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NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL 

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji stavební 

parcely 
v nové zástavbě RD. 

Cena 350 Kč/m2. 
Více informací 

na www.uhrinov.cz nebo 
na tel.: 602 608 940.

Jožka Šmukař
se svojí cimbálovou kapelou

Nenechte si ujít!

v neděli 5. října 
od 14 hodin
Náměstí ve Velkém Meziříčí
Srdečně zvou senátor Jan Veleba  
            a SPO Velké Meziříčí

Podpořte ideály 
Svobodných  

Ing. Ivana Horká

velkemezirici.svobodni.cz

PŘÍŠTĚ!!!
Rozšířené vydání 

FOTOGRAFIE 
KANDIDÁTŮ 
Komunální volby 
ve Velkém Meziříčí 2014

Více na našem webu

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 191924. září 2014 RočníK XXV. číslo 33 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

S lehkým zpožděním kvůli do-
pravní zácpě v Praze a na dál-
nici D1 začala přednáška 
architekta, ale i známého herce, 
Davida Vávry v Husově domě 
ve Velkém Meziříčí.

Než Vávra se svojí manželkou 
dorazil, evangelický farář Pavel 
Janošík pustil jeden díl Šumných 
měst o  České Kanadě a  posléze 
i  scénku divadla sklep o  knize 
s  názvem Bible, aby přítomným 
zpříjemnil čekání.
Po  příjezdu pak už Vávra před-
stavoval ve  svojí prezentaci nej-
různější křesťanské stavby, a  to 
jak v  naší zemi, tak v  zahraničí. 
Ukázal například skvosty z Říma, 
Izraele, Chorvatska, Německa, 
Brazílie, Holandska a  z  dalších 
zemí. 
„Pro mne je ale největší duchovní 
stavbou krajina, a zvláště ta v Iz-
raeli,“ vyznal se Vávra s  tím, že 
izraelská krajina ho fascinuje pře-
devším svojí prostotou. „A vůbec 
nemusí být tak romantická jako 
u  nás. Zkrátka příroda je maxi-
mální boží ruka,“ dodal. Podle 
něho pak dům doplňuje přírodní 
prostory.
Stručně se také zmínil o  seriálu 
Šumná města, který natáčel pat-
náct let. Dílů vzniklo celkem 66. 
Nyní se podílí na  natáčení do-
kumentů o  českých architektech 
v zahraničí.

Velké Meziříčí chce zakázat 
tranzitní nákladní dopravě 
průjezd centrem města. Měst-
ská rada zadala zpracování 
projektu na příslušné dopravní 
značení. 

„O  tom, že lze průjezd kamionů, 
které přes město objíždějí dálniční 
mýto jednoduše zakázat dopravní 
značkou, mluvím už několik let. 
Vždy jsme ale při snaze tyto znač-
ky kolem města umístit naráželi 
na nepochopení a potíže ze strany 
státu. Situaci ale změnil výrok zá-
stupce ombudsmana a stát už snad 
pochopil a  pomůže takto postiže-
ným městům i  za  stávající legisla-
tivy. Názor změnila i dopravní po-
licie,“ říká starosta Radovan Necid.
Rada tedy zadala projekt na  do-
pravně inženýrské opatření zame-
zení tranzitní nákladní dopravy 
ve  směru dálnice D1 převyšující 
danou tonáž, který by mohl být ho-
tový do  konce listopadu. Protože 
ale silnice 602, která vede přes měs-

to souběžně s dálnicí, není městská, 
ale v majetku kraje, bude ještě tře-
ba získat souhlas dopravní policie 
a Kraje Vysočina. Poté musí značky 
schválit příslušné dopravní úřady. 
„Vzhledem k úředním lhůtám, kte-
ré jsou zpravidla tři měsíce, lze jed-
noduchým výpočtem dojít k  datu 
březen 2015. Pokud tedy vše půjde 
hladce, na jaře příštího roku může 
být tranzitní doprava přes Velké 
Meziříčí zakázána,“ uvedl starosta 
Necid. 
Velké Meziříčí, které leží v  těsné 
blízkosti dálnice D1, protíná silnice 
602. Ta slouží jako objízdná trasa 
dálnice, protože s ní vede prakticky 
paralelně. Toho využívají některé 
kamiony k objíždění mýtných bran 
a  komplikují tak dopravní situaci 
ve městě, jež leží v údolí a má s do-
pravou samo co dělat – i bez pro-
jíždějících kamionů. „Při letošní 
opravě silnice 602, kdy byla ulice 
Karlov a  Sokolovská úplně uza-
vřena, to bylo hodně vidět. Počet 
kamionů v  našem městě očividně 

