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Město může od odborářů 
získat jejich část Jupiter clubu

Velké Meziříčí a švédské Vansbro společně řeší 
nezaměstnanost

Starosta města Radovan Necid přivítal švédskou návštěvu v našem městě ve čtvrtek 
31. října ráno. Foto: Martina Strnadová

Velké Meziříčí v minu-
lém týdnu navštívili hosté 
z partnerského švédského 
města Vansbro. Cílem jejich 
cesty do našeho města byla 
práce na společném projektu 
Evropské unie řešícím neza-
městnanost.

Zahraniční hosty přivítal 
ve  čtvrtek 31. října staros-
ta Radovan Necid v  obřadní 
síni radnice. „Doufám, že si 
následující dny společně uži-
jeme a  že se jejich výsledek 
odrazí na  obou stranách,“ 
uvedl starosta a  dodal, „Vel-
ké Meziříčí snad zjistí, jak to 
dělají ve Švédsku. A vy možná 
oceníte naše zkušenosti. Ne-
boť severské země obecně jsou 
na tom s nezaměstnaností vel-
mi dobře, zato my teď aktuál-
ně v našem městě máme neza-
městnanost docela vysokou.“
Skupinu Švédů tvořili pracov-
níci radnice ve Vansbru: Stina 
Munters, zástupce politické 

správy a  projektový manažer, 
Oskar Lundgren, vedoucí ob-
chodního oddělení a současně 
tajemník společného podniku 
tvořeného dvěma právnickými 
osobami, municipalitou Van-
sbro a  místní hospodářskou 
komorou zastupující zaměst-
navatele, a Göran Ehn, vedou-
cí regionálního projektu pro 
mladé nezaměstnané. Do Vel-
kého Meziříčí přijeli na  pra-
covní návštěvu po  jedenácti 
letech, a  to v  rámci projektu 
financovaném Evropskou unií 
– Centrum zaměstnanosti mi-
kroregionu Velkomeziříčsko-
-Bítešsko. Další návštěva by 
měla následovat ke konci roku 
2014. 
Pracovní setkání s  realizač-
ním týmem projektu centrum 
zaměstnanosti řešilo zejména 
jeho metodiku. „Tedy jak má 
vypadat modelové centrum 
zaměstnanosti, jaké služby 
a  v  jakém rozsahu má posky-
tovat, jaké jsou cílové skupi-

ny,“ popsal vedoucí správního 
odboru Městského úřadu Vel-
ké Meziříčí Josef Švec. Krom 
toho se švédská skupina se-
tkala ještě s velkomeziříčskou 
podnikatelskou sférou, za-
stupovanou za  Draka kabely 
Miroslavem Trojanem, za  Li-
sovnu plastů Jaroslavem Paz-
derou, za  Sanborn Jiřím Zel-
níčkem, za Nkt cables Ivanem 
Besedou a  za  Poex Pavlem 
Kratochvílou. 
Představili si příklady dobré 
praxe spolupráce samospráv 
Velkého Meziříčí a  Van-
sbra a  následně diskutovali 
o  rozdílných či obdobných 
podmínkách v  obou zemích 
a  o  možnostech vzájemné 
podpory.
V dalším diskuzním bloku byl 
prostor i pro možnosti spolu-
práce v  jiných sférách, třeba 
co se týče zájmových organi-
zací, sportovních klubů či sa-
motných občanů apod.

Celá budova Jupiter clubu, s. r. o., může 
v dohledné době patřit městu. Majitel dru-
hé části Jupiter clubu, tedy odborová orga-
nizace KOVO Kablo, přistoupil na výměnu 
Jupiter clubu za jiný dům ve městě. 

„O  narovnání majetkových poměrů Jupi-
ter clubu se město snaží už dlouhé roky. 
Veškeré opravy a  investice totiž vlastně 
provádíme na  cizím majetku. Například 
loňské zateplení střechy kina, či jeho plá-
novaná digitalizace a  další opravy. Proto 
dohodu s  odborovou organizací, která je 
jakýmsi pomyslným završením snažení 
našich předchůdců, vítám, a  rada města ji 
jednomyslně doporučuje i  zastupitelstvu,“ 
vysvětlil starosta Radovan Necid. 
Odborářům dnes patří část Jupiter clubu, 
kde je kino, malá scéna, koncertní sál a kan-

celáře. Druhá část budovy, kterou vlastní 
město, nyní prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Pokud by se městu směna podařila, 
byl by Jupiter club kompletní a  probíhají-
cí rekonstrukce umožní obě části zařízení 
dobře propojit. Odbory za svoji část Jupiter 
clubu žádají městský dům na  Sokolovské 
s  doplatkem. „Na  této dohodě jsme pra-

covali více než rok a  představuje desítky 
hodin jednání. Rada ji odsouhlasila všemi 
hlasy a doporučuje ji ke schválení zastupi-
telstvu,“ popsal starosta Radovan Necid. 
Dvojí vlastnictví budov Jupiter clubu 
vzniklo historicky. Někdejší Jednotný klub 
pracujících byl zřízen jako volnočasové za-
řízení zejména pro členy tehdejšího ROH. 
Po roce 1989 prošel několika fázemi trans-
formace, nějakou dobu byl i  příspěvko-
vou organizací města s  odborovou účastí 
a dnes je společností s ručením omezeným 
ve stoprocentním vlastnictví města. Majet-
kové vypořádání mezi městem a  odboráři 
je dlouhodobý proces, který přetrvával už 
v  několika minulých volebních obdobích. 
„Dnešní radnice pouze završila roky práce 
mých předchůdců,“ uzavřel Radovan Ne-
cid. 
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Tradiční zvěřinové hody Svatomartinské hody
Hotel U Bílého koníčka

pátek  8. 11.–pondělí 11. 11. 2013
rezervace – restaurace & pizzerie  

tel.: 566 522 687

Otto Němec – optik
Náměstí 81/5 Velké Meziříčí
Hrnčířská 127 Velká Bíteš

1. Kupte si multifokální brýlové čočky 
na ostré vidění a všechny vzdálenosti 
a druhý pár multifokálních brýlových 
čoček získejte jen za 1.000 Kč!

2. Získejte kompletní brýle na  dálku nebo 
blízko (kvalitní kovové brýlové obruby 
a tvrzené plastové brýlové čočky) za 990 Kč. 
Zúčastněte se akce v Městské knihovně VM 
„Přijďte se přesvědčit, jak vidíte“ ve  dnech 
18., 20. a 22. 11. a získejte další výhodné slevy.www.optik-nemec.cz

Pečujete o své oči?
Akce na listopad a prosinec:

Sedm dětských hřišť 
prošlo letos opravou
Rodiče s dětmi mají od začát-
ku října ve Velkém Meziříčí 
k dispozici sedm opravených 
dětských hřišť. Osmé čeká 
oprava na jaře. 

„Opravy a revize hřišť jsou dnes 
docela komplikovaná záleži-
tost, protože je kvůli zákonům, 
které jsou v  souladu s  evrop-
skou legislativou, smí provádět 
pouze certifikovaní výrobci. To 
je možná dobře kvůli bezpeč-
nosti, rozhodně to ale výrobu 
i  opravy citelně prodlužuje 
a  prodražuje. Tím vysvětluji 
rodičům, že si zkrátka na opra-
vy společně musíme počkat,“ 
uvádí starosta Radovan Necid. 
Revizní zprávy a opravy sedmi 
hřišť například trvaly od  květ-

na do října a  stály bezmála sto 
patnáct tisíc korun. Termíny se 
protahují a  vše podle radnice 
příliš dlouho trvá. 
„Předpisy nám neumožňu-
jí, abychom opravy prováděli 
sami, ale opravdu jen konkrétní 
dodavatel. Tento proces zna-
mená především dlouhé dodací 
lhůty,“ doplnil ředitel technic-
kých služeb Jaroslav Mynář.
Opravou takto v našem městě 
tedy letos prošla hřiště na  uli-
cích Bezručova, Čechova, Hor-
noměstská, Nová, Oslavická, 
U Továrny a Zámecká. 
Dětské hřiště na  ulici Čermá-
kova v  sídlišti Čechovy sady 
bude opraveno na jaře, protože 
je zároveň finančně nejnároč-
nější. -ran--ran, ilustrační foto: archiv-

Restaurace U Šidlů v Jabloňově 
13.–16. listopadu 2013.
V sobotu 16. listopadu od 20.00 taneční 
zábava – hudba František Kratochvíl.
Rezervace na tel.: 566 522 965, 736 762 223.
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Na křižovatce Vrchovecké a Pod Hradbami 
vznikne řecká pravoslavná kaple

Dlouho nevyužívaný domek pod zámeckými schody 
na křižovatce Vrchovecké ulice a Pod Hradbami 
získala od města do užívání Řecká pravoslavná 
starostylní církev, aby zde zřídila malou kapli. První 
bohoslužby tam pravoslavní odslouží v prosinci.

„Město nám projevilo velkou laskavost, které si veli-
ce vážíme. Velké Meziříčí je pro nás totiž dobré místo 
zejména kvůli dopravní dostupnosti z  různých částí 
České republiky. Kaple bude přáním našeho biskupa 
v Řecku zasvěcena svatým Cyrilu a Metodějovi a je ote-
vřená nejen farníkům naší církve, ale samozřejmě všem 
zájemcům o  svaté pravoslaví,“ říká kněz o. Jeremiáš 
Cvak s tím, že pro začátek chtějí pravoslavní odsloužit 
ve Velkém Meziříčí tři bohoslužby měsíčně.
Domek pod zámeckými schody byl dlouho prázdný. 
Byl v  posledních letech občas užíván například jako 
klubovna nejrůznějších spolků, aktuálně o něj ale ne-
měl nikdo zájem. Jde vlastně o  jednu podsklepenou 
místnost s malou předsíňkou, objekt však není napo-
jený na vodovod a kanalizaci, a to jej činilo pro běžné 
civilní účely obtížně použitelným. „Pro účely kaple tam 
není třeba provádět žádné velké úpravy. V  interiéru 
přibude pouze ikonostas, tedy stěna, která odděluje 
oltář od prostoru pro věřící, a několik málo prvků ne-
zbytného mobiliáře. Těmto malým úpravám budeme 

věnovat listopad a část prosince. Před koncem roku nás 
v Česku navštíví otec Jiří, který je knězem starostylní 
farnosti při monastýru sv. Kypriána a Justiny v Řecku, 
a  za  jeho přítomnosti, coby vyslance našeho biskupa, 
bychom chtěli v nové kapli odsloužit první svatou litur-
gii. Náš biskup se na návštěvu farníků v České republice 
chystá příští rok,“ plánuje o. Jeremiáš a dodává, „s Boží 
pomocí bychom v prosinci chtěli veřejnosti ještě nabíd-
nout i přednášku o sv. Cyrilu a Metodějovi, spojenou 
s besedou s o. Jiřím. Jeho hluboký vhled do pravoslav-
né teologie a  spirituality i  velké praktické zkušenosti 
z Řecka mohou být pro každého zajímavé.“
Řecká pravoslavná starostylní církev (Posvátný synod 
v  ohrazení) se duchovně stará o  ty pravoslavné křes-
ťany, kteří nepřijali kalendářní reformu a  nesouhlasí 
s angažmá místních pravoslavných církví v ekumenic-
kém hnutí. Sídlo má v monastýru (klášteře) sv. Kypri-
ána a Justiny v Řecku a zastřešuje řadu misijních spo-
lečenství po celém světě. V České republice se k Řecké 
pravoslavné starostylní církvi aktivně hlásí něco kolem 
40 lidí včetně tří kněžích sdružených kolem farního 
chrámu sv. Jana Sanfranciského v  Jezdovicích u Třeš-
tě. Potřebám farníků slouží i  domovní kaple v  Praze. 
Misijní společenství provozuje populární web Ortho-
doxiaChristiana.cz, kde lze nalézt podrobné informace 
o pravoslaví i o starostylním hnutí.                       -pem-

Dalším účinkujícím ve Večeru 
s hostem byl literární kritik 
prof. Martin C. Putna. Tato 
setkání pořádá Českobratrská 
církev evangelická ve Velkém 
Meziříčí a jsou podpořena 
z grantového programu Zdravé 
město Velké Meziříčí.

Tématem, se kterým v Husově domě 
prof. Putna vystoupil, byly „Spisy Ja-
kuba Demla jako dokument církev-
ních dějin“.
Na  začátku Putna poznamenal, 
že přibližovat dílo Jakuba Demla 
ve Velkém Meziříčí, kousek od jeho 
rodiště, je nejspíš zbytečné, ale do-
dal, že sám toto téma navrhl. Neho-
vořil o  samotném díle tasovského 
rodáka, ale o  nakladatelském poči-
nu, jejž Martin C. Putna připravuje 
ve spolupráci s nakladatelstvím Aca-
demia, a to je vydání třinácti svazků 
Sebraných spisů kněze a spisovatele 

Jakuba Demla.  První devítisetstrán-
kový svazek, obsahující čtyři knihy 
raných textů, již mohl autor projektu 
představit velkomeziříčskému pu-
bliku. Svazek obsahuje čtyři knihy 
Demlových raných textů – z  doby, 
kdy byl na  jedné straně uchvácen 
literárním světem Otokara Březiny 
a výtvarným světem Františka Bílka, 
a na straně druhé katolickým apoka-
lyptismem Josefa Floriana. V plánu 
je pak vydávat každý rok jeden sva-
zek.
V  úvodu Putna přiblížil počátky 
katolického hnutí v  Evropě, které 
byly reakcí na sílící sekularizaci (ze-
světšťování) společnosti v 19. století. 
Katolické spolky různého zaměře-
ní sdružovaly např. katolické ženy 
a  dívky, mládež, dělníky, řemeslní-
ky, další byly orientovány na  tělo-
výchovnou činnost apod. V  rámci 
tohoto hnutí působili i  spisovatelé 
a další umělci hlásící se ke katolické 

církvi. V  počátku šlo o  nábožen-
skou literaturu, bez větší umělecké 
hodnoty.  Postupně se však situace 
na  přelomu 19. a  20. století mění 
a  díla těchto autorů získávají uzná-
ní i  mimo katolické kruhy. Mezi 
naše první katolické literáty, jejichž 
dílům se dostává i  ocenění kritiky, 
patří Jakub Deml. Ten, podle lite-
rárního kritika Putny náleží k našim 
nejvýznamnějším autorům, na nějž 
v rámci katolické literatury navazu-
jí další (Jaroslav Durych, Jan Čep, 
Bedřich Fučík, Jan Zahradníček…). 
Demlovo dílo budí uznání, ale 
i rozpaky, a to i proto, že jde u něho 
o směsici žánrů, o mnohotvaré dílo. 
Především cyklus sborníku Šlépěje 
obsahuje básně, dopisy, deníkové 
záznamy, polemiky, aforismy, úvahy, 
citace… 
Podle Martina C. Putny by Deml, 
pokud jde o Šlépěje, byl dnes bloge-
rem. Další, čím tento kněz a  spiso-

vatel vzbuzuje emoce, jsou „pohor-
šlivá místa“ v jeho díle. V počátcích 
to byla kritika klerikalismu, později 
vystoupil i proti Masarykovi (Šlépěje 
XIII). Z  dnešního pohledu jsou to 
např. části s jeho antisemitistickými 
výroky, které sice vyslovil ještě před 
tím, než se svět dozvěděl o holocaus-
tu, ale dnes jsou často používány 
proti němu.
V  roce 1935 Deml v  úvahách 
o  svém díle napsal: „Souborným 
vydáním mých spisů nesmí být 
zkrácena pravda a  spravedlnost.“ 
Básník a  překladatel Jan Zábrana 
koncem sedmdesátých let řekl: 
„Není vydáno Demlovo dílo – a to 
je asi největší české literární dílo 
celého tohohle století.“
Vydat souhrnné dílo Jakuba De-
mla, jež obsahuje téměř 140 knih, 
se pokusilo již několik autorů, ale 
většinou bylo uspořádáno z jejich 
pohledu. 

Martin C. Putna hovořil v Husově domě o spisech 
Jakuba Demla. Foto: Antonín Horký

Vyjde celé Demlovo dílo. Martin C. Putna 
připravuje třináct svazků Sebraných spisů

První mše by měla v řecké pravoslavné kapli proběhnout letos v prosinci.
Foto: Iva Horká

Žáci si prošli Sanborn a Lisovnu plastů
Deváťáci ze základní školy na Škol-
ní ulici ve Velkém Meziříčí mají 
za sebou dvě podzimní návštěvy 
místních firem. Přivítaly je Lisovna 
plastů a Sanborn, kde se seznámili 
s provozem a možnostmi uplatně-
ní. 

