů.
Na  začátku utkání kopali domácí 
před hranicí velkého vápna PVK, 
na  který se postavil Chládek, ale 
jeho dělovku směřující k  šibeni-
ci vyrazil robinsonádou brankář 
Simandl. O  dvě minuty později 
Caha vybojoval míč u  rohového 
praporku, navedl jej do středu hři-

ště, kde našel volného D. Smejkala, 
který vymetl pavučinu v Sobotko-
vě šibenici, 0:1. Ve 34. minutě byl 
u  lajny faulován Liška, který sám 
zahrál PVK na  přední tyč. Tam 
stál Bradáč a nekompromisní stře-
lou pod břevno rozvlnil domácí 
síť, 0:2. 
Na  začátku druhého poločasu 
v  52. minutě Caha nechtěně při-
hrál dozadu našim obráncům. 
Míč ale proklouzl k  rozeběhlému 
Mlejnkovi, který postupoval sám 
na bránu a těsně před Simandlem 
vstřelil gól, 1:2. Neuběhla ani mi-

nuta a znovu jsme se mohli rado-
vat z dalšího gólu, když Bradáč po-
slal krásný dlouhý míč do vápna. 
Tam si naběhl Vítek, který po dů-
razném vzdušném souboji s bran-
kářem Sobotkou dopravil hlavou 
míč do  brány, 1:3. V  65. minutě 
dostal míč do  spánku D. Polák, 
kterému zapadl jazyk, ale naštěstí 
se nacházela na  hřišti zdravotní 
sestra, která mu pomohla. Mo-
mentálně je v pořádku a mockrát 
děkuje domácí sestřičce za  její 
pomoc. V 71. minutě Vítek vyhrál 
hlavičkový souboj pro Lišku, který 

našel Malce v náběhu, a ten zvýšil 
na 1:4. V 76. minutě J. Matoušek 
prošel na  lajně přes Kameníka 
a Kafku, následně odcentroval míč 
do vápna na volného M. Laše, kte-
rý nedal Simandlovi šanci. 
„Dnes jsme předvedli po  dlouhé 
době velmi dobrý a  bojovný fot-
bal. Zápas se musel určitě všem 
divákům líbit. Hráli jsme jako 
tým a  zaslouženě jsme i  vyhrá-
li. Všem hráčům chci poděkovat 
za  odvedený zápas, v  němž mu-
sím vyzdvihnout výkon Simandla. 
Ten v  horkých chvílích dokázal 

tým podržet. Ještě zaslouží velkou 
pochvalu matador Dušan Smej-
kal, který mě mile překvapil,“ řekl 
po zápase velmi spokojený trenér 
Libor Smejkal mladší.
1. Nová Ves 12 8 1 3 22:14 25
2. Herálec (ZR) 12 7 2 3 35:19 23
3. Želetava 12 7 1 4 26:17 22
4. Vrchovina B 12 7 1 4 23:16 22
5. Štěpánov n. S. 12 7 1 4 25:21 22
6. Budišov-Nárameč 12 5 4 3 28:24 19
7. Žďár n. Sáz. B 12 5 2 5 34:23 17
8. Třebíč B 12 5 2 5 20:17 17
9. Rantířov 12 5 2 5 29:35 17
10. Rapotice 12 3 4 5 23:27 13
11. V. Meziříčí B 12 4 1 7 21:27 13
12. Stonařov 12 3 2 7 16:22 11
13. Hrotovice 12 3 1 8 12:27 10
14. Křoví 12 2 2 8 14:39 8

-ls-

Benfika předvedla velmi dobrý výkon a vyhrála nad Rapoticemi

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – Sokol Sokolnice 
37:22 (19:8)
Proti nováčkovi soutěže Sokolni-
cím jsme byli jasným favoritem. 
Soupeř hrál s  námi vyrovnanou 
partii prvních deset minut (5:4), 
kdy jsme zkoušeli i  jiné herní 
rozestavení než běžně hráváme. 
V  následujících minutách jsme 
již jednoznačně dominovali. 
Za  pohyblivou obranou chytal 
spolehlivě Vojta Drápela a  vy-
cházeli jsme do  rychlých brejků. 