klesl, kamiony téměř vymizely,“ vy-
světlil Radovan Necid.
Radnice s tranzitní dopravou boju-
je dlouhodobě, na  vlastní náklady 
nechala zpracovat velký průzkum 
intenzity dopravy, z kterého mimo 
jiné vyplynulo, že za  poslední léta 
se počet nákladních aut na  silnici 
602 zdvojnásobil. „Tento počet ko-
píruje zdražování mýtného. Proto 
jsem zásadním odpůrcem stáva-
jícího řešení mýta a mám k  tomu 
několik důvodů. Jednak nemá toto 
mýto regulační funkci, naopak 
přímo motivuje dopravce z  dálni-
ce sjet. Dále pak nijak nepřispívá 
státnímu rozpočtu, většina zisku 
putuje provozovateli do Rakouska. 
A navíc je výše mýta tak velká, že 
citelně zdražuje cenu zboží pro nás 
všechny. Jednoduše řečeno – Češi 
platí za  zboží víc, aby si majitel 
mýtného systému ve  Vídni mastil 
kapsu,“ uzavřel Necid s tím, že do-
pravní značky, které radnice připra-
vuje, představují naopak normální 
a jednoduché řešení.

David Vávra představil v Husově 
domě křesťanské stavby 

Město se pokusí zakázat kamionům 
tranzit Velkým Meziříčím

Zastupitelé zasedli naposledy. Který 
z nich měl nejlepší docházku?

Zanedlouho proběhnou ko-
munální volby – ve dnech 10. 
a 11. října 2014. Stejně jako 
před čtyřmi lety, i tentokrát 
jsme pro vás připravili přehled 
docházky jednotlivých členů 
dosavadního Zastupitelstva 
města Velké Meziříčí, které jste 
svými hlasy zvolili v říjnu 2010 
na volební období 2010–2014. 
Za uplynulé čtyři roky zaseda-
lo celkem devětadvacetkrát. 

Současné volební období nyní 
pomalu končí, minulý týden 
v úterý 16. září proběhlo posled-
ní jednání zastupitelů. V  kon-
certním sále Jupiter clubu pro-
jednali pětačtyřicet bodů, mimo 
jiné schválili i mnohá rozpočto-
vá opatření, třeba peníze na nové 
kondenzátory pro chlazení ledu 
na  zimním stadionu, na  vybu-
dování výtahu na zámku, dotaci 
pro Jupiter club, příspěvek Svazu 

vodovodů a  kanalizací Žďársko, 
dofinancování protipovodňo-
vých opatření na  Paloukách 
nebo víceúčelového hřiště u  ZŠ 
Oslavická.
Naprostá většina z  třiadvace-
ti zastupitelů, vyjma jediného 
zastupitele a  radního Jindřicha 
Hubla (Volba pro město), má 
zájem usednout do  zastupitel-
ského křesla znovu a  podílet se 
na  vedení města dál. Někteří 
z nich by možná rádi postoupi-
li i do sedmičlenné Rady města, 
nebo přímo na  post starosty či 
místostarosty. Jak to nakonec 
dopadne, o  tom rozhodnete 
nejprve vy svými hlasy a  poslé-
ze vámi zvolení noví zastupitelé 
města. Jejich ustavující jednání 
proběhne pravděpodobně 4. lis-
topadu 2014. Tam se rozhodne, 
kdo stane v čele vedení města 
na roky 2014–2018.

Text a foto: Martina Strnadová

Žáci devátých tříd tří základ-
ních škol ve Velkém Meziříčí 
navštívili zdejší strojíren-
skou firmu Sanborn. Účelem 
je pomoci jim s výběrem 
zaměření budoucího studia 
právě ukázkou strojírenských 
oborů v praxi. Představit 
jim, jaké možnosti jim nabízí 
firma přímo v jejich městě.