„Na  našem pravidelném setkávání 
zaměstnavatelů a zástupců škol jsme 
takové návštěvy dohodli proto, aby se 
žáci mohli na  vlastní oči přesvědčit 
o  výrobním programu našich firem 
a  zejména o  možnostech vlastního 
uplatnění,“ vysvětluje starosta Rado-
van Necid s  tím, že z  těchto návštěv 
by se měla postupně vyvinout oprav-
du tradice. 
Zaměstnavatelům ve městě totiž chybí 
pracovní síly a naopak školy si stěžo-
valy na nedostatek informací o mož-
nostech uplatnění. Žáci si na  zákla-
dě větší informovanosti pak mohou 

sami zvolit střední školu, která je pro 
práci ve  velkomeziříčských firmách 
připraví. „Chceme také ve spolupráci 
se středními školami najít možnost, 
jak připravovat budoucí zaměstnan-
ce pro naše firmy jaksi více na míru,“ 
plánuje starosta Radovan Necid. 
„Ze 22 žáků, kteří letos opouštějí zá-
kladní školu, se na  technické obory 
na  středních průmyslových školách 
hlásí 15,“ přiblížil aktuální čísla ředi-
tel ZŠ Školní Petr Blažek.
Jedním ze závěrů kulatých stolů mezi 
městem, zaměstnavateli a zástupci zá-
kladních a středních škol, které začal 
organizovat starosta Radovan Necid, 
je informovat žáky a  následně jejich 
rodiče, že je rozumné vystudovat 
střední školu nebo se vyučit a získat 
práci v místních firmách, které nabí-
zejí uplatnění a  velmi dobré platové 
podmínky v případě dobrých výsled-
ků práce. -ran, foto archiv MěÚ-

 Pokračování na straně 4
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Slovo hejtmana 
vysočiny 

Herci Divadelní společnosti 
Julie Jurištové předvedli, jak 
vypadá pořádný blázinec. 
O středečním večeru 30. října 
v kinosále Jupiter clubu sehráli 
druhé divadelní představení 
podzimní sezony – Blázinec 
v 1. poschodí. 

Hra pochází z pera českého dra-
matika a  herce druhé poloviny 
19. století Františka Ferdinanda 
Šamberka a pro divadelní společ-
nost ji režíroval Milan Schejbal.
Bláznivá komedie ve stylu vídeň-

ské frašky, proložená staropraž-
skými písničkami a kuplety, tedy 
rozhodně nezatěžovala divákům 
hlavu nějakými složitostmi živo-
ta. Naopak, její podstatou bylo 
nabídnout jim možnost zasmát 
se, nad ničím nepřemýšlet a „vy-
čistit“ si hlavu. Příležitostí k tomu 
veselohra poskytla víc než dost. 
A to nejen divákům, ale i samot-
ným hercům, kteří si ten blázinec 
sami užívali. Oldřich Navrátil 
v  roli Josefa, člena divadelního 
spolku, jenž si hodlal léčit svoje 
pošramocené nervy v  domác-

nosti doktora Jaroslava (Libor 
Jeník) a  jeho ženy Kláry (Kami-
la Špráchalová), toužící vynik-
nout na  prknech, jež znamenají 
svět. Do  toho všeho prostořeká 
služebná Katy ztvárněná ráznou 
Jaroslavou Obermaierovou, ro-
dinný přítel Artur (Radovan Sní-
til). Všichni v  rolích postav leh-
ce ulítlých složili dohromady 
společnost rozhodně ne nudnou 
a  všední. Až se místy zdálo, že 
provizorní jeviště kinosálu pro 
jejich rozlet nestačí. 
„Ale mně to tady stísněné vůbec 

nepřipadalo. Byl to příjemný, 
komorní sál,“ zhodnotil rekon-
strukcí Jupiter clubu vynucené 
náhradní prostředí kina Oldřich 
Navrátil. 
„Hrajeme často v  mnohem hor-
ších podmínkách,“ dodal. Na-
prosto stejná slova použila i  Ja-
roslava Obermaierová s Kamilou 
Špráchalovou. Ty naznaly, že sice 
občas málo místa pocítily a  ně-
kde se tak trochu ťukly, ale pod-
statní pro ně byli bezvadní lidé, 
milé publikum. „Navíc máme 
radost, že je tu čisto a  teplo, do-

konce máme připravené i občers-
tvení,“ podotkla J. Obermaierová. 
Spokojená byla i majitelka a šéfka 
divadelní společnosti Julie Juriš-
tová. Ta navštívila Velké Meziříčí 
se svým spolkem letos již podru-
hé, neboť poprvé sehráli v  létě 
na  zámku pohádku v  rámci Ev-
ropského filozofického festivalu, 
který pořádal Jupiter club. 
A  hned nabídla některé z  jejich 
dalších večerních představení – 
ať již Chudáka manžela od  Mo-
lièra či Dezertéra z Volšan od E. 
A. Longena.

Jaroslava Obermaierová se představila v Jupiter clubu ve hře Blázinec v 1. 
poschodí. Foto: Martina Strnadová

Ve velkomeziříčském kině se odehrál pořádný blázinec

Martina Strnadová

Kamila Špráchalová a Oldřich Navrátil. Foto: Martina 
Strnadová

Tyto řádky píšu ještě před parla-
mentními volbami, vy je naopak 
čtete v době, kdy už je vše spočí-
táno. Nicméně volby nevolby – ať 
dopadly jakkoliv, život v  obcích 
a městech i v celém Kraji Vysoči-
na probíhá svým stálým tempem 
a  běžnými starostmi i  radostmi. 
Musíme dál pracovat jako vždy 
jindy, listopad je navíc dobou 
postupné adaptace na zimní časy, 
podzimní nostalgie a  začínáme 
se těšit na bílou pokrývku krajiny 
a na vánoční radosti.
Aktuálně je na  všech úrovních 
od centra až po obce důležité vy-
jednávání o evropských penězích. 
Týká se to všech samospráv a dal-
ších účastníků příprav projektů 
a programů. Pro dobrý výsledek 
je nutno postupovat společně 
koordinovaně, jednotně můžeme 
pro Vysočinu mnohého dosáh-
nout. Naopak spory, rozmíšky, 
preferování individuálních zájmů 
jsou cestou, která nevede nikam. 
Věřím, že se dokážeme dohod-
nout ve smyslu společných zájmů 
a  budeme čerpat prostředky pro 
léta 2014–2020 v maximální výši 
ku prospěchu obohacení života 
ve všech koutech našeho kraje.
Právě čerpání evropských peněz 
je tématem, o němž se v posled-
ních letech hodně mluví. Hlavně 
pokud dochází k chybnému nebo 
opožděnému zpracování projek-
tů a „propadnutí“ velkých částek. 
Na  druhé straně se někdy hledá 
způsob, jak využít dotace za kaž-
dou cenu. Vymýšlejí se projekty 
na  stavby, které nejsou nezbyt-
né. Heslem je v těchto případech 
myšlenka „škoda těch peněz ne-
využít“. A povinné spolufinanco-
vání projektů přitom odčerpává 
prostředky hlavně měst a  obcí 
na možné prospěšnější využití.
Nedávno jsem se dočetl, že za po-
sledních pět let vznikly v  Čes-
ku za  peníze z  Evropské unie 
prostřednictvím regionálních 
operačních programů téměř tři 
stovky penzionů či hotelů. Ale 
u  nemalé části těchto nemovi-
tostí není cílem rozvoj cestovní-
ho ruchu, leč následný výhodný 
prodej po uplynutí příslušné lhů-
ty povinného provozování tří let. 
I proto je na trhu nyní k dispozici 
údajně rekordní množství penzi-
onů či horských hotelů. 
Jsem přesvědčen, že v našem kraji 
vznikala v drtivé většině díla po-
třebná a sloužící celé společnosti. 
A  v  objemu čerpání prostředků 
patřil náš region mezi nejúspěš-
nější. Doufám, že tomu tak bude 
i v dalším období a bude tak na-
plněn smysl čerpání evropských 
fondů v některém typu regionál-
ního programu.

MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

Sklepáci předvedli v Jupiter clubu svéráznou besídku

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
ocenilo deset laureátů – regio-
nálních osobností, které získaly 
v roce 2013 nejvyšší ocenění 
Kraje Vysočina. Pošesté v his-
torii kraje předá hejtman Vy-
sočiny Jiří Běhounek dřevěné, 
skleněné a kamenné originály 
nejvyšších ocenění. 

„V  letošním roce Výbor pro 
udělování medailí Kraje Vysoči-
na vybíral z  21 došlých návrhů. 
O  všech nominovaných lze říci, 
že je jejich životní nebo profesní 

dráha spojena s  Vysočinou. Vy-
brat nebylo, stejně jako v  minu-
losti, jednoduché,“ prozradil Jiří 
Běhounek.
Seznam je řazen abecedně bez 
specifikace kategorie ocenění. 
Laureáti nejvyššího ocenění Kra-
je Vysočina 2013:
Štěpán Axman – autor speciální 
techniky modelování pro lidi se 
zdravotním postižením tzv. Ax-
manovy techniky modelování
Miloslav Brtník – výrazná osob-
nost folkloru na  Horácku, cho-
reograf, výtvarník, sběratel lido-

vých písní, autor knihy o folkloru
Jiří Hamza – úspěšný sportovní 
manažer, předseda organizační-
ho výboru Mistrovství světa v bi-
atlonu Nové Město na  Moravě 
2013
Markéta Hejkalová – spisovatel-
ka, překladatelka a  hlavní orga-
nizátorka Podzimního knižního 
veletrhu v Havlíčkově Brodě
Josef Klimeš – akademický so-
chař, autor vysoce ceněných děl, 
z nichž např. plastika Rovnováha 
zdobí Barrandovský most
Petr Kundera – uznávaný do-

pravní inženýr, který se mimo 
jiné aktivně zabývá problemati-
kou integrace osob s  omezenou 
schopností pohybu, je jedním 
z  držitelů medaile prof.  Špůrka 
za zásluhy o Českou silniční spo-
lečnost
Filip Murár – nadějný a  talen-
tovaný student gymnázia, který 
se věnuje především astronomii 
a  fyzice, v  těchto oborech exce-
luje a  reprezentuje v  nich kraj 
i Českou republiku, jako úspěšný 
student byl přijat na Universitu of 
Cambridge 

Petr Nekoranec – student kon-
zervatoře, obor operní zpěv, jedi-
nečný talent hostující v  operách 
po celém světě
Petr Píša – regionální patriot, 
uznávaný kapelník a  frontman, 
zpěvák, ale i dramaturg, dirigent 
a herec
Eliška Vostalová – studentka 
hotelnictví, mistryně ČR v  car-
vingu, medailistka Světové ku-
chařské olympiády a dalších obo-
rových soutěží

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina letos obdrželo deset osobností

Tradiční Besídku divadla Sklep mohli zdejší diváci zhlédnout v kinosále velkomeziříčského Jupiter clubu ve čtvrtek 31. října. Uvedený 
soubor s opravdu svérázným smyslem pro humor se v našem městě představil vůbec poprvé, a to se svým nejnovějším pásmem scének, 
skečů, písní a tanců. Ze známých tváří nechyběli třeba Milan Šteindler či Tomáš Hanák (viz foto vlevo). Text a 2x foto: Martina Strnadová
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Fotogalerie z demolice velkého sálu jupiter clubu 
(další Foto na našem webu www.velkomeziricsko.cz)

Takto vypadá stará část budovy Jupiter clubu zezadu, od řeky Balinky. Snímek 
pochází z minulého týdne. Foto: Martina Strnadová

Pohled zvenku na zeď , za níž se nachází výstavní síň Jupiter clubu, která je v nové 
části budovy. Foto: Martina Strnadová

Nákladní auta odvážejí sutiny z bourání velkého sálu Jupiter clubu. Foto: Martina 
Strnadová

V pátek dopoledne Švédové navštívili gymnázium 
s přednáškou pro studenty. Mimoto došlo i na jed-
nání s  ředitelem Alešem Trojánkem o  obnovení 
spolupráce s  partnerskou školou ve  Vansbru. Ta 
začala někdy před patnácti lety, kdy ředitel s dal-
šími pedagogy gymnázia Vansbro navštívil. „Od té 
doby k nám zástupci tamní školy jezdí, například 
na  oslavy gymnázia. Je to ale nepravidelně,“ po-

dotkl ředitel gymnázia. Hlavnímu pracovnímu 
tématu nezaměstnanosti byla věnována i návštěva 
zdejšího úřadu práce a schůzka zástupců Vansbra 
s jeho pracovníky. Prostor zbyl ale i na nepracov-
ní aktivity. Švédové si stihli prohlédnout i  krásy 
Velkého Meziříčí a jeho okolí, ale třeba také Brna 
a  jižní Moravy. Domů se odebrali v sobotu 2. lis-
topadu.

Pokračování ze strany 1

Velké Meziříčí a švédské Vansbro...

Švédové zavítali také na zdejší gymnázium, kde proběhla beseda se studenty. 
Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Švédská návštěva se ve Velkém Meziříčí setkala také s některými místními 
podnikateli. Foto: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 2
Martin C. Putna má však podle svých slov jiný zá-
měr – vydat vše tak, „jak to leží a běží“, nic nepřidat, 
ani neubrat.  Nebude nic interpretovat, nic hodnotit 
a Demlovo dílo vydá zcela a bez jediného komentá-
ře; co zachová, budou pouze ediční poznámky. 
A z čeho lze usuzovat, že Demlovo dílo je zároveň 
i  dokumentem církevních dějin? Deml jako kněz 
působil v  době, kdy vznikla nová republika, kdy 
část, především vyššího kléru, byla nostalgicky 

spjatá s  mocnářstvím a  na  druhou stranu někteří 
kněží vystoupili z  katolické církve a  založili Čes-
koslovenskou církev husitskou. Často se dostávali 
do sporů s brněnským biskupstvím, a o tom všem 
píše, přibližuje církevní hierarchii a  vztahy, které 
v ní v  jeho době panovaly. Píše o  lidové zbožnosti 
a o obřadech, jež dnes vymizely.
Podle M. Putny je Demlovo dílo v  mnoha aspek-
tech současné, je to svědectví jednoho konkrétního 
člověka.

Vyjde celé Demlovo dílo. Martin C. 
Putna připravuje třináct svazků...

Po víkendových jednáních někte-
rých vysoce postavených členů 
ČSSD s  prezidentem republiky 
v  Lánech svolal předseda místní 
organizace ČSSD Josef Komínek 
mimořádnou členskou schůzi 
MO na 29. 10. 2013. 
Členové strany jsou znepokojeni 
vývojem současného politického 
dění v  ČSSD. Místní organizace 
ČSSD Velké Meziříčí na této mi-
mořádné členské schůzi přijala 

následující usnesení: 1. Vyjadřuje 
podporu stávajícímu předsedovi 
Bohuslavu Sobotkovi. 2. Nesou-
hlasí s  aktivitami statutárního 
místopředsedy Michala Haška 
a místopředsedů Jeronýma Tejce 
a Zdeňka Škromacha po volbách 
do Poslanecké sněmovny.
3. Jmenované v  bodě 2 vyzývá-
me k  vyvození politické zodpo-
vědnosti a  jejich odchod z  řad 
členů ČSSD. 4. Ostatní členy 

předsednictva, kteří hlasovali 
pro odvolání předsedy, vyzýváme 
k vyvození osobní odpovědnosti 
a  k  odstoupení ze všech politic-
kých funkcí v  ČSSD. Věříme, že 
jmenovaní si uvědomí, že jejich 
jednání znepokojilo nejenom 
členy strany, ale i  širokou veřej-
nost, a  vyvodí ze svého jednání 
důsledky.

Josef Komínek, předseda 
MO ČSSD Velké Meziříčí

Antonín Horký

Vyjádření k situaci v ČSSD

V pondělí 4. 11. začali pracovníci bourat maskérnu pod výstavní síní. (Pozn.: schody 
vedou do koncertního sálu, který není součástí demolice.) Foto: Martina Strnadová

Lávka přes řeku Balinku  u Valičkových bude ve čtvrtek 7. 11. 2013 v době od 9.00 do 12.00 mimo 
provoz z důvodu provádění stavebních prací.