V  poločase svítilo na  ukazateli 
skóre 19:8.
V  druhé půli jsme pokračovali 
v  dobrém výkonu. Sokolnice se 
těžko dostávaly za  naši obranu 
a  pokud ji překonaly většinou 
ztroskotaly na  výborně chyta-
jícím Frantovi Kratochvílovi. 
Na  hřišti se postupně vystřídali 
všichni hráči a s chutí si zastříle-
li. Škoda jen poměrně značného 
množství ztrát míče. V  závěru 
ještě soupeř kosmeticky skóre 
upravil na konečných 37:22. Do-

rostenci podali kolektivní výkon, 
střelecky i herně se dařilo Marti-
nu Janíčkovi a Filipu Macounovi. 
Díky této výhře se dorostenci 
vyhoupli do čela druholigové ta-
bulky, kde se dělí o  první místo 
se Zlínem.
7m hody 0:1/0 vyloučení: 4:2, di-
váků 21. Sled branek: 2:1, 5:4, 9:5, 
16:7, 19:8, 28:10, 31:14, 33:17, 
37:22. Sestava a  branky: Drápe-
la Vojtěch, Kratochvíl František 
– Janíček Martin (11), Macoun 
Filip (7), Fiala Martin (6), Svo-

boda Filip (6), Blaha Tomáš (4), 
Frejlich Tomáš (1), Ambrož Mi-
chael (1), Rous Václav (1), Pažou-
rek Tomáš, Stupka Tomáš, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.
1. Velké Meziříčí 6 5 0 1 192:143 10
2. Zlín 6 5 0 1 211:176 10
3. Luhačovice 6 4 0 2 210:160 8
4. Prostějov II 6 4 0 2 205:169 8
5. Ivančice 6 4 0 2 241:212 8
6. Rožnov p. R. 6 3 1 2 189:176 7
7. Polanka 6 3 0 3 185:182 6
8. Juliánov 6 3 0 3 171:208 6
9. Litovel 6 2 0 4 164:187 4
10. Velká Bystřice 6 1 1 4 197:219 3
11. Sokolnice 6 1 0 5 155:205 2
12. Bystřice p. H. 6 0 0 6 143:226 0

Dorostenci házené se vyhoupli na první místo

-záv-

Autor 10 branek Martin Janíček při zakončení. Foto: 
Jaroslav Hugo

-šid-
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Osmifinále Českého poháru 
mužů házené
TJ Sokol VM – HK A. S. A. měs-
to Lovosice 18:34 (7:16)
Pěkné okamžiky si užili mezi-
říčští házenkáři v osmifinále Čes-
kého poháru při utkání s Lovosi-
cemi. Celek, který okupuje první 
příčky	extraligové	 tabulky,	před-
vedl velmi pěknou podívanou 
a naši hráči jim zdárně sekundo-
vali. Do  haly si našlo cestu přes 
250 diváků a vytvořili pro hráče 
výbornou sportovní kulisu. Ško-
da jen, že nepřicestoval pro zra-
nění český reprezentant Jiří Motl, 
na  křídle ho velmi rovnocenně 
nahradil Lukáš Malý, který podal 
výborný výkon.
Dle slov trenéra hostí Vladimíra 
Šumy nechtěly Lovosice nenechat 
nic náhodě. Sice se nikterak spe-

ciálně na náš tým nepřipravovaly, 
spíše to měla být prověrka na so-
botní ligové utkání s  pražskou 
Duklou, ale od  úvodních minut 
nastoupily v  základní sestavě 
a s maximálním	nasazením.
Skóre utkání mohli otevřít naši 
hráči Fischer s  Kaštanem, ale 
tyto pokusy zlikvidoval Artur 
Adamík. Rychlé kombinace a ne-
kompromisní zakončení spojek 
sypaly jednu branku za  druhou 
do  naší sítě. Naši hráči se těž-
ko prosazovali přes postavenou 
obranu soupeře a hráli až s příliš 
velkým respektem. Za mohutné-
ho povzbuzování diváků se trefil 
za stavu 0:7 Jirka Kaštan a otevřel 
účet v lovosické brance. Z našich 
hráčů spadla tréma a  díky po-
hledné kombinační hře dokázali 
snížit na 7:12. V závěru poločasu 

Lovosičtí opět zabrali a i přes ně-
kolik výborných zákroků Libora 
Kotíka, včetně zlikvidované sed-
mičky, navýšili na poločasový vý-
sledek 7:16.
V  druhé půli se hrála uvolněná 
házená ve velmi slušném tempu,  
plná pěkných akcí. Severočeši 
svůj náskok postupně navyšovali. 
Na  druhé straně si hráči snažili 
připsat každý, alespoň jeden zá-
sah do  lovosické svatyně. Pěkné 
momenty nabídla 41. minuta, 
kdy ještě věkově dorostenec Da-
vid Pavliš vsítil dvě pěkné branky 
po  sobě. Hosté ještě nechali ně-
kolikrát vyniknout v  naší bráně 
Ondru Poula, který kromě rych-
lého brejku zlikvidoval 7m hod. 
Lovosice v  pěkné atmosféře do-
vedly utkání do  jednoznačného 
vítězství v poměru 18:34. 