Lávka u Valičkových bude zítra 
mimo provoz

–měú–
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V  rámci konání Mezinárodního 
strojírenského veletrhu (MSV) 
2013 v  Brně se ve  dnech 7.–14. 
10. 2013 uskutečnila soutěž mla-
dých strojařů v  programování 
CNC obráběcích strojů, kterou 
pořádal Svaz strojírenské tech-
nologie ve  spolupráci s  firmami 
Heidenhain, Siemens a  Fanuc. 
Soutěže se celkem zúčastnilo 
115 žáků ze 32 středních odbor-
ných škol z celé České republiky. 
Střední odbornou školu Jana Ti-
raye Velká Bíteš reprezentovali 
studenti 3. ročníku maturitního 
oboru mechanik seřizovač Kryš-
tof Svoboda, Jan Prokeš a Tomáš 
Svoboda (sekce Heidenhain), 
Martin Bednář a Ivo Bureš (sekce 

Siemens). Na  soutěž se studenti 
připravovali na  programovacích 
stanicích v  prostorách SOŠ Jana 
Tiraye pod vedením učitele Jiřího 
Ulmana.
Studenti se soutěže zúčastnili 
10. 10. 2013 v  odpoledním blo-
ku. Ve  velmi silné konkurenci 
se v  sekci Heidenhain umístili 
na prvních pozicích. První místo 
obsadil Kryštof Svoboda a druhé 
získal Jan Prokeš. 
Po ukončení týdenního soutěžení 
a vyhlášení vítězů z jednotlivých 
sekcí obhájil Kryštof Svoboda 
v  sekci Heidenhain svoji pozici 
a stal se tak absolutním vítězem. 
Toto vítězství je pro naši školu 
obrovským úspěchem.

Děkujeme žákům za výbornou re-
prezentaci školy a  zároveň doufá-
me, že v tomto úspěchu budou po-

kračovat i další studenti naší školy.
Jiří Ulman, učitel odborného 

výcviku, foto: archiv školy

V  pátek 11. října uspořádala Zá-
kladní škola Měřín v  rámci oslav 
40. výročí svého otevření a  také 
v rámci projektu „72 hodin“ hravě 
naučný program Den s mamutem. 
Cílem akce bylo přilákat do  školy 
rodiče s mladšími dětmi. Program 
zaměřený na  návrat k  přírodním 
materiálům a  práci s  nimi pro ně 
organizačně zajistili žáci druhého 
stupně pod vedením paní učitelky 
Věry Hugové. Při vstupu do  školy 
obdrželi všichni náramek, na  kte-
rý sbírali razítka. Razítko dostali 
po absolvování sportovní či výtvar-
né aktivity zaměřené na  všechny 
smysly – sluch, chuť, čich i  hmat. 
Po splnění všech úkolů mohli zane-
chat svůj otisk ruky na  společném 
obrazu, který z této aktivity vznikl. 
Dále mohli všichni ocenit autorské 
divadelní představení 7. B, které 
bylo sehráno ve  vestibulu školy. 

Představení bylo rovněž sehráno 
v  měřínském penzionu pro naše 
starší spoluobčany. Součástí akce 
byl také sběr starých baterií a drob-
ných elektrospotřebičů. Návštěvní-
ci školy měli možnost přinést víčka 
od PET lahví. Sebraná víčka zasí-
láme již druhým rokem rodičům 
postižené Aničky a výtěžek z jejich 
prodeje pomáhá při zajištění jejích 
speciálních potřeb. 
Rodiče si také mohli koupit drob-
né výrobky, které děti vyrobily 
v  rámci výtvarné výchovy, a  tím 
přispět na  nákup materiálu pro 
hodiny výtvarné výchovy. Vzhle-
dem k nepřízni počasí se musely 
některé aktivity (například opé-
kání buřtů) přesunout do interié-
ru školy, ale nikomu to nevadilo. 
Akce se celkově vydařila, do školy 
totiž zavítalo přes sto návštěvníků.
Mgr. Iva Kolářová, foto: archiv školy

řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 6. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 7. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 8. 11.: 8.00 
mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 
mše sv. – o. J. B. Sobota 9. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – 
o. L. Sz. Neděle 10. 11.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. J. B., 
10.30 mše sv. – host, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Martinice 10.30 pout-
ní mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 8. 11. Dolní Bory 17.00 příležitost 
ke svátosti smíření, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 10. 11. Horní Bory 8.00 
mše sv. – host, 10.30 mše sv. – host a o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a  mládeže, kteří 
nemají výuku náboženství ve škole, Lavičky v 18.00 mše sv. pro děti. 
Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání a adorace nejsvětější svátosti. So-
bota v 8.00 setkání ministrantů, 18.30 příprava před křtem. Děkujeme 
všem, kteří pracovali ve  farnosti. Od  neděle o  každé dopolední mši 
svaté a pak každý den v úředních hodinách na faře je možné zapisovat 
úmysly na mše svaté na rok 2014.
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 bý-
valých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí www.evangelicivm.cz

Bohoslužby 

VH Žáci SOŠ Jana Tiraye dosáhli vysokého ocenění
Příští měsíc to budou dva roky, co 
se naše země s pohnutím loučila 
s prezidentem Václavem Havlem. 
Byly to tehdy vskutku zvláštní 
dny, jejichž atmosféra mi hodně 
připomínala čas kolem listopadu 
1989. Výjimečné události vyvolá-
vají různé postoje – někteří lidé 
vyjadřovali nelibost nad způso-
bem loučení s  panem preziden-
tem i  svoje námitky proti jeho 
osobě. I  to je ale nakonec výraz 
toho, že žijeme ve svobodě a smí-
me projevit svůj názor. Doufám 
jen, že ti, co se vyjadřovali nej-
hruběji, kultivují alespoň svoje 
okolí nějakým vlastním tvůrčím 
způsobem.
Jsem rád, že Václav Havel svými 
postoji a  myšlením zaujal také 
současné mladé lidi. Oni si už 
úsudek vytvoří sami, mohou číst 
jeho knihy a  porovnávat je se 
svými možnostmi, situací ve svě-
tě nebo myšlenkami prezidentů 
jiných. Často v souvislosti s Vác-
lavem Havlem zněla slova poko-
ra, lidskost, důstojnost, laskavost. 
Poslední setkání pana prezidenta 

s dalajlámou bylo výmluvné. Dva 
staří muži, kteří se mají rádi a bez 
mnoha slov vědí, že čas se napl-
ňuje. 
Na  jednom místě v bibli se píše, 
že ve  slabosti se projevuje síla. 
Věřím, že to, co skutečně ve světě 
působí, je láska, vstřícnost, nadě-
je, solidarita, odpuštění, soucit. 
Tyto hodnoty, třebaže je někteří 
považují za  slabost, mají svou 
sílu. Nedejme na  ty, kteří říkají, 
že s  nimi v  našem světě nic ne-
zmůžeme. Není to pravda. V kni-
ze rozhovorů s Karlem Hvížďalou 
jsou zaznamenána tato slova Vác-
lava Havla: „Naděje není to pře-
svědčení, že něco dobře dopadne, 
ale jistota, že má něco smysl – bez 
ohledu na  to, jak to dopadne.“ 
Uvedené hodnoty smysl mají.
Na závěr už jen připojuji pozvání 
do Husova domu na poslední le-
tošní večer s hostem. O sametové 
revoluci, Václavu Havlovi a  naší 
současnosti promluví v  pondě-
lí 18. listopadu v  18.30 novinář, 
spisovatel a dramatik Karel Hvíž-
ďala. Pavel janošík

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí zve na

VEČER S HOSTEM
Karlem HVÍŽĎALOU
Téma: Sametová revoluce,
Václav Havel a naše současnost
pondělí 18. listopadu v 18.30
Husův dům, U Světlé 24
www.evangelicivm.cz
Karel Hvížďala (*1941) – novinář, publicista, dramatik a  spisovatel 
(autor mnoha knižních rozhovorů, mj. s Václavem Havlem: Dálkový 
výslech, Prosím stručně) 
Konání akce podpořil grantový program Zdravé město Velké Meziříčí

Skončila přehlídka předvoleb-
ních slibů, utichlo řinčení tlam-
pačů a vítězové i poražení sčítají 
své ztráty. Přesto bych se chtěl 
ve  svém článku vrátit o  týden, 
dva zpět do doby, kdy se objevilo 
ve Velkomeziříčsku č. 37 prohlá-
šení senátora Veleby o  odvolání 
své podpory kandidátům KDU-
-ČSL do  Poslanecké sněmovny 
ČR v předčasných parlamentních 
volbách. Toto vpravdě státnické 
prohlášení učinil jako odpověď 
na  nestoudný požadavek kato-
lické církve o  navrácení objektů 
a  pozemků v  areálu Pražského 
hradu, které této církvi od  12. 
století patří a státu nebo chcete-li 
„všemulidu“ byly přisouzeny ko-
munisty rozhodnutím jejich stra-
ny až v polovině minulého století. 
V této věci jen pro pořádek uvá-
dím, že konkrétně velkomezi-
říčští „flanďáci“ (flanďák = jed-
no ze dvou mírnějších označení 
člena nebo sympatizanta výše 
uvedené strany) pana senáto-
ra o  žádnou podporu nežáda-
li a  pan senátor svoji podporu 

kandidátům z  našeho regionu 
Velkomeziříčsko – Velkobíteš-
sko deklaroval zcela dobrovolně 
a bez nátlaku, a že v té době mu-
sel zcela jistě vědět, jak se to s re-
stitucemi církevního majetku má 
a v jaké fázi se nacházejí. Jinak by 
asi nemohl kardinála Duku při 
audienci v  lednu loňského roku, 
před posledními senátorskými 
volbami, žádat o podporu.
A  protože nevěřím tomu, že by 
si senátor Veleba, ten „náš Jen-
da Veleba“, mohl myslet, že jsou 
kandidáti KDU církev svatá ka-
tolická a ne politická strana, a že 
by byl schopen takové podlosti, 
aby poškodil křesťanské demo-
kraty 2 dny před volbami, nabízí 
se mně pro jeho konání jediné 
vysvětlení. Již léta mám totiž 
podezření, že má senátor Vele-
ba dvojníka, který se chová dia-
metrálně odlišně než Jenda sám 
a nebo trpí jakýmsi rozdvojením 
osobnosti, tedy že existuje sená-
tor Veleba – Dr.  Jekyll – a  sou-
časně také senátor Veleba – Mr. 
Hyde.

Poprvé jsem se s tímto jevem se-
tkal již v době, kdy jsme před lety 
společně zasedali v radě města. Já 
jako naprosto nezkušený nováček 
a  Jenda Veleba jako ostřílený ve-
terán několika politických stran. 
Tehdy jsem to ještě přičítal jeho 
příslovečné důkladnosti, která mu 
velí, aby si každou stranu prověřil 
zevnitř, než se rozhodne pro tu, 
která je pro něj a jeho voliče nej-
vhodnější. Dalším důkazem pro 
mě, kterému jsem dříve nevěnoval 
pozornost a  který jsem si uvě-
domil až s  odstupem času, bylo 
jeho chování na  jednáních měst-
ské rady. Těch se zřejmě účastnil 
skutečný nynější senátor. Z  99 % 
totiž souhlasil s jejími usneseními 
k jednotlivým projednávaným bo-
dům, která slouží jako doporučení 
pro  jednání zastupitelstva města. 
Na jednáních zastupitelstva města 
však už musel vystupovat buď se-
nátorův dvojník, nebo jeho druhé 
já, protože zde svoje názory z rady 
města mnohdy vetoval, přehod-
notil a hlasoval potom sám proti 
sobě. Existuje snad pro takové 

chování jiné, srozumitelnější vy-
světlení než to, že musí být Vele-
bové dva?
Po letech se naše cesty rozešly a já 
jsem na  svoje podezření zapo-
mněl. Jenda se tuží jako senátor 
a  já jsem se, po  svém ostudném 
výsledku v  posledních komu-
nálních volbách, stal odborní-
kem na stavební chemii. Tady by 
mohlo moje uvažování skončit. 
Kdybych si ale během psaní výše 
uvedeného textu neuvědomil věc, 
ze  které mně běhá mráz po  zá-
dech. Další Veleba se čas od času 
objevuje v  médiích a  vystupuje 
jako prezident agrární komory! 
A protože trojjediný je od počát-
ku světa a  lidského věku pouze 
Bůh (čemuž věří asi další mili-
arda, stejně jako já, pomýlených 
obyvatel naší planety) musí být 
Jenda Veleba mimozemšťan!

Pavel Pešek
Poznámka: autor článku je 
v  okruhu svých přátel i  nepřátel 
pokládán za  bigotního katolíka, 
exponenta kléru a vášnivého čte-
náře románů Sherlocka Holmese.

Podpora – nepodpora senátora Veleby

Den s mamutem
Domníváte se, že podzim přináší jen sychravo, pošmourné poča-
sí, a  proto není co slavit? Ve  čtvrtek 3. 10. 2013 tomu tak neby-
lo. Sice už bylo kolem 16. hodiny chladněji, ale nás to neodradilo 
od podzimního tvoření na školní zahradě. Žáci naší školy pozvali 
svoje rodiče a  blízké na  Bramborovou slavnost. Pro rodiče s  dět-
mi bylo připraveno 5 stanovišť, u kterých si mohli vyrobit panáčka 
z kukuřice, podzimní vazbu, upéct brambor a natisknout prostírá-
ní bramborovými tiskátky. Rodiče dále mohli soupeřit o  nejdelší 
vykrojenou bramborovou slupku. Chtěli bychom tímto poděkovat 
šikovným a  ochotným maminkám našich dětí, které se postaraly 
o velmi pěknou podzimní výzdobu před školou.

Zaměstnanci ZŠ Oslavice, foto: archiv školy

Oslavičtí žáci uspořádali 
bramborovou slavnost

V  neděli 13. října 2013 proběhl 
jubilejní sedmý ročník oblíbené 
drakiády, kterou pořádá Kolpin-
gova rodina Velká Bíteš. Ještě 
v poledne to vypadalo s počasím 
velice nepříznivě, mrholilo a byla 
zima. Ale pořadatelé to měli se sv. 
Petrem dobře domluvené a akce se 
uskutečnila za  krásného slunné-
ho počasí. Dostavilo se babí léto, 
které jsme snad ani nečekali. Jen-
že ouha. Když pršelo, foukal vítr. 
Když svítilo sluníčko, bylo bez-

větří. Šikovností dětí a  mnohdy 
i rodičů se přesto vzneslo k obloze 
bezmála 40 draků. Byly připrave-
ny soutěže o  nejoriginálnějšího 
draka, o  toho, který nejvýše do-
létl, který byl největší a který měl 
nejdelší ocas. O další program se 
postarali členové místního sboru 
dobrovolných hasičů, kteří se svojí 
zásahovou technikou zpestřili dě-
tem i dospělým zábavný program.

Bc. David Dvořáček, 
foto: archiv SDH Velká Bíteš

Za humny je drak, 
pošlem na něj hasiče
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Zprávy z jednání Rady města z 23. 10. 2013
1. Rada města vzala na vědomí: 
•	 informace	o pohledávkách	plynoucích	z nájmu	bytů	a nebytových	
prostor
•	 závěrečnou	 zprávu	 analýzy	 v  sociální	 oblasti	 jako	 podklad	 pro	
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Velké Meziříčí.
•	 zprávu	o výsledcích	akce	„Otevření	věže	kostela	sv.	Mikuláše“	v roce	
2013
•	 rozbor	hospodaření	města	Vel.	Meziříčí	k 30.	9.	2013

2.  Rada města schválila: 
•	 návrh	 smlouvy	 na  zřízení	 práva	 věcného	 břemene	 ve  prospěch	
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a k tíži pozemku parc. č. 5901 
na Fajtově kopci v obci a k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení nového 
zemního kabelového vedení NN do dotčeného pozemku, právem pro-
vozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby 
•	 návrh	 smlouvy	 budoucí	 o  zřízení	 práva	 věcného	 břemene	 a  sou-

časně dává souhlas se zřízením stavby, k tíži pozemku města parc. č. 
3800/66 v lokalitě Hliniště, obec a k.ú. Velké Meziříčí ve prospěch JMP 
Net, s.r.o. Brno s právem uložení plynovodní přípojky do tohoto po-
zemku, právem provozování, údržby a oprav. V návrhu smlouvy bude 
provedena změna v čl. III z doby neurčité na dobu trvání stavby
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 18	 tis.	Kč	 –	 §	 2212	 okružní	 křižovat-
ka	Oslavická,	rozdělení:	18	tis.	Kč	–	§	3745	oprava	lanového	zábradlí	
u Nového hřbitova
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	11,6	tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	m.	č.	Mosti-
ště,	rozdělení:	11,6	tis.	Kč	–	§	2310	projektová	dokumentace	vodovod-
ních přípojek Mostiště
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	50	tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	m.	č.	Mostiš-
tě,	rozdělení:	50	tis.	Kč	–	§	3745	veřejné	prostranství	Mostiště
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	25	tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	m.	č.	Hrbov,	
rozdělení:	25	tis.	Kč	–	§	3392	kulturní	dům	Hrbov
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 92	 tis.	 Kč	 –	 §	 6409	 rezerva	 neú-
čelová,	 rozdělení:	 48	 tis.	 Kč	 –	 §	 3392	 archeologický	 průzkum	

–	 Jupiter	 club,	 44	 tis.	 Kč	 –	 §	 3392	 autorský	 dozor	 –	 Jupiter	 club

3.  Rada města souhlasí: 
•	 s uzavřením	smlouvy	o výpůjčce	na budovu	č.	p. 37/13	na ul.	Vrcho-
vecká ve Velkém Meziříčí na pozemku p. č. 821/2, k. ú. Velké Meziří-
čí se společností Orthodoxia Christiana, o. p. s. počínaje 1. 11. 2013 
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
•	 pro	školní	rok	2013/2014	s pronájmem	tělocvičny	v Základní	škole	
Oslavická 1800/20, pro Základní školu Oslavice za účelem výuky tě-
lesné výchovy za sazbu schválenou pro sportovní oddíly
•	 s bezplatným	převodem	10	ks	cenných	papírů	ISIN	CZ0009075305,	
název emitenta: Kovopetrol Plzeň, id. č. emitenta: OO49787268, 
ve  jmenovité hodnotě akcie 1.000 Kč, na  Nadační fond Centrálního 
depozitáře cenných papírů
•	 se	 zapojením	 transferů	účelově	určených,	přijatých	na účet	města	
v říjnu 2013, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2013.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Velkomeziříčská Rada města projednala...

V neděli 27. října 2013 se uskutečnilo setkání 
nositelů titulu „Zasloužilý hasič“ a  hasičů-
-seniorů okrsku Velká Bíteš jako poděkování 
za  celoživotní činnost ve prospěch hasičské-
ho hnutí. Sraz byl v  obci Nové Sady, odkud 
společně odjeli zasloužilí hasiči do Hasičské-
ho muzea v  Oslavanech. Tam je uvítal člen 
odborné rady hasičské historie při OSH Br-
no-venkov Zdeněk Moural. Po  něm se ujal 
slova Jan Kyselák, znalec historie Oslavan 
a  místopředseda Vlastivědného spolku Ro-
sicko-Oslavanska. Představil historii Osla-
van, zámku i  muzea. Po  expozici hornictví 
a  energetiky Rosicko-Oslavanska provázel 
ing.  Jiří Gross. Po  prohlídce muzea a  části 
zámku v Oslavanech se všichni přesunuli zpět 
do  obce Nové Sady, kde v  místní restauraci 
po chutném obědě zasedli k vlastnímu roko-
vání. Zasloužilí hasiči se scházejí každoročně 
a na jejich setkání se v letošním roce dostavila 
Naděžda Švejdová – členka výkonného výbo-
ru Brno-venkov; Ladislav Švejda – vedoucí 

aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského 
kraje a  člen republikové rady; Karel Herold 
– držitel titulu „Zasloužilý hasič“ a Záslužné-
ho řádu českého hasičstva; Ladislav Fajmon 
– vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů 
při OSH Žďár nad Sázavou; Bohumil Jobá-
nek – člen odborné rady zasloužilých hasičů 
při OSH a  držitel titulu „Zasloužilý hasič“; 
Jiří Klusák – náměstek starosty okrsku Velká 
Bíteš, člen výkonného výboru OSH a garant 
okrsku Velká Bíteš; Jiří Havlát – náměstek sta-
rosty okrsku Velká Bíteš, Petr Fousek – velitel 
okrsku Velká Bíteš; ppor. Bc. Miroslav Volf – 
HZS kraje Vysočina – velitel PS Velká Bíteš; 
ing. Milan Vlček – starosta města Velká Bíteš; 
ing.  Alois Koukola, CSc. – kronikář města 
Velká Bíteš; Karel Klíma – starosta obce Nové 
Sady, a další hosté. Přítomní se dozvěděli no-
vinky, které se od minulého setkání udály. Po-
dělili se o svoje radosti a starosti, které je nově 
potkaly a kriticky zhodnotili některé události 
v životě naší společnosti a v samotném Sdru-

žení hasičů Čech, Moravy a  Slezska. Hosté 
vystupující ve svých neformálních projevech 
se shodli na tom, že je potřeba těmto bratřím 
v hasičské službě poděkovat a mít na paměti, 
že to byli právě oni, kteří nesli pomyslný pra-
por dobrovolného hasičstva a který nyní pře-
dávají i  se svými zkušenostmi těm mladším. 
Nechť je tedy ve správných rukou a ať nadále 
šíři myšlenku vzájemně si pomáhat. Všichni 
přítomní se pak během besedy podělili o zá-
žitky z  dění ve  sborech i  v  jejich rodinách 
a  odebrali se do  svých domovů s  tím, že se 
těší až se potkají příští rok. Celé setkání pro-
běhlo v kamarádském duchu. Velmi kvalitní 
a dobré bylo občerstvení se spoustou dobrot 
na stolech. 
Veliké poděkování patří hasičům SDH Nové 
Sady. Autobusovou dopravu sponzorsky za-
jistil ing.  Miloslav Kliment ze společnosti 
BDS-BUS Velká Bíteš. 

Bc. David Dvořáček, 
foto: archiv SDH Velká Bíteš

V neděli 27. října se v našem kulturním domě po-
prvé uskutečnila výjimečná akce s názvem Setkání 
seniorů. Na toto setkání obdrželi pozvánku všichni 
občané, kteří v  letošním roce dovršili věk šedesát 
a více let. V Martinicích máme devadesát spoluob-
čanů, kteří jsou v tomto věku.
Je třeba si uvědomit, že pro děti, mládež a ostatní 
dospěláky pořádáme taneční zábavy, stavění máje, 
soutěže a mnoho dalších akcí, kterých se samozřej-
mě mohou účastnit i ti, tak říkajíc, dříve narození. 
Přesto zde ale chyběla akce, která by byla určená 
právě a  jenom našim seniorům. Vždyť právě oni si 
takové poděkování za svoji celoživotní práci zaslouží.
V neděli 27. 10. se tedy ve dvě hodiny odpoledne se-
šli v kulturním domě pozvaní senioři. Čekal je slav-
nostně připravený sál, stoly s občerstvením v podo-
bě chlebíčků a vynikajících domácích koláčů. Poté, 
co se všichni pohodlně usadili, přivítal je starosta 
obce Michal Drápela krátkým projevem. Potom ná-
sledovalo vystoupení žáků ze základní školy v Mos-
tištích. Děti předvedly pásmo básniček a  písniček 

a potěšily tak všechny účastníky této akce. Vystou-
pení se jim moc povedlo a byly odměněny zaslouže-
ným potleskem. Poté pozval starosta obce na jeviště 
šest jubilantů, kteří v  letošním roce oslavili kulaté 
narozeniny. Všichni tito oslavenci se letos dožívají 
sedmdesáti let. Starosta jim popřál vše nejlepší, pev-
né zdraví a předal malý dárek a ženám navíc květi-
nu. Aby to ostatním seniorům nebylo líto, dostali 
všichni drobný dárek, který pro ně vyrobily děti ze 
základní školy v  Mostištích. Dárky byly rozdány 
a následovala krátká pauza na kávu a občerstvení. 
Po  přestávce představil starosta dechovou kapelu 
Veselá sedma Jana Sedlaříka, která hrála k poslechu 
i  tanci po  celé odpoledne až do  večerních hodin, 
kdy se všichni spokojeně rozešli do svých domovů. 
Celá akce se snad všem líbila a v příštím roce se tak 
budeme moci těšit na  další setkání seniorů. Velké 
poděkování patří paním učitelkám a dětem ze zá-
kladní školy v  Mostištích a  všem, kteří se podíleli 
na přípravě a zdárném průběhu této akce. 

Obec Martinice, foto: archiv obce

Proběhlo setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů okrsku Velká Bíteš

Připravili první setkání martinických seniorů

V  sobotu 12. 10. 2013 pořádal Kynologický 
klub Velké Meziříčí již podruhé v tomto roce 
„psí“ zkoušky na fotbalovém hřišti v Martini-
cích.
Přihlášeno bylo 11 psů různých plemen do tří 
druhů zkoušek. Největší skupina pejsků sklá-
dala zkoušky s označením BH, neboli zkouš-
ka doprovodného psa.      
Tato zkouška se skládá ze cviků poslušnosti. 
Obtížnost této zkoušky spočívá v sehranosti 
psovoda a psa, kteří musí mít neustálý spo-
lečný oční kontakt, protože psovi jsou dávány 
hlasité pokyny pouze při vycházení nebo při 
změně rytmu chůze. 
Druhá část zkoušky je zkouška v dopravním 
ruchu. Pes musí prokázat, že není bojácný 
ani útočný. Okolo psů běhal v blízkosti běžec, 
jezdil cyklista a zvonil na zvonek, pohybovala 
se kolem auta, která bouchala s dveřmi a po-
mocí motoru dělala nepříjemný hluk. Pejsci 

museli také ukázat, že se umí chovat ve chvíli, 
kdy zůstanou o  samotě bez svého pána. A  to 
i v případě, že jde kolem neznámý pes nebo sku-
pina hlučných osob. Další dvě skládané zkoušky 
FPr2 a IPO FH1 jsou zkoušky stopařské.  Těchto 
zkoušek se zúčastnili naši přespolní přátelé ze 
ZKO Bystřice nad Pernštejnem a ZKO Luka nad 
Jihlavou. Vedoucím zkoušek byl Zdeněk Krát-
ký, dlouholetý člen Kynologického klubu Velké 
Meziříčí a funkce rozhodčího vykonal pan Ven-
hauer z Jihlavy. 
Podzimní slunce nám dodalo optimismu a my 
jsme si s našimi psími kamarády užili krásnou 
víkendovou sobotu, která naplnila naše očeká-
vání. Poděkování patří starostovi obce Marti-
nice, za možnost využití hřiště s výborným zá-
zemím, pejskařům a jejich příznivcům, kteří se 
na této zdařilé akci podíleli.

Kynologický klub Velké Meziříčí,
foto: archiv Kynologického klubu Velké Meziříčí

Kynologové pořádali psí zkoušky v Martinicích, letos již podruhé
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SOS – pravidelná 
poradna 

 (sdružení obrany 
spotřebitelů) 

každou středu 14—16 
hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 

dveře č. 4).

Občanská poradna 
Poskytuje odborné sociální 
poradenství občanům v ne-

příznivé sociální situaci. 
Středy v sudých týdnech 
11.30–15 hodin v budově 

MěÚ VM,  zasedací 
místnosti 2. patro. 
Tel.: 721 137 458 

příjem inzerce: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Jablka – zimní, kvalitní, nestří-
kaná 10 Kč/kg. Hrušky podzim-
ní 10 Kč/kg. Tel.: 566  522  741, 
725 955 665.
■ El. motor 4 K, patkový elektro-
motor 14 K, brambory, trikitále. 
Tel.: 604 112 330.
■ Bundu z  ekologické kůže, 
unisex, vel. 44–46. Málo no-
šená. Původní cena 2.800 Kč, 
nyní 500 Kč. Tel.: 732  203  787.

■ Cihelné bloky 44 cm P+D, 
skruže studniční 100×80×7,5 cm,  
skurže studniční 80×80×5 cm. 
Tel.: 731 272 074.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  sadbu odrůdy Belana, 
Marabel, Adéla. Tel.: 607 299 168.
■ 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.
■ Tiskárnu, barevnou inkousto-
vou, Epson – tisk, kopírka, sca-
ner. Nutno dokoupit náplň. Cena 
500 Kč. Tel.: 732 203 787
 ■ Med – květový, pastový, medo-
vicový. Lavičky. Tel.: 725 085 058.

■ Dlabačku, hoblovku s  prota-
hem a  dláta. Tel.: 733  502  674.
■ Vzduchovku, tesařské seke-
ry a hoblíky. Tel.: 733 502  674.
■ 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.

■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v osobním vlastnictví ve Velkém 
Meziříčí o celkové ploše 82,56 m2 
na  ul. Pionýrská. Byt se nachází 
v  2. NP cihlového  domu. Dis-
pozice: předsíň (9,7 m2), kuchyň 
(8,2 m2), 3×pokoj (12 m2, 21 m2, 
17 m2), koupelna (5,46 m2) a WC, 
balkon (3,52 m2), sklep. Byt se 
nachází v klidné a žádané lokali-
tě. Veškerá občanská vybavenost. 
Volný ihned. Při rychlém jednání 
možnost slevy. Cena 1.990.000 Kč.  
Kontakt tel.: 736 488 577, e-mail: 
lesylk@seznam.cz.
■ Prodám byt 3+1 v  panelo-
vém domě ve  VM. Byt i  dům 
po  rekonstrukci. Volejte 18–20 
hodin na  tel.: 773  915  431. 
■ 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 v  OV 
v  klidné části VM. Po  re-
konstrukci, zateplený, včet-
ně zařízení. Tel.: 773  263  175.

■ Pronajmu byt 2+1 v  ro-
dinném domě s  balkonem, 
částečně zařízený. Nájemné 
3.000 Kč + 2.000 Kč energie. Tel.: 
603 990 823.
■ 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 ve  Velkém 
Meziříčí. Cena 5.500 Kč + inka-
so. 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. 

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

■ 56/177/83 hledá k  vážnému 
a  upřímnému seznámení štíh-
lou  popř. plnoštíhlou ženu z VM 
a okolí.  Najdu tě? Případné od-
povědi zanechte v redakci.
■ 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.

Zubní pohotovost: 
So 9. 11.: MUDr.   Kateřina Škorpíková, Studentská 7, tel.: 
566 690 123. Ne 10. 11.: MUDr.  Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, 
Žďár nad Sázavou, tel.: 566 628 712.                                   www.nnm.cz
Nepůjde el. proud:
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-

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.

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.

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 
kapela Zlaťulka. Celým večerem bude provázet známý 

bavič Franta Uher. Bohotá tombola. 

Seznámení

MASÁŽE LÁVOVÝMI 
KAMENY, KLASICKÁ 

A HAVAJSKÁ MASÁŽ. 
Marie Mašková

TEL.: 604 339 029

Ž A L U Z I E ,  R O L ET Y, 
P O D L A H Y.

TEL .:  602 950 763.

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

51

Městský psí útulek 
daruje:

▶ německého ovčáka, fenka, čistokrevná, 
 2 roky stará 
▶  kokršpaněl, pes, 4–5 let starý
▶ kříženec Jorkšíra, pes, 3 roky starý
▶ štěňátka menšího vzrůstu, fenky, 
 6 týdnů staré

Tel.: 723 778 248 
po 14. hodině

Pravděpodobně každý vlastník nějakého toho 
kusu pozemku, na kterém už stojí jeho vysně-
ný dům, si položí otázkou a co dál? 
Zatímco domeček se pomaloučku zabydluje, 
protože funkce každé místnosti je předem 
určená architektem, se zahradou už to tak 
jednoduché není. Protože projekt před budo-
váním zahrady není povinný, tak se většinou 
rozhodneme začít se zařizováním zahrád-
ky sami. Když potom skončíme, přijdeme 
třeba na  to, že přece jenom ta užitková část 
zahrady nemusela být až tak blízko k domu, 
protože teď se na  ni musíme neustále dívat, 
že jsme si pořídili okrasné rostliny, které jsou 
z podstatné části stínomilné a vysadili jsme je 
na  sluníčko, kde nám skomírají, zatímco je-
diné ještě neobsazené místo pro ovocné stro-
my nám vyšlo do  stínu za  domem. Tak, jak 
jsme si nechali při plánování prostor v domě 
poradit od odborníka, tak je dobré se poradit 
i o plánování zahrady.
Pokud už se k takovému kroku rozhodneme, 
vyplatí se vyhledat odbornou pomoc v zim-
ních měsících. V  době, kdy je naše zahrád-
ka ve vegetačním klidu, je v relativním klidu 
i  zahradník, kterého ke  konzultaci potřebu-
jeme. V  jiných částech roku riskujeme, že si 
pro zahradníka budeme muset dojít někam 
na  cizí zahrádku, sundat si ho z  nějakého 
stromu, který zrovna ořezává nebo vytáhnout 
z nějakého keře, na kterém právě provádí pra-
videlný průklest.
A  jak taková první schůzka se zahradníkem 
vypadá? Majitel musí mít na začátku představu 

o tom, co chce na své zahradě mít. Jestli bude 
součástí i  užitková část nebo pouze okrasná, 
ovocné stromy, altán, bazén, okrasné jezírko, 
dětský koutek, ohniště atd. Majitel může mít 
i seznam rostlinek, které se mu líbí a chtěl by je 
na své zahradě někam vysázet a odborník pak 
zváží, jestli jsou právě tam vhodné, či nikoliv. 
Je také potřeba si společně pozemek projít, 
seznámit se s prostředím, výhledy do krajiny 
a  celkovým charakterem místa. Přizvanému 
odborníkovi také hodně pomáhá, když má 
majitel připravený nějaký plánek nebo půdo-
rys zahrádky, nejlépe když ji má změřenou. 
Po první schůzce vytvoří zahradník předběž-

nou studii zahrádky s několika pohledy, aby 
majitel měl už po  druhé konzultaci jasnou 
představu o  tom, jak bude v  reálu jeho za-
hrádka vypadat.
Na závěr se nám konečně dostane do rukou 
kýžený plánek s rozpisem kam, co a jak na té 
naší zahrádce vysadit.
Potom už nám stačí jen počkat si do  jara 
a hned, jak půda rozmrzne, můžeme začít se 
zakládáním toho našeho kousku přírody, kte-
rý nám bude jednou sloužit jako zdroj energie 
a relaxace.                                                                           

ing. Václava Rozmarínová, foto: archiv 
autorky, (článek je součástí placené inzerce)

Jak si naplánovat zahradu...