Rozdíl dvou tříd byl mezi soupeři 
znát a Lovosice nám ukázaly, jak 
se	hraje	extraligová	házená.	Z na-
šeho celku se soupeři rovnal pou-
ze Víťa Večeřa, který zatížil jeho 
konto osmi brankami. Hráče je 
nutné pochválit za  kolektivní 
výkon a  doufejme, že tyto zku-
šenosti náš celek posunou v her-
ním projevu dále. Nutné také po-
děkovat hráčům, kteří se podíleli 
na postupu do osmifinále a kteří 
si „meziříčský házenkářský svá-
tek“ nemohli užít na hřišti. Jme-
novitě Jakub Bezděk, Martin Kří-
bala, Honza Pospíšil, Petr Horák 
a Petr Babáček.
7m hody 0:3/1 vyloučení: 1:2, po-
čet diváků 261. Sled branek: 1:7, 
4:11, 7:16, 10:19, 12:25, 15:28, 
18:34. Sestava a branky: Kotík Li-
bor, Poul Ondřej – Večeřa Vítěz-

slav (8), Pavliš David (3), Trojan 
Vítězslav (2), Matušík Roman (1), 
Kaštan Jiří (1), Živčic Pavol (1), 
Fischer Radim (1), Hron Vojtěch 

(1), Lečbych Jan, Konečný Ladi-
slav, Necid Miloš, Kubiš David, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr. 
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Divizní velkomeziříčští fotbalisté jsou po prohře s Polnou čtvrtí

Večeřa se proti Lovosicím prosadil osmkrát. Foto: 
Jaroslav Hugo

na hokej na zimní stadion v so-
botu 2.  listopadu v  17.30 HHK 
VM A – Hokej Uherský Ostroh
v neděli 3. listopadu v 16.45 
HHK VM B – Šerkovice
na  házenou do  haly za  Světlou 
v sobotu 2. listopadu v 9.00 liga 
starší dorostenky – Jiskra Ha-
vlíčkův Brod; v 11.00 liga mladší 
dorostenky – Jiskra Havlíčkův 
Brod; ve 13.00 II. liga ženy – Jis-
kra Havl. Brod
na fotbal na Tržiště v sobotu 2. 
listopadu ve 13.30 FC VM B – TJ 
Sokol Nová Ves
v neděli 3. listopadu v 10.15 FC 
VM A – TJ Tatran Bohunice 

Historickou jízdu házenkářů v Českém poháru mužů utnuly Lovosice

-šid-

TJ Slavoj Polná – FC VM 3:2 
(2:1)
Střelci: 26. Kaplan, 43. Fadrný, 70. 
Bambula – 18. Ráček, 71. Němec. 
Rozhodčí: Šoukal, Smékal, Hlubin-
ka. Sestava FC VM: Invald – Mu-
cha Z. Krejčí (46. Beran), Šimáček, 
Bouček – Caha, Němec, Souček, 
Ráček (82. Pokorný), Vyskočil (77. 
Bradáč) – Simr, na lavičce Siman-
dl, Štefka, Kameník, Dufek, trenér 
Smejkal. ŽK: Caha, Skočdopole, 
Urbánek – Vyskočil, Němec. ČK: 
87. Caha. Diváků 320.
Utkání začali lépe domácí hráči, 
když ve  4. min centrovaný míč 
na  zadní tyč poslal hlavou před 
bránu Kaplan, Jarda Krejčí jej od-
kopl do bezpečí. V 7. min po cen-
tru Adamce neprostřelil Romana 
Invalda pohotovou střelou Klíma. 
Následný rohový kop zahrál Lo-