Firma 
ROSE-M 

 nabízí
– zimní bundy
– flaušové kabáty 
   vel. 38–60
Zakázkové krejčovství
– opravy oděvů

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí

tel.: 566 520 355

KRÁMEK U MARUŠKY
vás srdečně zve na otevření 
nové kolekce „Bílé Vánoce 

s vůní skořice“ 11. 11. 2013, 
8–18 hodin. Svatomartinský 
rohlíček a vánoční punč vám 

navodí předvánoční 
atmosféru! Těšíme se na vás.
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společenská rubrika

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
  12. 11.  Tragické požáry ve Velkém Meziříčí      
   PhDr. Marie Ripperová
19. 11.  Tragické požáry v Polné a Křižanově     
   Jan Prchal, ing. K. Hromek
26. 11.  Poldry v Nizozemí Josef Sedlák
   3.12.  Jak jsem lovil ryby a psal knihy III. díl 
   Bohumír Machát
10. 12.  Tak trochu studijně o Číně   Laděna Vítková

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

Traktoráci u Wachtlů 9. 11. od 16 hodin

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.

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

Hudba: Vysočinka

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 osob-
ně u pečovatelky ve vymezené dny  v DPS na ulici Komenského 6:

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

Poradna pro osoby se sluchovým postižením, Svaz neslyšících a nedo-
slýchavých v ČR, KO Vysočina, detašované pracoviště Velké Meziříčí, 
pořádal dne 17. 10. 2013 od 13 hodin na ul. Komenského 6 ve Velkém 
Meziříčí, v prostorách Klubu důchodců, při příležitosti dne otevřených 
dveří sociálních služeb prezentaci kompenzačních pomůcek. Byly zde 
k vidění kompenzační pomůcky určené osobám se sluchovým posti-
žením, usnadňující každodenní život lidem s deficitem sluchu.
Navštívila nás řada lidí z okolí. Každý, kdo přišel, si mohl jednotlivé 
kompenzační pomůcky osobně vyzkoušet (zesilující sluchátka pro po-
slech TV, osobní zesilovač, signalizace zvonku atd.).
Děkujeme všem účastníkům za jejich zájem a věříme, že jim nové in-
formace a zkušenosti přinesou užitek v podobě lepšího soužití s jejich 
sluchovým handicapem.

Zdeněk Pavlíček, foto: archiv svazu neslyšících a nedoslýchavých

Proběhla prezentace kompenzačních 
pomůcek pro osoby se sluchovým 
postižením

Dne 12. 11. 2013 uplyne desáté 
smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava Jaši 
z Velkého Meziříčí.

S láskou stále vzpomínají 
manželka, děti, 

rodiče a sestra s rodinou.

Pozvánka na výstavu ovoce a zeleniny
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Bory 
pořádá v neděli 10. listopadu ve 14 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bory 

výstavu ovoce a zeleniny.
Srdečně zvou zahrádkáři.

Obec Martinice zve všechny v sobotu 9. listopadu
na tradiční svatomartinskou

pouťovou zábavu se skupinou Beat band, začátek ve 20 hodin 
v kulturním domě v Martinicích.

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

Dnes, 6. listopadu, tomu bude 5 
roků, co od nás odešel milovaný 
manžel, tatínek a  dědeček, pan 

Miroslav Janák 
z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, vzpo-
mínku v srdci má každý z nás. ❧ 

Dnes, 6. listopadu 2013 vzpo-
meneme 5. smutné výročí úmrtí 
paní 

Zdenky Barákové
z Rudy. 

Stále vzpomíná 
celá rodina.

Dnes 6. 11. 2013 by se dožil 85 
let pan 

Bohuslav Málek.
Dne 17. 7. 2013 uplynulo 5 let 
od jeho úmrtí. 

❧ Odešel, ale v našich srdcích 
zůstane navždy. ❧ 

S láskou stále vzpomíná 
manželka Alena 

a děti Alena a Jiří s rodinami.

MS Hrbov Svařenov pořádá tradiční Poslední leč v KD Hrbov.
16. 11. 2013, hraje Totoband, začátek ve 20 hodin. 

Bohatá tombola, myslivecká kuchyně. Srdečně zvou pořadatelé.

Myslivecké sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř
vás srdečně zve na POSLEDNÍ LEČ
dne 23. 11. 2013 
v KD Uhřínov od 19.30 
K tanci a poslechu hraje M.E.Š. 
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně. 

Klub českých turistů Trnava vás zve v sobotu 23. listopadu 2013
na 7. ročník turistického pochodu Po stopách armádního generála 
Ludvíka Svobody.
Začátek v 7.30–9.15 hodin od OÚ Trnava, startovné 20 Kč. Délka tra-
sy je 15 km (Trnava – Přeckov – Hroznatín – Trnava). Cíl: Hostinec 
U Toma v Trnavě. Trasa pochodu vede nejprve po žluté TZ do Přecko-
va, odtud na rozc. Kuchyňka – kontrola, občerstvení, prohlídka bunk-
ru, potom do Hroznatína – prohlídka rodného domu, v 11 hodin vzpo-
mínkový akt. Z Hroznatína se jde po silnici směr Rudíkov, po 400 m 
odbočka vpravo na  cyklostezku směr Přeckov, až k  silnici na  okraj 
obce, poté vlevo a pokračujeme po silnici 1 km a po vlastním značení 
dojdeme po poli ke Kolomazným kamenům. Možnost oběda je v cíli 
„U Toma“. Možnost upravení trasy pro vzdálenější turisty. Pochod se 
koná za každého počasí. Informace: Adam Zdeněk, tel.: 737 979 539, 
e-mail: adam.zdena@seznam.cz                                                               -az-

Po stopách armádního generála L. Svobody
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Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí uvede divadelní pohádku ne-
jen pro děti Když jde kůzle ote-
vřít v podání Hravého divadla.
V  neděli 17. listopadu 2013 
v 17.00 v kinosále Jupiter clubu. 
Vstupné 50 Kč, děti do  dvou let 
neplatí. Rezervace a prodej vstu-
penek probíhá na  programovém 
oddělení JC, tel.: 566  782  004 
(001).           www.hravedivadlo.cz

Zahrají pohádku pro děti 
Když jde kůzle otevřít

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziří-
čí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá 
▶ v pátek 8. listopadu 2013 
v 19.00 
PLES V BÍLÉM – platí pro kurz 
v 19.00
▶ v sobotu 9. listopadu  2013 
v 19.00 druhý PLES V BÍLÉM 
– platí pro kurz v 17.00. 
Plesy proběhnou v  KD Velká 
Bíteš. Na  plesech hraje taneční 

skupina M.E.Š., reprodukovaná 
hudba.  Prodej vstupenek s  mís-
tenkou na  oba plesy probíhá 
na  programovém oddělení Jupi-
ter clubu nebo před lekcí taneč-
ních 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. 

plesy v bílém

▶ Pátek 15. 11. 2013 v 19.30
TŘI VERZE ŽIVOTA
Dva manželské páry prožijí bě-
hem jednoho večera tři varianty 
téhož večírku a diváci tak mohou 
nahlédnout do  životních situa-
cí, 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: Da-
vid Prachař, Linda Rybová, Igor 
Chmela, Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. 12. 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 připra-
vující se na velký večer, roztomilé 
nakadeřené slečny užívající si na-
rozeninovou párty a  mnoho dal-
ších postav ztvárněných čtyřmi 
zpívajícími herci. Komická paleta 
lidských charakterů, z nichž ovšem 
každý nabízí svůj osobitý příběh. 
Energií sršící hudební komedii do-
minuje skvělá hudba a písně Ond-
řeje Brzobohatého. Hrají: Ondřej 
Brzobohatý, Ernesto Čekan, Voj-
těch Hájek, Petr Vágner          
                                                   -prog-

divadelní sezona podzim 2013

kph - nabídka sezony 2013/2014

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 Koření 
B. Andrése nebo pro tento čas ak-
tuální 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  

Je tomu už 5 let co velkomeziříčská kapela Nonsense vydala svo-
je zatím poslední album Genius Loci. Tento rok se připomíná svým 
již šestým studiovým albem Národ stažených hrdel, které míří svým 
obsahem především do vlastních řad. Vzalo si na mušku politickou 
i společenskou situaci v naší zemi. Album bylo pokřtěno 2. listopadu 
v klubu Rock depo v rámci Metal Outbreak turné, které odjedou spolu 
s kapelou Nonsense i kapely Mawataki, Jizz a rakouský Adamon. Jde 
o turné po českých i rakouských zemích, které proběhne koncem roku 
2013 a na jaře 2014.                                                                                      -iz-

Nonsense pokřtili album 
a jedou na turné

Velkomeziříčské divadelní uskupení Ikaros připra-
vuje na  dny 22. a  23. listopadu 2013 charitativní 
koncert s názvem Když svíce dohořívá. „Představení 
se bude mimořádně konat v kinosále Jupiter clubu 
z důvodu přestavby budovy, začátek jsme stanovili 
na 19 hodin,“ prozradila studentka Soukromé vyšší 
odborné školy sociální, o. p. s., Aneta Vrbková, ini-
ciátorka celé akce, která se v rámci své absolventské 
práce rozhodla podpořit Domácí hospic Vysočina, 
o. p. s.
Posláním Domácího hospice je pomáhat lidem 
ohroženým izolací v období stáří, umírání a úmrtí 
někoho blízkého. Toto poslání zaměstnanci hnutí 
naplňují praktickým poskytováním podpory a  po-
moci rodinám i  jednotlivcům, kteří se rozhodli 
doma pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu – ať 
už přímým zastoupením pečující osoby, poskytnu-
tím zázemí či poradenství.
Členové divadelního souboru představí divá-
kům muzikály jako jsou Vlasy, Oliver!, Čarodějky 

z  Eastwicku, Kočky nebo Jesus Christ Superstar. 
Přesto se tento koncert bude odlišovat od  těch 
předchozích, které Ikaros pro diváky v  minulosti 
připravil. „Protože jde tentokrát o charitativní akci, 
nebudou jediným tématem samotné muzikály. Za-
měříme se také na  fungování Domácího hospicu 
– v  moderátorských vstupech budou promlouvat 
jednotliví zaměstnanci, aby lidem přiblížili náplň 
a podstatu své práce,“ vysvětluje Aneta Vrbková. 
V  průběhu večera vystoupí Mariana Ambrožová, 
Aneta Bednaříková, Petr Jan, Marek Janoušek, Ka-
teřina Karmazínová, Tomáš Kotačka, Pavla Krava-
lová, Kateřina Mátlová, Alžběta Mikysková, Jana 
Mikysková, Jitka Mirčevová, Jan Moravec, Tomáš 
Mrazík, Kristýna Nováková, Iveta Polášková, Ga-
briela Smejkalová, Adéla Štindlová, Karolína Vav-
erková a Aneta Vrbková. Lístky je možné zakoupit 
na  programovém oddělení Jupiter clubu, vstupné 
v předprodeji činí 130 Kč, na místě 150 Kč. 

Kateřina Karmazínová, foto: Iva Horká

Velkomeziříčské divadlo Ikaros pomůže charitativním koncertem

Poslední letošní výstava ve výstavním sále velkomeziříč-
ského muzea bude věnována historické reklamě. Putov-
ní výstavu „Reklama a děti“ zapůjčilo Múzeum obchodu 
z Bratislavy.
Ve  sbírkách bratislavského muzea se nachází všechny 
formy historické reklamy, kde se objevují děti – smal-
tované a plechové tabule, kartonové vývěsky a  stojany, 
plakáty, dřevěné, plechové a  papírové obaly či drobné 
účtenky. Slovenské muzeum se touto výstavou snaží 
představit co nejširší výběr reklamy pro děti a  s dětmi 
z dob dávno minulých.
I tehdy vznikaly reklamy, které na děti působily skrz jim 
blízké postavičky či zvířata. Nechyběla ani ta, ve  které 
děti přímo vystupovaly a fungovaly jako prostředek, kte-
rý měl zjemnit dravost výrobců a prodejců konkrétního 
zboží. Tento typ prezentace byl často k  vidění u  zboží 
každodenní potřeby, jako byla káva, cukrovinky, drogis-
tické zboží, kakao, prášky do pečiva či papírenské zboží.
Výstava bude otevřená od  7. listopadu do  29. prosin-
ce, a  to každý den kromě pondělí. Zavřeno pak bude 
24. a  25. prosince. Návštěvníci zaplatí desetikorunové 
vstupné.                                                                                -muz-

Výstavní sál zaplní historická reklama

Cimrman – 
– Smoljak/Svěrák

Posel 
z Liptákova
sobota 16. listopadu 

v 18.00
KD Bory

Ochotnický spolek Tyjátr
Výtěžek bude věnován 

sdružení Srdíčkáři.
Vstupné 80 Kč.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
www.ddmvm.cz, tel.: 566 781 853

▶ 15. 11. dekorativní doplněk do bytu – tématický klub Baby café, 
9.30–11.30 hodin, klub pro rodiče s dětmi, každý pátek dopoledne
▶ 28. 11. adventní dílny, 15.00–20.00, výroba adventní perníkové 
dekorace, zdobení, výroba adventních věnců, přihlášky do 25. 11.
▶ 29. 11. adventní kalendář – tématický klub baby café, 9.30–11.30 
hodin, klub pro rodiče s dětmi

▶ Návštěva čerta a Mikuláše ve vaší rodině
Zájemci o návštěvu čerta a Mikuláše 5. 12. se mohou hlásit v kance-
láři DDM nejpozději do 27. 11. na tel.: 566 781 852.

Skupina Soumrak ze Zbraslavi vystoupí v  bítešském kostele v  pátek 
15. listopadu v 19 hodin. Soumrak hraje folkrockovou hudbu inspiro-
vanou převážně biblickými událostmi. V repertoáru má vlastní písně 
nebo tradicionály vylepšené svými texty. 
Na koncertu uslyšíte folkrockové písně za doprovodu kytar, baskytary, 
kláves a bicích. Kdo přijde, rozhodně nebude litovat. Vstupné na kon-
cert je dobrovolné.                                                                                         -lk-

Kapela Soumrak bude 
koncertovat v Bíteši
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veteránská Fotbalová liga

stolní tenis

I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Jakubov 1:1
Křižanov – Šebkovice 0:3
Měřín – Telč 5:1
Kouty – Radostín n. O. 5:1
1. Vladislav 13 10 1 2 34:16 31
2. Kouty 13 8 1 4 35:19 25
3. Měřín 13 8 1 4 38:24 25
4. Šebkovice 13 8 1 4 32:23 25
5. Bystřice n. P. B 13 8 0 5 38:35 24
6. Studenec 13 7 1 5 26:19 22
7. Kněžice 13 5 2 6 25:23 17
8. Radostín n. O. 13 5 2 6 24:26 17
9. Telč 13 4 5 4 16:20 17
10. Přibyslavice 13 5 2 6 12:27 17
11. Velká Bíteš B 13 4 2 7 13:25 14
12. Stařeč 13 3 3 7 18:22 12
13. Křižanov 13 2 3 8 20:31 9
14. Jakubov 13 1 2 10 17:38 5

OP mužů II. třída
Bory – Bohdalov 3:2 (2:1)
Branky: Vaculík Petr 2, Novotný 
Antonín – Jaroš Pavel 2; Rozhod-
čí: Polák Michael, Šoustar Jaro-
slav, Skryja Stanislav; ŽK: 3:3
Hamry – Osová Bítýška 4:0 
(3:0)
Branky: Sýs Ladislav, Novotný 
Pavel, Zeman Jan, Havlík Do-
minik; Rozhodčí: Bílek Zdeněk, 
Soukup Jiří; ŽK: 1:0
Věchnov – Moravec 1:4 (0:2)
Branky: Uhlíř Dominik - Hladík 

Jiří, Červinka Pavel, Kudiovský 
Filip, Kovář František; Rozhodčí: 
Myška Roman; ŽK: 3:2
1. Nová Ves B 13 10 1 2 39:14 31
2. Moravec 13 8 3 2 40:22 27
3. Rozsochy 13 8 3 2 21:10 27
4. Hamry 13 7 3 3 33:20 24
5. Svratka 13 7 2 4 24:16 23
6. Rad. Svratka 13 6 4 3 25:22 22
7. Bory 13 6 2 5 31:28 20
8. Os. Bítýška 13 5 1 7 18:28 16
9. Počítky 13 5 0 8 20:37 15
10. Věchnov 13 5 0 8 18:35 15
11. Bobrová 13 4 1 8 20:24 13
12. Nedvědice 13 3 1 9 23:33 10
13. Rovečné 13 3 1 9 23:35 10
14. Bohdalov 13 2 2 9 18:29 8

Zdroj: www.fotbal.cz

Závěrečný hrací den
Utkání o 1. místo:
Měřín – Lesáci VM 3:0 (1:0)
Branky: Josef Krčál, Kamil Pospí-
chal, Stanislav Bartůšek
Utkání o 3. místo:
Křižanov – Starší páni VM 3:2 
(1:0)
Branky: Petr Pálka 2, M. Hoří-
nek/Pavel Partl 2
Nejlepší střelci: 7 – Roman Va-
lička (L VM), Stanislav Bartů-
šek (M), 5 – Miloš Prášek (K), 4 

– Martin David (SP VM), Pavel 
Sklenář (L VM), 3 – Josef Beneš 
(L VM), Jaroslav Uhlíř (K), Petr 
Pálka (K), Kamil Pospíchal (M), 
Josef Krčál (M)
Tabulka po základní části:

Vítězem soutěže se tedy stalo 
mužstvo Měřína, což svědčí celko-
vě o velké vyrovnanosti mužstev.
Na  korektním průběhu zápasů 

mají podíl všichni hráči, kteří 
do hry v celém průběhu zasáhli, 
ale také všichni 3 rozhodčí – Petr 
Červený, Jaroslav Kunzfeld a Petr 
Švihálek. Večer po utkáních pro-
běhlo přátelské posezení všech 
aktérů v  restauraci na  zimním 
stadionu. Shodli jsme se na  po-
kračování na  jaře s  tím, že uví-
táme rádi mezi sebou další muž-
stva, která by měla zájem o účast 
v této pravidelné soutěži. 

1. Křižanov 6 2 3 1 17:11 9
2. Lesáci VM 6 2 2 2 16:12 8
3. Starší páni VM 6 2 2 2 11:17 8
4. Měřín 6 2 1 3 11:15 7

-nov-

OP1
ST VM B – Nové Město 11:7
Body: Skryja Marek 3/1, Šoukal 
Slavomír 3/1, Klíma Tomáš 2/2, 
Buk Martin 2/2
Čtyřhra: Buk, Šoukal
OP2
ST VM C – Sokol Ostrov nad 
Oslavou 1:17
Body: Kořínek Stanislav 1/3, 
Dvořák František 0/4, Zelený Da-
vid 0/4, Bednář Ivan 0/2
OP4
Jámy – ST VM D 10:8

Body: Juda Zdeněk 3/1, Vodák 
Petr 2/2, Zelený Tomáš 1/3, Mi-
nařík Jakub 1/3
Čtyřhra: Vodák, Zelený
OS
SK Světnov – ST VM E 18:0
Jako jediné družstvo B dokáza-
lo zvítězit na  domácích stolech 
proti Novému Městu. Nejvíce 
bodů uhráli Šoukal a  Skryja. 
Po  třech odehraných kolech si 
drží bilanci 1 vítězství a 2 remí-
zy. Fiaskem skončilo utkání C 
družstva proti soupeřům z  Os-

trova. Hosté si odvezli drtivou 
výhru 17:1. Déčko hrálo vyrov-
nané utkání a nakonec prohrálo 
nejtěsněji 10:8. Nejvíce se za-
dařilo Judovi, bohužel jeho tři 
body nestačily k  vítězství. Naši 
nejmladší po  své premiérové 
výhře z  posledního kola nesta-
čili domácím a velkým rozdílem 
prohráli. 
V sobotu odehraje naše A druž-
stvo v  tělocvičně SŠŘS další do-
mácí dvojkolo.
Přijďte nás podpořit. -pk-

V neděli 3. listopadu 2013 na mo-
tolském golfovém hřišti pořádal 
atletický oddíl PSK Olymp Praha 
Přebor Prahy v přespolním běhu 
pro rok 2013. 
Všechny závodníky přivítala 
travnatá kopcovitá trať vydat-
ně smáčená listopadovým deš-
těm. Velkomeziříčský atlet Petr 
Vokoun měl ve  své kategorii 35 
zdatných soupeřů připravených 
se poprat o  přední umístění. 
Na  startu byly všechny známé 
tváře soupeřů, kteří zaujímají 
přední místa v Poháru pražských 
běžeckých nadějí. Po  výstřelu 
startéra se Peťa okamžitě ujal ve-
dení a  po  celou dobu závodu si 
je držel a obhájil o  jednu sekun-
du před závodníkem na druhém 
místě. Zlatá medaile z  rukou 
olympijské vítězky Kateřiny 
Neumannové a  slzičky radosti 
byly pak zaslouženou odměnou 
za skvěle zvládnutý závod. 
-vok-, foto: archiv Petra Vokouna

Petr Vokoun je přeborníkem Prahy 

Fotbal

FC VM – FC Dosta Bystrc-Kní-
ničky 1:3 (0:1)
Střelci: 78. min. Nevoral – 37. 
a 71. min. Tomek, 60. min. Juří-
ček. Sestava: Michut – Heto (62. 
Chalupa), Voneš (70. Voneš), 
Molnár, Jur – Prcha l (80. Puža), 
Votoupal, Nevoral, Novotný, 
Benda – Pech (67. Rohony)
Poslední mistrovské utkání se-
hráli Velkomeziříčští na  do-
mácím hřišti s  druhým týmem 
tabulky. Po  úvodním oťukávání 
se do  nadějné příležitosti do-
stal v  15. min. Benda, bohužel, 
v  těžké pozici ve  skluzu trefil 
jen boční síť. O dvě minuty poz-

ději propadla hostující obrana. 
Dvojice Nevoral, Benda se ří-
tila na  osamoceného obránce. 
Přečíslení však vyřešila zbrkle, 
a  tak z  toho byla jen nedůrazná 
střela, se kterou si brankář hravě 
poradil. V 18. min. zahrozili i br-
něnští hráči. Pozorný Michut tvr-
dou střelou kryl. Jediná branka 
v  prvním poločasu padla ve  37. 
min., kdy se individuálně uvolnil 
na pravé straně hostující záložník 
a přesným centrem našel Tomka, 
který otevřel skóre zápasu. 
Ve  druhém poločase nejprve Juří-
ček po krásné kombinaci a přesnou 
střelou zvýšil na dvoubrankový roz-

díl, o něco později pak v 71. Tomek 
po  chybě domácí obrany křižnou 
střelou utkání definitivně rozhodl. 
Jiskřičku naděje vykřesal Nevoral 
v  78. min., kdy jej Chalupa poslal 
svojí skvělou přihrávkou do samo-
statného nájezdu, a  on precizním 
lobem přehodil hostujícího bran-
káře. Do  konce utkání se však již 
skóre nezměnilo, a  tak si favorizo-
vaní hosté odvezli povinné vítězství. 
Pochvalu však zaslouží i  domácí 
mužstvo, které přes absenci klíčo-
vých hráčů Ráčka, Havlíčka, Lišky 
a Krčála bylo celé utkání důstojným 
soupeřem. Což v průběhu podzimu 
ne vždy bylo. 

Starší žáci
HC Ledeč nad Sázavou – HHK 
VM 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)
Branky a  asistence HHK: 16. 
Řepa, 28. Karásek, 44. Řepa 
(Havliš). Sestava HHK: Svobo-
da (Pestr) – Karásek, Janoušek, 
Řepa, Hedbávný – Třeštík, Ha-
vliš, Kapusta L. – Strádal D., 
Procházka, Ambrož. Vyloučení: 
5:2, využití: 1:2. Střely na branku: 
35:14. Diváci: 40.
Mladší žáci
HC Ledeč nad Sázavou – HHK 
VM 14:1 (3:1, 7:0, 4:0)
Branky a asistence HHK: 1. Šve-
jda. Sestava HHK: Honiš – Bro-
ža, Vildomec, Dvořák L., Šilpoch 

M. – Bartošek, Švejda, Zdvíhal 
– Hejduk, Nesvadba, Dvořák F. – 
Strádal T., Krčma. Vyloučení: 4:1, 
využití 0:0, v oslabení: 4:0. Střely 
na branku: 33:5. Diváci: 66. 
Program žáků na  ZS Žďár nad 
Sázavou:
Sobota 9. 11. ve 12.00 SKLH Žďár 
n. S. – HHK ml. žáci, ve  14.00 
SKLH Žďár n. S. – HHK st. žáci
Souhrnná tabulka KL MŽ a SŽ
1. Žďár n. Sáz. 15 11 2 2 133:51 24
2. Ledeč n. Sáz. 15 11 1 3 127:43 23
3. Havlíčkův Brod 15 7 4 4 106:80 18
4. Chotěboř 15 8 2 5 69:48 18
5. Dukla Jihlava 15 8 0 7 113:107 16
6. Pelhřimov 15 6 1 8 74:107 13
7. Třebíč 15 5 0 10 71:82 10
8. Vel. Meziříčí 15 2 2 11 49:115 6
9. Mor. Budějovice 8 0 0 8 8:117 0

-hhk-

hokej mládež Fotbaloví dorostenci v posledním 
utkání podlehli favorizované Dostě

-kli-

Tasovský turnaj 
v mariáši
9. 11. v sokolovně v Tasově

Prezence 8.00–9.00, startov-
né 200 Kč, přihlášky na místě 
do  naplnění kapacity sálu, 
chutné občerstvení zajiště-
no. Bohatá tombola. Srdečně 
zvou pořadatelé.

Nábor do házené
Zveme do  svých řad chlapce 
a  děvčata ročníků narození 
1995–2003 se zájmem o pohyb. 
Tréninky po–pá 15.00–19.30 
ve sportovní hale za Světlou.

Starší dorostenky házené doma o pouhý gól zdolaly Havlíčkobrodské
I. liga starších dorostenek
TJ Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 28:27 (14:17)
Domácí tým měl před utkáním 
těžkou pozici, když do  sestavy 
nemohl počítat se zraněnou ka-
nonýrkou Ivou Záviškovou, pro 
kterou zřejmě podzimní část 
kvůli zranění předčasně skončila. 
Na druhou stranu domácí trenéři 
již mohli plně využít herní poten-
ciál mladších dorostenek Denisy 
Janečkové a  Elišky Koudelové. 
Obě jmenované splnily svoji roli 
a  přispěly velkým dílem ke  ko-

nečnému bodovému maximu. 
První poločas začal vyrovnaně, 
když oba celky těžily z  nápadité 
spolupráce na  brankovišti. Po-
stupem času jsme se nedokázali 
v  obranné fázi popasovat s  přes-
nou střelbou soupeřových spojek. 
Zoufalá byla zejména defenzivní 
součinnost a  výkon obou bran-
kářek. Výrazným kontrastem byla 
lehkost zakončení Havlbrodských 
s  upachtěností a  „začátečnický-
mi“ minelami řady našich hrá-
ček. Částečnou vzpruhou v těchto 
okamžicích byl oddechový čas 

domácí lavičky, po kterém se her-
ní výkon začal alespoň postupně 
zlepšovat. Prapor velkomeziříč-
ských barev zvedla na  obraně 
důrazná hra Kateřiny Studené 
a  Terezie Rosové, v  útočné fázi 
pak byla platná naše nejlepší hráč-
ka Renata Škrdlová ve spolupráci 
s  bohunickou posilou Simonou 
Fraňkovou. Do  poločasu se tak 
horko – těžko podařilo snížit až 
na  „hratelný“ třígólový rozdíl. 
Přestávka dolila něco málo morál-
ních i fyzických sil našemu týmu, 
což se projevilo zvýšenou bojov-

ností a  zarputilostí. V  rozmezí 
39.–46. minuty jsme dokázali 
rychlými brejky a  neohroženými 
průniky přetavit zlepšený herní 
výkon k  dorovnání brankového 
poměru. Další minuty pak byly lí-
tým bojem o každý míč, oba celky 
se pravidelně střídaly ve  vedení. 
V závěru se na naši stranu výrazně 
přiklonilo sportovní štěstí, když 
soupeřky nastřelily vícekrát kon-
strukci branky. My naopak gólově 
odskočili, skórovali i po několika 
chytrých a  šťastných dorážkách. 
Dvoubrankový náskok se nako-

nec i  přes těsnou osobní obranu 
soupeřek podařilo udržet a  hod-
ně se přiblížit postupovému cíli. 
Ke  splnění a  k  vytouženému po-
stupu do  jarní nadstavby nám 
chybí minimálně dvoubrankové 
vítězství v „zápasu podzimu“, kdy 
se v sobotu 16. listopadu v domá-
cím prostředí utkáme s hráčkami 
DHK Pardubice!
Sled branek – 0:1, 2:2, 4:3, 4:8, 
5:11, 6:12, 8:12, 11:14, 13:16, 14:18, 
16:29, 19:20, 21:20, 23:21, 23:24, 
25:25, 27:25, 28:26. 7m hody 
5/4:2/1, bez vyloučení. Počet střel 

55:54. Hrály: Syptáková Veroni-
ka, Vávrová Michaela – Škrdlová 
Renata (11/4), Fraňková Simona 
(5), Sedláčková Klára (4), Stude-
ná Kateřina (3), Janečková Denisa 
(2), Závišková Kateřina (1), Roso-
vá Terezie (1), Koudelová Eliška 
(1), Homolová Michaela, Doleža-
lová Romana, Bačová Soňa. Tre-
néři ing.  Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová, Edita Partlová.
1. Olomouc 5 5 0 0 193:107 10
2. Velké Meziříčí 6 4 0 2 177:172 8
3. Pardubice 4 3 0 1 116:124 6
4. H. Brod 5 0 1 4 136:151 1
5. Hodonín 6 0 1 5 152 : 220 1

-záv-

OP kadetky U17
BK Blansko – BK VM 43:46 
a 53:39
Naše mladší dorostenky zavítaly 
v  sobotu do  Blanska, kde je če-
kal dvojzápas s domácím týmem. 
Cílem trenéra Huga bylo alespoň 
jeden zápas vyhrát, což se podaři-
lo už v prvním zápase o tři body. 
Ve druhém zápase už byl domácí 
tým lepší a dokázal vyhrát a srov-
nat stav zápasů. Přesto se tým ka-
detek stále zlepšuje, i když v tré-
nincích by se ještě rezervy našly. 
Ale proti loňskému roku je to 
o 100 % lepší s účastí na tréninku 
a  také s  přístupem k  němu. Sa-
mozřejmě je potřeba vyzvednout 
bojovnost celého týmu a střelec-
ký um Julie Ráčkové.

Sestava týmu: Julie Ráčková, 
Kristýna Čermáková, Karolína 
Čermáková, Kristýna Dvořáková, 
Ivča Blaťáková, Marie Drličková, 
Barbora Kučerová, Eliška Bráz-
dilová, Nikola Syslová a Kateřina 
Kryštofová, trenér Kamil Hugo.
1. Blansko 8 zápasů (6 vítězství) 14 b.
2. V. Meziříčí 6 zápasů (4 vítězství) 10 b.
3. Šlapanice 6 zápasů (3 vítězství) 9 b.
4. Rosické štiky 8 zápasů (0 vítězství) 8 b.
5. Basketbal Tišnov 4 zápasy (3 vítězství) 7 b.

OP kadeti U17
BŠM Brno B – BK VM 34:56 
a 51:64
Ve  volebním prodlouženém ví-
kendu vycestoval tým dorostenců 
ke dvěma zápasům do Brna. Na ces-
tu se vydali naši hráči v kompletním 
složení. V těchto zápasech potvrdili 
dorostenci stoupající výkonnost 

dvěma vítězstvími. Dostatečně si 
zahráli všichni hráči a  trenéři si 
po  většinu času mohli kochat po-
hledem na  krásný basket, aniž by 
museli výrazně zasahovat do hry. 
Sestava týmu: Michal Kovář, 
Jaroslav Rosa, Adam Ostrý, Ja-
kub Mezlík, Jan Sýkora, Lukáš 
Ivančík, Daniel Klapal, Tomáš 
Vondráček, Martin Šmíd, Jiří 
Studený a  Tomáš Doležal, tre-
néři Petr Filla a Tomáš Rapušák.
1. SK Žabovřesky  6 zápasů (5 vítězství) 11 b.
2. V. Meziříčí  6 zápasů (5 vítězství) 11 b.
3. TJ Třebíč  6 zápasů (4 vítězství) 10 b.
4. BK Žďár n. S. 6 zápasů (2 vítězství) 8 b.
5. BŠM Brno B 6 zápasů (2 vítězství) 8 b.
6. Bystřice n. P. 6 zápasů (0 vítězství) 6 b.