větinský na  velké vápno, kde se 
opřel do míče Adamec, ale bránu 
těsně minul. Ve 14. min zahrávali 
první rohový kop hosté, Roman 
Vyskočil hledal na přední tyči na-
bíhajícího Milana Součka, ale do-
mácí Caha byl pozorný. V 18. min 
potáhl míč středem Pavel Simr, 
nahrál do  křídla Honzovi Caho-
vi, ten našel ve vápně nabíhající-
ho Hynka Ráčka, který ve skluzu 
dopravil míč do  domácí brány, 
0:1. Ve 20. min našel Laďa Němec 
nabíhajícího Zdeňka Muchu, ale 
jeho křižná střela na  zadní tyč 
jen těsně minula domácí bránu. 
Ve  24. min vystřelil nebezpečně 
z křídla Bambula, ale náš brankář 
si s  jeho střelou poradil. Ve  26. 
min zůstal po dlouhém autovém 
vhazování před naší bránou Kap-
lan a střelou přes hlavu vyrovnal 

na 1:1. Ve 30. min našel Lovětin-
ský z přímého kopu hlavu Kapla-
na, ten však bránu netrefil. Ve 31. 
min po centru z křídla střílel ved-
le naší brány Pražák. Ve 35. min 
se po  průniku Hynka Ráčka do-
stal k  zakončení Michal Bouček, 
jeho pokus však domácí obrana 
zablokovala. Ve  42. min odcent-
roval Caha na zadní tyč, Adamec 
hlavou trefil tyč, odražený míč 
náš gólman nezachytil a  Fadrný 
míč dorazil do  naší brány, 1:2. 
A  tak šli do  kabin spokojenější 
domácí, kteří byli v prvním polo-
čase lepším týmem, lépe se pohy-
bovali, byli důraznější v osobních 
soubojích a přesněji kombinovali. 
Do  druhého poločasu nastoupili 
hosté se snahou nepříznivý stav 
změnit. Ve  49. min to byl však 
opět Kaplan, který se prosadil 

hlavou v  našem vápnu, Roman 
Invald byl však na  místě. V  51. 
min se dostal k zakončení Hynek 
Ráček, ale domácí bránu netre-
fil. V  55. min po  nebezpečném 
centru Michala Boučka zahrával 
Roman Vyskočil rohový kop, do-
mácí obrana však míč odvrátila 
do bezpečí. V 59. min našel Lově-
tinský nabíhajícího Pražáka, jeho 
střelu k zadní tyči vytlačil koneč-
ky prstů Roman Invald na  ro-
hový kop. V 61. min se ve vápně 
uvolnil Pavel Simr, domácího 
gólmana však neprostřelil. V  64. 
min vystřelil z  hranice vápna 
Zdeněk Mucha, domácí gólman 
si s  jeho střelou poradil. V  70. 
min se domácím vydařil rychlý 
protiútok po  křídle a  přihrávku 
na zadní tyč poslal do naší brány 
nabíhající Bambula, 3:1. Hned 

z protiútoku sklepl ve vápně Pavel 
Simr míč na  nabíhajícího Laďu 
Němce, a ten prostřelil domácího 
gólmana, 3:2. V 73. min zahrával 
přímý kop Laďa Němec, trefil 
však jen domácí zeď. V  76. min 
doběhl Honza Caha dlouhý míč, 
našel před bránou Pavla Simra, 
ten však v záklonu domácí bránu 
přestřelil. V  81. min nebezpečný 
centr na  zadní tyč zachytil Sko-
čdopole. V 91. min se po centru 
do  vápna prosadil hlavou Pavel 
Simr, ale domácí gólman byl po-
zorný. I přes značný tlak se nám 
ve  druhém poločase již skórovat 
nepodařilo a  tak se z  vítězství 
radovali šťastnější domácí hrá-
či. „Dnešní utkání bylo utkáním 
dvou rozdílných poločasů. V prv-
ní půli byli lepší domácí hráči, 
když nám chyběl lepší pohyb bez 

míče, větší odvaha při presování 
soupeře a  přesnější kombinace. 
Ve druhém poločase se obraz hry 
změnil, naši hráči přidali na  dů-
razu, začali se lépe pohybovat 
a  vytvořili si tlak, který se nám 
podařilo proměnit, bohužel, jen 
v  jeden gól,“ zkonstatoval trenér 
Libor Smejkal st. Nejlepší hráči: 
Tomáš Kaplan, Laďa Němec, Hy-
nek Ráček.
1. Polná 13 8 3 2 26:14 27
2. Vyškov 13 7 5 1 26:12 26
3. Rosice 13 8 1 4 22:15 25
4. Velké Meziříčí 13 7 2 4 18:13 23
5. Líšeň 13 6 4 3 18:12 22
6. Vrchovina 14 6 4 4 13:12 22
7. Hodonín 13 4 7 2 14:12 19
8. Stará Říše 13 4 6 3 17:17 18
9. Blansko 13 4 5 4 21:16 17
10. Bystrc-Kníničky 13 4 4 5 23:23 16
11. Pelhřimov 14 4 3 7 20:29 15
12. Uherský Brod 13 3 5 5 13:19 14
13. Bohunice 13 3 3 7 17:25 12
4. Tasovice 13 3 2 8 14:21 11
15. Napajedla 13 2 3 8 13:22 9
16. Bystřice n. P. 13 2 3 8 10:23 9