V  basketbalu jsou 2 body za  ví-
tězství a 1 bod za porážku, v pří-
padě nerozhodného výsledku se 
zápas prodlužuje.

Kadetky i kadeti basketbalu jsou 
shodně druzí v tabulce soutěže

-rap-
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veřejné 
bruslení

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
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

I. liga mladších dorostenek
TJ Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 29:13 (17:7)
Proti favorizovanému týmu sou-
peřek, který pomýšlí na  druhé 
postupové místo, zahájil náš tým 
již takřka v  kompletní sestavě. 
Prvních sedm minut si Havlbrod-
ské větším pohybem dokázaly vy-
tvářet dobré brankové příležitosti. 
Domácí obrana dirigovaná Soňou 
Bačovou se postupně zkonsoli-
dovala, přidala na  důrazu. Díky 
rychlonohé, po zranění se vrátivší 
Elišce Koudelové jsme se začali 
dostávat do rychlých brejků. S při-
bývajícími minutami překvapivě, 
leč zcela po  zásluze začal na  pa-
lubovce domácí tým dominovat. 
Rozhodující pro tento počin byly 
mnohdy famózní zákroky Jarmily 
Šabacké (za celé utkání si připsa-

la 22 úspěšných zákroků!), která 
svoji svatyni na dlouhé minuty za-
vřela. Do poločasu jsme neubrali 
nic na nasazeném tempu a vypra-
covali si v  úplném závěru první 
třicetiminutovky až desetigólový 
náskok. Po změně stran se nabu-
zený celek hostí změnou obran-
ného systému pokoušel o  zvrat. 
V  této fázi je nutno vyzdvihnout 
výkony s  chutí hrajících spo-
jek – Denisy Janečkové, Romany 
Doležalové a  Kateřiny Záviško-
vé, které se nápaditou souhrou 
dokázaly přes vysunutou obranu 
soupeřek dostávat až na  branko-
viště a  úspěšnou střelbou udržo-
vat náskok. Výsledkem herního 
apetytu byl třináctibrankový ná-
skok, jenž pak dostatečně posílil 
psychiku našeho mladého kolek-
tivu. Do  hry se postupně zapoji-

ly všechny hráčky a  přispěly tak 
svým dílem k  cennému vítězství. 
Utkání jsme si až do závěrečného 
zvukového signálu vychutnali. 
Sled branek – 0:1, 2:1, 4:2, 5:4, 6:5, 
11:5, 11:6, 16:6, 17:8, 21:8, 24:10, 
25:12, 27:12. 7m hody 1/1:3/0, 
vyloučení 1:0. Počet střel 49:47. 
Hrály: Jarmila Šabacká – Denisa 
Janečková (11), Eliška Koudelo-
vá (9), Kateřina Závišková (4/1), 
Romana Doležalová (2), Dagmar 
Mejzlíková (2), Michaela Zedníč-
ková (1), Soňa Bačová, Andrea 
Rymešová, Kristýna Cahová, Lu-
cie Teplá, Eliška Buchtová. Tre-
néři ing. Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová, Edita Partlová.
1 Olomouc 7 6 0 1 270:121 12
2. Bohunice 7 5 0 2 198:172 10
3. Hodonín 7 3 1 3 172:171 7
4. H. Brod 6 3 1 2 152:173 7
5. V. Meziříčí 7 2 0 5 171:189 4
6. Pardubice 6 0 0 6 102:239 0

Extraliga
HC Laser Zikmund – Sanborn 
VM 0:11
Bukáček 3, Pondělíček 3, Hanus 
2, Puffer 2, Holub
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Vídeň 2:3
Florián, Hanáček – Studený, Ne-
doma J. ml., Nedoma J. st.
HC Lukáš – Auto Dobrovolný 
VM 12:6
Pour 7, Beránek 3, Matoušek, 
Novák – Šefčík 4, Simandl, Říha
SK Omega VB – HC Benetice 8:2
Dvořák 2, Ondrůšek, Benčík, 
Loup, Anderle, Dočkal, Rozma-
rýn – Kašpar, Houzar
SK Netín – SPL Radostín nad 
Osl. 8:3
Plhák M. 2, Plhák T., Dvořák V., 
Juda, Vaněk 2, Dvořák D. – Láz-
nička, Krejčí, Váša 

Agromotor VM – Tech. služby 
VM 3:7
Sobotka, Netík, Krejčí – Heřman 
4, Šlapal O., Chudoba, Kožený
1. HC Lukáš 5 5 0 0 49:17 10
2. Tech. služby VM 5 4 0 1 35:14 8
3. Sanborn VM 5 4 0 1 29:10 8
4. Agromotor VM 5 3 0 2 27:16 6
5. SK Netín 5 3 0 2 28:25 6
6. HC Laser Zikmund 5 3 0 2 31:31 6
7. SK Omega VB 5 2 0 3 21:12 4
8. SK Afcon Kunšovec VM 5 2 0 3 25:20 4
9. SPL Radostín nad Osl. 5 2 0 3 14:29 4
10. SK Vídeň 5 1 0 4 14:38 2
11. HC Benetice 5 1 0 4 10:38 2
12. Auto Dobrovolný VM 5 0 0 5 14:47 0

I. liga
Farma Měřín – HC Křižanov 2:2
Štoček F., Kocanda – Glos, Ště-
pánek
NHÚ Balinka VM – HC Oře-
chov 7:5
Vacula 5, Komínek, Necid – Ze-
man, Koudela, Dvořák J., Dvořák 
P., Kupka
HC Pikárec – SK Lavičky 7:2

Broža 2, Vařejka, Kovář 3, Vent-
ruba – Barák, Polák
HC Tasov – SK Stránecká Zhoř 
4:6
Hamáček 2, Švec, Chlubna – Bar-
tušek 4, Sedláček 2
River VM – Hor. Heřmanice 3:7
Rous, Zelený, Vrtal – Kutílek 3, 
Mejzlík Z. 2, Šilhán, Střecha
HCF Dráhy VM – HC Bory 9:1
Hamřík 2, Ivančík, Jahoda, Kácal, 
Smejkal, Tomšík, Mišura, Slavík 
– Váša
1. HC Pikárec 5 5 0 0 45:17 10
2. Horní Heřmanice 5 5 0 0 38:15 10
3. Farma Měřín 5 3 1 1 26:15 7
4. NHÚ Balinka VM 5 3 1 1 31:24 7
5. River VM 5 3 0 2 29:18 6
6. HC Ořechov 5 3 0 2 24:18 6
7. HC Tasov 5 2 0 3 21:22 4
8. SK Str. Zhoř 5 2 0 3 18:29 4
9. HCF Dráhy VM 5 1 1 3 20:20 3
10. SK Lavičky 5 1 0 4 13:16 2
11. HC Křižanov 5 0 1 4 12:33 1
12. HC Bory 5 0 0 5 11:56 0

-vid-

-záv-

Městská hokejová liga už má za sebou 
páté kolo a stále vede HC Lukáš

Mladší dorostenky házené si vítězství 
nad Havlíčkobrodskými vychutnaly

I. A třída mužů skupina B
FC VM B – Nová Ves 4:1 (3:0)
Rozhodčí: Denev – Nechvátal, 
Křížová. Diváci: 20. Branky: Bra-
dáč (16.), Vítek (34.), Štefka (43.), 
Liška (86. pen.) – Ondřejka (61. 
pen.). Karty: žlutá – Caha (52.), 
D. Polák (58.). Sestava: Jícha – Ne-
tolický, D. Polák, Štefka, Kafka – 
Vítek, Malec, Caha (77. Bouček), 
Bradáč (63. Pokorný) – D. Smej-
kal (57. Beran), Liška (87. Večeřa).
V  posledním podzimním kole 
jsme hráli na  umělé trávě s  prv-
ním celkem tabulky, který se pyš-

nil dobrou defenzivní produktivi-
tou. K  zápasu nemohli nastoupit 
zraněný Halámek a Láznička. 
Na  začátku utkání zahrával PVK 
Liška do vápna na Poláka, ale ten 
hlavičkoval nad bránu. Až v  16. 
minutě Malec zahrál rychle PVK 
nakrátko Vítkovi, který okamžitě 
vyslal do  ulice rozeběhlého Bra-
dáče, jenž dokázal překonat bran-
káře Fuksu, 1:0. Ve  20. minutě 
Josef Šandera potáhl míč po  laj-
ně a nalákal na sebe Netolického 
i  Štefku, čímž uvolnil Ondřejku, 
který se ocitl sám před Jíchou. Ale 

jeho střelu dokázal Jícha vyrazit 
na  roh. Poté se dostal ke  střele 
opět Josef Šandera, ale míč skončil 
vedle brány. Ve 34. minutě u lajny 
vybojoval míč Smejkal, který jej 
posunul na  Cahu, a  ten okamži-
tě předal do vápna Vítkovi, který 
důrazně hlavičkoval do brány, 2:0. 
Ve  43. minutě Liška s  Bradáčem 
zahráli roh nakrátko, když první 
jmenovaný potáhl míč do vápna, 
a následně předal ostrou přihráv-
ku do  vápna Štefkovi, který míč 
ramenem poslal na Fuksu, jemuž 
proklouzl mezi nohama, 3:0.

Na začátku druhého poločasu se 
zrodila první vážná šance až v 61. 
minutě, když Ondřejka dostal 
dlouhý míč do běhu, ale v hranici 
velkého vápna Ondřejku fauloval 
nechtěně Kafka a  následně roz-
hodčí nařídil pokutový kop, který 
proměnil sám postižený, 3:1. Na-
jednou se zvýšil tlak hostů a za-
čali více ohrožovat naši bránu, 
když Josef Šandera dokázal pře-
střelit v malém vápně. O minutu 
později se dostal ke střele Nečas, 
ale nedokázal překonat výbor-
ným zákrokem Jíchu. V  86. mi-

nutě Pokorný prošel přes obránce 
do  vápna, ale na  poslední chvíli 
ho fauloval Jiří Bureš a rozhodčí 
okamžitě nařídil penaltu, kterou 
bez problému proměnil Liška, 
který stanovil konečný výsledek 
na 4:1.
„Jsem rád, že jsme dokázali navá-
zat na  minulé vítězství a  hlavně 
na kvalitní výkon. První celek ta-
bulky mě trochu zklamal, proto-
že jsem od něho čekal více. Nová 
Ves hrozila jen z dlouhých míčů 
letících do  malého vápna. Hráli 
jsme po  zemi s  velkým nasaze-

ním. Zaslouženě jsme v  tomto 
zápase zvítězili a posunuli se bo-
dově od  sestupových vod,“ řekl 
po zápase velmi spokojený trenér 
Libor Smejkal mladší. 
1. Želetava 13 8 1 4 31:20 25
2. Nová Ves 13 8 1 4 23:18 25
3. Herálec (ZR) 13 7 2 4 38:24 23
4. SFK Vrchovina B 13 7 2 4 24:17 23
5. Štěpánov n.S. 13 7 1 5 26:23 22
6. Žďár n. Sáz. B 13 6 2 5 39:24 20
7. Budišov-Nárameč 13 5 5 3 31:27 20
8. HFK Třebíč B 13 5 3 5 21:18 18
9. Rantířov 13 5 2 6 30:40 17
10. V. Meziříčí B 13 5 1 7 25:28 16
11. Stonařov 13 4 2 7 18:23 14
12. Rapotice 13 3 4 6 24:30 13
13. Hrotovice 13 3 2 8 15:30 11
14. Křoví 13 3 2 8 17:40 11

Benfika vítězstvím nad Novou Vsí zažehnala hrozbu sestupu

HHK VM B – TJ Šerkovice 8:2 
(1:1, 2:1, 5:0)
Rozhodčí: Doležal – Bláha, Le-
peška. Diváků: 40. Poměr střel: 
65:15. Branky: 12. Tůma (Pokor-
ný, Vrána), 23. Kampas M. (Pe-
terka, Střecha L. 29. Šoukal (Na-
vrátil), 41. Kudláček J. (Pokorný, 
Malec), 48. Barák (Střecha L.), 54. 
Malec (Vrána), 57. Barák (Hubl), 
57. Kampas M. (Kampas J.) – 18. 
Krejčí P.  (Fligl J., Krejčí R.), 32. 
Pospíchal (Pokorný V.). Vylouče-
ní: 6:9, navíc Pokorný (HHK) 10 
minut za zákrok do oblasti hlavy 

a krku. Využití: 5:1. Oslabení: 0:0. 
VM: Šeba (Štourač) – Kudláček 
M., Pokorný – Navrátil, Bradáč 
– Musil F., Střecha L. – Peterka 
– Tůma, Vrána, Malec – Šoukal, 
Barák, Hubl – Pelíšek, Kudláček 
J., Křípal – Kampas M.,Kampas J.
Od  úvodních minut opanovalo 
led domácí mužstvo. V  zakon-
čení ale bylo velmi nedůrazné 
a  svoje si odváděl i  Tuháček 
v brance hostí. A tak se na první 
zápis ve  skóre čekalo až do  12. 
minuty, kdy tečí zakončil pře-
silovkovou kombinaci Tůma. 

Žádný brankostroj HHK se však 
nerozjel. Právě naopak. I  Šerko-
vickým se totiž podařilo využít 
početní výhodu a Petr Krejčí ur-
čil výsledek po první části.
Stejný obraz hry pokračoval 
i  po  přestávce. Rozdíl byl pouze 
v  tom, že Meziříčským se poda-
řilo do poloviny zápasu odskočit 
o  dvě branky. Bylo to zásluhou 
další tečované střely, tentokrát 
Martinem Kampasem a  přes-
nou ránou k tyči od Šoukala. Tři 
minuty na  to se ovšem podařilo 
z ojedinělého útoku snížit hostu-

jícímu Pospíchalovi a  Šerkovice 
byly rázem znovu v kontaktu.
Rozhodujícím okamžikem utkání 
se pak stala hned úvodní minuta 
závěrečné třetiny. V  pokračující 
přesilovce byl úspěšný domácí 
Křípal a na tento rozdílový gól už 
hráči TJ nedokázali odpovědět. 
A když dostali ve 48.‘ pátou bran-
ku, bylo o výsledku rozhodnuto. 
S  pokračujícím úbytkem sil již 
nedokázali odolávat soustavné-
mu tlaku béčka HHK a do kon-
ce zápasu už se hrálo jen o  výši 
skóre.

Další výsledky 4. kola: Zastávka – 
Telč 5:4 po prodloužení, Bulldogs 
– V. Bítýška 4:5, Náměšť – Křiža-
nov 6:5, V. Bíteš B – RH Centrum 
2:7. Příští utkání hrajeme v sobotu 
9. 11. 2013 od 13.45 v Brně na Eli-
ášově stadionu proti RH Centru.
Tabulka KSM-V
1. RH Centrum Brno 4 3 0 1 0 31:11 10
2. Náměšť n. Osl. 3 3 0 0 0 25:10 9
3. V. Meziříčí B 4 3 0 0 1 20:11 9
4. Veverská Bítýška 3 2 1 0 0 12:6 8
5. Velká Bíteš B 4 2 0 0 2 12:16 6
6. Zastávka 4 0 2 1 1 12:18 5
7. Telč 4 1 0 1 2 12:16 4
8. Bulldogs Brno 4 1 0 0 3 16:29 3
9. Šerkovice 4 1 0 0 3 16:29 3
10. Křižanov 4 0 0 0 4 19:29 0

Hokejové béčko vysoko přehrálo Šerkovice

‚Bukanýry‘ zatím z prvního místa ligy mužů malé 
kopané nikdo nesesadil

Moment z utkání Slzy VM proti Kašparům VM. Foto: Jitka Plašilová

Liga mužů
9. kolo
SK Mostiště – Oslavice 2:0 (0:0)
Flamengo – The Lost Generati-
on 1:1 (0:1)
Kittydogs United – Woolloo-
mooloo Bay 1:12 (1:6)
Kašpaři VM – Slza VM 2:3 (2:1)
1. La Bucañeros 8 6 1 1 42:10 19
2. Woolloomooloo Bay 8 6 1 1 44:13 19
3. Flamengo 8 5 2 1 38:15 17
4. Slza VM 8 5 2 1 32:10 17
5. SK Mostiště 8 5 2 1 24:9 17
6. Pobřeží kocoviny 8 3 1 4 17:20 10
7. Kašpaři VM 8 3 0 5 14:19 9
8. The Lost Generation 9 1 3 5 11:33 6
9. Kittydogs United 8 2 0 6 14:59 6
10. Oslavice 8 1 2 5 19:28 5
11. FC Wiegel VM 7 0 0 7 7:46 0

Program 10. kola MKVM 
na UT za 3. ZŠ:
7. 11. v 19.00 Pobřeží kocoviny – 
La Bucañeros
14. 11. v 19.00 FC Wiegel VM – 
Kittydogs United -bíl-

blahopřání

Poslední říjnový den oslavil vý-
znamné životní jubileum pan 

Miroslav Buchta
– bývalý úspěšný hráč, dlouhole-
tý trenér a obětavý činovník od-
dílu házené. 