-myn- 

2. liga ženy Morava
HK Hodonín – TJ Sokol VM 
29:28 (14:12)
Družstvo žen se po  týdnu opět 
utkalo s  Hodonínem. Před týd-
nem soupeře porazilo o  11 
branek, tentokrát ale zajíždělo 
na půdu velmi běhavého soupeře 
s kombinovanou sestavou a navíc 
pouze s  jedinou typickou spoj-
kou.
Úvod utkání se nám nevyda-
řil a  rychle jsme prohrávaly 

4:1. Následně se podařilo hru 
vyrovnat, ale Hodonín si stále 
udržoval vypracovaný náskok. 
V  závěru poločasu se podařilo 
snížit na 14:12. 
Do  druhé půle vstoupilo naše 
družstvo s  vervou a  po  sedmi 
minutách svítilo na  ukazateli 
skóre 16:18. Do  45. minuty se 
dařilo udržovat hubený náskok. 
Pak přišel obrat, kdy domácí 
čtyřmi brankami v  řadě otoči-
ly vývoj utkání (25:22). Mezi-

říčské ženy vedené především 
střelkyní Jitkou Plachetskou 
(autorka 17 branek) se nevzdá-
valy a bojovným výkonem živily 
naději na zisk bodů do posled-
ních minut, kdy se ve  29. mi-
nutě přiblížily na  rozdíl jediné 
branky. V  závěru už bohužel 
chybělo štěstíčko a  domácí si 
jednobrankový náskok uhájily 
do závěrečné sirény.
7m hody 4/1:4/2; vyloučení: 
2:1, počet diváků 50. Sled bra-

nek: 4:1, 6:4, 11:7, 13:9, 14:12, 
16:18, 22:21, 25:23, 28:26, 
29:28. Sestava a  branky: Ba-
báčková Marcela, Lavická Jana 
– Plachetská Jitka (17/1), Klu-
sáčková Jana (4/1), Studená 
Kateřina (2), Škrdlová Renata 
(2), Pacalová Lenka (1), Svo-
bodová Diana (1), Fischerová 
Michaela (1), Rousová Nikola, 
Homolová Michaela, Sedláko-
vá Klára, vedoucí družstva Jana 
Lavická.

Házenkářky při odvetě v Hodoníně prohrály o branku

-jl-

HC Brumov-Bylnice – HHK 
VM 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
Branky a  asistence: 55. Pšeja 
(Holík), 59. Peterka (Nesrsta) – 
10. Nekvasil (Bula, Křenek), 54. 
Nekvasil (Dusík), 58. Krča (Kře-
nek), 60. Kudláček J. (Burian). 
Sestava HHK VM: Štourač (Hla-
dík) – Dusík, Šerý, Sláma, Vlašín 
– Nekvasil, Bula, Křenek – Krča, 
Kudláček, Weiss – Burian, Amb-
rož, Štěpánek. Rozhodčí: Holub 
– Kucián, Kučera. Vyloučení: 3:4. 
Využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Stře-
ly na  branku: 32:28 (10:8, 5:10, 
17:10). Diváci: 130.
Po  středečním domácím utkání 
se vydalo v sobotu první mužstvo 

HHK k nejvzdálenějšímu soupe-
ři. Cílovou stanicí byl tým z Bru-
mova-Bylnice. Trenérská dvojice 
Roman Vondráček a Mirek Hor-
ký hned vyměnil několik hráčů 
základní sestavy. Proto museli 
před utkáním sestavu vhodně 
utavit. A také proto se ve  třetím 
útoku objevili obránci Pavel Am-
brož a  Lukáš Štěpánek. Nutno 
podotknout, že se se změnou po-
stů kluci vyrovnali na jedničku.
První třetina byla herně vel-
mi vyrovnaná. V  10. minutě se 
měnilo skóre poprvé. Prsty v  té 
změně měla naše první útočná 
řada. Po  přihrávce Davida Křen-
ka a Honzy Buly nedal šanci do-