Do dalších let přejí hodně zdraví 
a velkou porci „našlapaných“ 

kilometrů bez nehod 
HÁZENKÁŘI.

kdy a kam

na hokej na zimní stadion
v  sobotu 9. listopadu v  17.30 
HHK VM A – HC Štika Rosice; 
v 11.30 HHK dorost – SHK Ho-
donín
v  neděli 10. listopadu v  11.45 
HHK dorost – HK Bulldogs Nové 
Mesto nad Váhom
na házenou do haly za Světlou
v  neděli 10. listopadu od  9.00 

do 14.00 liga Vysočiny – mlad-
ší  žákyně turnaj Velké Meziříčí, 
Havlíčkův Brod, Žirovnice, Le-
deč nad Sázavou
na  stolní tenis do  tělocvičny 
střední školy řemesel a služeb
v  sobotu 9. listopadu ve  12.30 
ST VM A – TJ Sokol Černovice-
-Polesí a v 16.30 ST VM A – TJ 
Chmelná

-ls-
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MSD sk. D
FC VM – TJ Tatran Bohunice 
4:1 (2:0)
Střelci: 18. a 45. Simr, 53. Caha, 60. 
Vyskočil – 63. Kotol. Rozhodčí: 
Ságl, Fridrichovský, Klement. Se-
stava FC VM: Simandl – Mucha 
Z., Krejčí, Šimáček, Bouček (73. 
Pokorný) – Caha (80. Bradáč), 
Němec, Souček (61. Beran), Rá-
ček, Němec, Vyskočil (84. Štefka) 
– Simr, na lavičce Mucha P., Invald, 
trenér Smejkal. ŽK: Souček, Krejčí 
– Kotol, Kulička. Diváků: 205.
Začátek utkání se nesl ve zname-
ní nepřesností na obou stranách, 
hráčům se nedařila kombinace, 
a  tak byli diváci svědky hodně 
nakopávaných míčů a  osobních 
soubojů. Až v  18. min Honza 
Caha zpracoval dlouhý centr, na-
hrál Pavlovi Simrovi, a  ten pro-
střelil gólmana Dvořáka 1:0. 
Ve  21. min nebezpečně vystřelil 
Kulička k přední tyči, Zdeněk Si-
mandl byl však pozorný. Na  do-
mácí straně se snažili postupně 
ohrozit brankáře hostí Roman 
Vyskočil, Laďa Němec, Milan 
Souček, Pavel Simr, ale bezvýsled-
ně. Ve 31. min se po dlouhém autu 
hostů dostal k  odraženému míči 
Kostka, jeho střelu však zastavil 
Pavel Simr. Ve  45. min rozehráli 
naši hráči rychle autové vhazová-

ní, k míči se dostal Simr a tvrdou 
střelou k zadní tyči upravil na 2:0. 
Nástup do  druhého poločasu se 
domácím vydařil. Zpřesnili kom-
binaci, zlepšili pohyb bez míče, 
a  tak se dostávali častěji k  za-
končení. V  53. min našel Pavel 
Simr nabíhajícího Honzu Cahu, 
a ten se trefil kolem vybíhajícího 
gólmana Dvořáka 3:0. Na druhé 
straně v 54. min zahrozil hlavou 
Kotol. V 56. min se po přihrávce 
Vyskočila objevil před bránou 

hostů Pavel Simr, ale vysoko 
přestřelil. V  60. min našel Simr 
nabíhajícího Vyskočila, ten trefil 
vybíhajícího Dvořáka, dostal se 
však k odraženému míči a upra-
vil na  4:0. V  63. min se po  zby-
tečné ztrátě míče dostal za  naši 
obranu Kotol a  tvrdou střelou 
snížil na  4:1. V  dalších minu-
tách to vypadalo, jako kdyby si 
domácí hráči mysleli, že o  vý-
sledku utkání je již rozhodnuto. 
V 64. min se dostal do vápna opět 

osamocený Kotol, Simandla však 
neprostřelil. V 67. min se po ro-
hovém kopu rozehraném nakrát-
ko dostal k zakončení Šustr, jeho 
tvrdou střelu pod břevno náš gól-
man vyrazil, hlavičkou dorážející 
Kotol bránu minul. V 70. min se 
hostům podařilo dopravit míč 
do naší sítě, pro ofsajdové posta-
vení střelce však branka nebyla 
uznaná. V  71. min se ocitl před 
Dvořákem Laďa Němec, jeho 
střela na  zadní tyč však bránu 
hostů minula. V 72. min se ocitl 
po  zablokované střele před naší 
bránou Kotol, bránu však pře-
střelil. V 78. min zahrával přímý 
kop Šustr, střela šla těsně nad naši 

bránu. V  80. min hledal Roman 
Vyskočil před bránou nabíhají-
cího Pavla Simra, obránce hostů 
společně s gólmanem míč na po-
slední chvíli zachytili.  V  závěru 
utkání si již domácí hráči pohlí-
dali soupeře, do zakončení je ne-
pustili, a tak si zaslouženě připsa-
li další tři divizní body.
„Jsem velmi rád, že po dvouzápa-
sovém půstu, jsme dnes konečně 
získali tři body. První poločas 
nebyl z naší strany dobrý, hodně 
jsme kazili jednoduché přihráv-
ky a  zbytečně nakopávali dlou-
hé míče. Ve  druhé půlce se hra 
zlepšila, přidali jsme na  pohybu 
a  předvedli pěkné kombinační 

akce na  jeden dotek. Za  zlepše-
ný  herní výkon ve  druhé půlce 
zaslouží kluci pochvalu,“ vyjádřil 
spokojenost trenér Libor Smejkal 
st. Nejlepší hráči utkání: Jarda 
Krejčí, Roman Kotol, Jan Caha.

-myn-
1. Vyškov 14 8 5 1 28:12 29
2. Rosice 14 9 1 4 26:15 28
3. Polná 14 8 3 3 27:20 27
4. Velké Meziříčí 14 8 2 4 22:14 26
5. Líšeň 14 7 4 3 24:13 25
6. Vrchovina 15 7 4 4 17:12 25
7. Bystrc 14 5 4 5 24:23 19
8. Hodonín 14 4 7 3 14:16 19
9. Pelhřimov 15 5 3 7 24:29 18
10. Blansko 14 4 5 5 21:20 17
11. Stará Říše 14 4 5 5 16:19 17
12. Uh. Brod 14 3 5 6 13:23 14
13. Napajedla 14 3 3 8 15:23 12
14. Bohunice 14 3 3 8 18:29 12
15. Tasovice 14 3 2 9 15:23 11
16. Bystřice n. P. 14 2 4 8 11:24 10

Po dvou prohrách má Velmez další tři body

Třetí gól do sítě Bohunic vstřelil Jan Caha. Foto: Antonín Dvořák

HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Branky: 18. Sláma (Ambrož, Ne-
kvasil), 21. Nekvasil (Fila, Novák), 
47. Střecha (Bula, Křenek), 54. Fila 
(Nekvasil, Šerý), 60. Šerý (Kudlá-
ček, Sláma) – 16. Lechner (Frolek, 
Šlapák), 48. Matušek (Vlašic, Kli-
movič). Sestava HHK VM: Hladík 
(Štourač) – Dusík, Šerý, Ambrož, 
Sláma, Vlašín, Štěpánek, Válek 
– Fila, Nekvasil, Novák – Krča, 
Kudláček, Weiss – Burian, Bula, 
Křenek – Střecha. Rozhodčí: Král 
– Brůžička, Otáhal. Vyloučení: 
8:7, navíc v  čase 34:30 nařízeno 
TS proti domácímu mužstvu (ne-
proměněno), v čase 48:44 naříze-
no TS proti hostujícímu mužstvu 
(neproměněno). Využití: 1:1, 
v oslabení: 1:0. Střely: 34:34 (9:9, 
10:12, 15:13) Diváci: 173.

V  sedmém kole Krajské ligy JM 
a Z jsme doma přivítali  ambici-
ózní tým z  Uherského Ostrohu. 
Přestože se soupeř v  úvodu le-
tošního ročníku bodově trápí, 
stále se prezentuje velmi rychlou 
a kombinační hrou. V předešlých 
ročnících navíc s  velmi kvalit-
ní brankářskou dvojicí, na  které 
ztroskotalo nejedno mužstvo.
Od  první vteřiny se hrál hokej 
vysoké kvality, do  které zasaho-
val pouze hlavní rozhodčí častým 
vylučováním na  jedné i  druhé 
straně. V  15. minutě šel za  katr 
již třetí hráč našeho mužstva. 
Nabídnutou přesilovku hosté zu-
žitkovali ve vedoucí branku. O 20 
vteřin později orazítkoval tyč-
ku svatyně hostí David Křenek. 
V  18. minutě měli naši hráči 47 
vteřin přesilovku 4:3. Usadili se 

v obranném pásmu Ostrožských 
a  odstřelovali gólmana hostí ze 
všech stran. Po  jedné takovéto 
výměně dostal přesnou přihráv-
ku na  modrou Lukáš Sláma, 
který nechytatelnou bombou vy-
metl šibenici Hübnerovy svatyně. 
Asistenci si při naší první brance 
připsali Pavel Ambrož a  Karel 
Nekvasil. Nerozhodným výsled-
kem skončila první třetina.
Ve  druhé periodě se mohli fa-
noušci radovat již při prvním 
střídání. Po  přihrávce Michala 
Nováka a Petra Fily strhl vedení 
na  naši stranu Karel Nekvasil. 
V polovině utkání musel odstou-
pit pro zranění Petr Vlašín, které-
ho zasáhl puk do obličeje a  roz-
trhl mu horní ret. Ve 35. minutě, 
při naší přesilovce, se zmocnil 
kotouče hostující Lechner, kte-

rý se řítil na  našeho brankáře. 
Za záchrannou brzdu v poslední 
chvíli zatáhl Kamil Šerý, který 
faulem znemožnil hráči hostí za-
končit. Hlavní rozhodčí nařídil 
trestné střílení, které faulovaný 
hráč neproměnil. Po  dvou třeti-
nách tak naši hráči vedli 2:1.
Ve  třetí třetině šli naši hráči 
do dvoubrankového vedení ve 47 
minutě. Autorem branky byl Fi-
lip Střecha, asistenci si připsali 
Honza Bula a David Křenek. Toto 
vedení naši hráči dlouho neudrže-
li. O  minutu později se brankou 
na  3:2 dostali hosté opět do  hry 
o mistrovské body. Ve 49. minutě 
se dostal do šance Michal Novák, 
kterého ve  vyložené příležitosti 
fauloval hráč hostí Nevídal. Hlav-
ní rozhodčí nařídil již podruhé 
v  utkání trestné střílení. Michal 

Novák bohužel na  gólmana hostí 
nevyzrál. V  54. minutě propukla 
v  aréně velká radost. To po  při-
hrávce Kamila Šerého a Karla Ne-
kvasila z  nulového úhlu skóroval 
Petr Fila. V čase 58:20 si hostující 
trenér Buřič vzal oddechový čas. 
Početní převahu při vyloučení 
Petra Fily, zdvojnásobil odvoláním 
gólmana z  branky. Šestice hráčů 
hostí se po vyhraném buly usadila 
v  našem obranném pásmu. Přes 
velkou snahu se hostím nepodaři-
lo utkání zdramatizovat. Naopak, 
po  vyhraném souboji u  manti-
nelu přihrál Lukáš Sláma Jirkovi 
Kudláčkovi, který přihrál do jízdy 
Kamilovi Šerému. Ten zpečetil ví-
tězství střelou do prázdné branky. 
Naše mužstvo si připsalo do tabul-
ky další vítězství nad velmi hou-
ževnatým soupeřem.

Další utkání sehrají naši hráči 
v  sobotu, opět na domácím ledě 
přivítají tentokrát nováčka kraj-
ské ligy, tým Rosic. 
Kompletní výsledky sedmého kola: 
Rosice – Brumov-Bylnice 3:10, 
Uh. Brod – Vel. Bíteš 2:10, Warrior 
Brno – Uničov 2:3, Kroměříž – Uh. 
Hradiště 7:4, Boskovice – Štern-
berk 1:7.
Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 7 6 0 0 1 37:15 18
2. Uničov 7 4 0 1 2 32:31 13
3. Warrior Brno 7 3 1 1 2 29:16 12
4. Velké Meziříčí 6 4 0 0 2 29:18 12
5. Šternberk 6 4 0 0 2 27:18 12
6. Blansko 6 0 2 0 4 22:30 4
7. Rosice 6 1 0 0 5 21:37 3
8. Boskovice 6 1 0 0 5 15:37 3

Zlínská konference
1. Kroměříž 7 6 0 0 1 37:27 18
2. Uherský Brod 6 4 1 0 1 24:19 14
3. Uherské Hradiště 7 2 0 1 4 28:41 7
4. Brumov-Bylnice 6 2 0 0 4 26:26 6
5. Uherský Ostroh 7 1 0 1 5 23:35 4

Ostroh ‚kousal‘, přesto všechny hokejové body zůstaly doma

-hhk-

OP II basketbalu starších do-
rostenek a žen
Sokol Lanžhot – BK VM 47:74 
a 59:54
Pouze sedm hráček z  15členného 
kádru týmu žen odjelo v  sobotu 
odpoledne ke  dvěma soutěžním 
zápasům do Lanžhotu. Posledním 
oslabením byl vyvrtnutý kotník Lu-
cky Novákové na  pátečním před-
zápasovém tréninku. Naše hráčky 
měly hlavně strach, jak se jim po-
daří vydržet dva zápasy po  sobě 
pouze v  sedmi. Sedm velkomezi-
říčských „mohykánek“ rozhodně 
neudělalo našemu klubu ostudu. 
V  prvním zápase byl tým domá-
cích zaskočen vstupem našich 
hráček do zápasu a taky překvapen 
rychlou a agresivní hrou. V zápase 

vše vycházelo podle našich před-
stav, dokonce byly momenty, kte-
ré byly až daleko za  představami. 
V  poslední sekundě první půlky 
Petra Syslová vystřelila od polovi-
ny hřiště střelu v docela krkolom-
né pozici a  k  úžasu všech střela 
skončila v  koši soupeře. Jediným 
horším momentem bylo zranění 
ramene Radky Vaďurové, které ji 
ze začátku trochu limitovalo, ale 
postupem času si na bolest zvykla 
a podala svůj standardní, tzn. vý-
borný výkon. Za zmínku stojí také 
trojkové střelecké představení Šár-
ky Bukové. Když k tomu připočte-
me bojovnost a nasazení ostatních 
hráček, tak na konci prvního zápa-
su bylo skóre skoro o  třicet bodů 
v náš prospěch. 

Ve  druhém zápase se soupeři 
podařil vstup do  zápasu, když 
hlavně v  první polovině to byl 

trojkový střelecký koncert. První 
čtvrtinu jsme prohráli 22:9 a celý 
zbytek zápasu jsme tento rozdíl 

dotahovali. Už nám nešla tolik 
střelba, což souviselo také s  vět-
ším fyzickým vypětím. Na konci 

zápasu byl rozdíl 5 bodů v  náš 
neprospěch. Celkově ale může-
me být velmi spokojení, protože 
tým nechal na hřišti všechny síly 
a  jen trochu střelecké smůly nás 
připravilo o  triumf i  v  druhém 
zápase. Chtěl bych touto cestou 
našim sedmi „mohykánkám“ 
poděkovat za  příkladný přístup 
a výborný výkon.
Sestava: Petra Syslová, Radka Va-
ďurová, Anna Kamanová, Barbora 
Kočí, Petra Vránová, Markéta Mal-
cová a Šárka Buková, trenér Tomáš 
Rapušák.
Tabulka soutěže žen
1. BK V. Meziříčí 4 zápasy (3 vítězství) 7 b.
2. Spartak Uh. Brod 4 zápasy (2 vítězství) 6 b.
3. TJ Sokol Lanžhot 4 zápasy (1 vítězství) 5 b.
4. BC Vysočina Jihlava 2 zápasy (2 vítězství) 4 b.
5. BK Vyškov 2 zápasy (0 vítězství) 2 b.

Oslabený tým basketbalistek v Lanžhotě ostudu neudělal

-rap-, foto: archiv BK

Druhý gól Velmezu pocházel z kopačky Pavla Simra. 
Foto: Antonín Dvořák