mácímu brankáři Karel Nekvasil. 
O  minutu později již mohlo být 
srovnáno. V  samostatném nájez-
du se objevil Záhorovský, kterého 
v poslední chvíli faulovali vracející 
se obránci. Hlavní rozhodčí naří-
dil trestné střílení, které jel sám 
faulovaný hráč. Při trestném stří-
lení se vyznamenal Jirka Štourač, 
který si vybruslil a  střelu vyrazil 
nastaveným betonem. Do  konce 
třetiny se skóre nezměnilo.
Ve  druhé třetině byli naši hráči 
aktivnější, bohužel se nepodařilo 
nikomu z nich navýšit skóre domá-
cích. Vzhledem k tomu, že na tom 
byli podobně i  domácí, skončila 
druhá třetina 0:0. 

Na  změnu stavu si museli hráči 
počkat až do  54. minuty, kdy se 
podruhé v  utkání prosadil Karel 
Nekvasil, kterého vyzval ke  skó-
rování Standa Dusík. O  minutu 
později poprvé v utkání kapitulo-
val Jirka Štourač. Do konce třetí 
třeny chyběly necelé tři minuty 
a nikdo ani netušil, že se ještě tři-
krát změní stav na světelné tabuli. 
V  čase 57:36 se prosadil Michal 
Krča, kterému nahrával David 
Křenek. Domácí se dostali opět 
na rozdíl jedné branky, a to v čase 
58:26 Domácí trenér Jozef Zava-
dil odvolal v průběhu hry domá-
cího brankáře Kučeru. Do konce 
utkání chybělo 35 vteřin, když 

po přihrávce Viktora Buriana de-
finitivně zlomil odpor domácích 
střelou do  prázdné branky Jirka 
Kudláček.
Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 6 5 0 0 1 27:13 15
2. Warrior Brno 6 3 1 1 1 27:13 12
3. Uničov 6 3 0 1 2 29:29 10
4. Velké Meziříčí 5 3 0 0 2 24:16 9
5. Šternberk 5 3 0 0 2 20:17 9
6. Blansko 6 0 2 0 4 22:30 4
7. Rosice 5 1 0 0 4 18:27 3
8. Boskovice 5 1 0 0 4 14:30 3

Zlínská konference
1. Kroměříž 6 5 0 0 1 30:23 15
2. Uherský Brod 5 4 1 0 0 22:9 14
3. Uherské Hradiště 6 2 0 1 3 24:34 7
4. Uherský Ostroh 6 1 0 1 4 21:30 4
5. Brumov-Bylnice 5 1 0 0 4 16:23 3

Hokejisté naplno bodovali v Brumově-Bylnici 

I. B třída mužů skupina B
Stařeč – V. Bíteš B 0:1; Radostín 
– Měřín 0:2; Telč – Křižanov 0:1
1. Vladislav 12 9 1 2 29:15 28
2. Bystřice n. P. B 12 8 0 4 38:33 24
3. Kouty 12 7 1 4 30:18 22
4. Měřín 12 7 1 4 33:23 22
5. Šebkovice 12 7 1 4 29:23 22
6. Studenec 12 6 1 5 24:19 19
7. Kněžice 12 5 2 5 24:18 17
8. Radostín n.O. 12 5 2 5 23:21 17
9. Telč 12 4 5 3 15:15 17
10. Přibyslavice 12 4 2 6 10:26 14
11. Velká Bíteš B 12 4 1 7 12:24 13
12. Stařeč 12 3 3 6 17:20 12
13. Křižanov 12 2 3 7 20:28 9
14. Jakubov 12 1 1 10 16:37 4

OP mužů II. třída
Moravec – Počítky 6:2 (3:1)
Os. Bítýška – Bory 1:1 (0:0)
1. Nová Ves B 12 9 1 2 36:14 28
2. Moravec 12 7 3 2 36:21 24
3. Rozsochy 12 7 3 2 19:10 24
4. Rad. Svratka 12 6 4 2 24:19 22
5. Hamry 12 6 3 3 29:20 21
6. Svratka 12 6 2 4 21:15 20
7. Bory 12 5 2 5 28:26 17
8. Os. Bítýška 12 5 1 6 18:24 16
9. Věchnov 12 5 0 7 17:31 15
10. Bobrová 12 4 1 7 20:22 13
11. Počítky 12 4 0 8 17:36 12
12. Nedvědice 12 3 1 8 23:30 10
13. Rovečné 12 3 1 8 22:32 10
14. Bohdalov 12 2 2 8 16:26 8

Fotbal
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