Sanborn s asi 220 zaměstnanci 
patří k  největším zaměstna-
vatelům ve  Velkém Meziří-
čí. Výrobní prostory firmy si 
ve  čtvrtek 18. září přišlo pro-
hlédnout poprvé hromadně, 
ve  velkém zhruba sto čtyřicet 
žáků základních škol v  rámci 
dne otevřených dveří určené-

ho právě jim a  zaměstnancům 
s  rodinami. Návštěvníci se se-
známili s  historií společnosti, 
která sahá až do 20. let dvacá-
tého století, s  jejím výrobním 
programem, strojovým par-
kem. Zejména žáci se mohli 
dozvědět zajímavé informace 
o profesní kariéře, kterou stro-
jírenská firma nabízí. 
V případě, že se pro ni rozhod-
nou, firma jim v  době studia 
ať již učebního, maturitního 
a  později i  vysokoškolského 
nabízí stipendium 1.800 Kč 
měsíčně, prázdninové brigády 
i povinné praxe.
Po  ukončení studia pak pra-
covní smlouvu na  pět let, prá-
ci na  moderních zařízeních 

a  k  tomu další zaměstnanecké 
výhody. „Před dvaceti lety jsme 
měli středisko praktického vy-
učování pro učně a  studenty, 
stát pak podporu takových pro-
jektů zrušil. Nám se podařilo 
v loňském roce navázat na tuto 
historii a  vybudovat komplet-
ní nové vzdělávací centrum. 
Je v  něm praktické středisko, 
kde se učí naši učni pod sti-
pendiem, ale samozřejmě také 
zaměstnanci v  rámci prohlu-
bování kvalifikace, a  také teo-
retické středisko výuky,“ uvedl 
pro týdeník Velkomeziříčsko 
místopředseda představenstva 
akciové společnosti Sanborn 
Milan Holub.

Iva Horká

Deváťáci vybírají, kde studovat. Navštívili 
strojírenskou firmu

-ran-

Pokračování na straně 4

 Účast Omluven
  1. Mgr. Ivana Bíbrová 25 4
  2. Mgr. Pavel Blažek 25 4
  3. Ing. František Bradáč 23 6
  4. Mgr. Jiří Hort 18 11
  5. Jindřich Hubl 27 2
  6. Miroslav Jágrik 27 2
  7. MUDr. Petr Juda 18 11
  8. Mgr. Pavla Kamanová 26 3
  9. MUDr. Jiří Kaše 23 6
10. Martin Klement 28 1
11. Josef Komínek 28 1
12. Stanislav Kratochvíl 28 1
13. JUDr. Karel Lancman 28 1
14. Ing. Vilém Lavický 27 2
15. Jiří Michlíček 27 2
16. Ing. Radovan Necid 28 1
17. Ing. Vít Ráček 25 4
18. PhDr. Marie Ripperová 29 0
19. MVDr. Ivo Šulc 25 4
20. Ing. Jan Veleba 13 16
21. RNDr. Miloš Vokoun 26 3
22. RNDr. Petr Vrána 26 3
23. Ing. Vincenc Záviška 28 1

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

www.zahradnictvivm.cz, tel.: 731 507 260

sloupové hrušky, třešně, 
švestky 
otevřeno st, čt, pá 8–12,13–17 
sobota pouze po telefonické 
domluvě         

AKTUÁLNĚ: kiwi,  severský fíkovník, stáleplodící 
oranžová a červená malina

S nohou v sádře dorazil David Vávra do našeho města 
na besedu. Foto: Iva Horká
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Vesnicí roku 2014 České republiky 
se stala obec Kateřinice na Vsetín-
sku. Na druhém místě je Ořechov 
na Žďársku a na třetím Nová Hra-
dečná na Olomoucku. Hodnotící 
komise šampiona vybírala ze 
13 finalistů, vítězů jednotlivých 
krajských kol. Výsledky se zúčast-
nění dozvěděli v Luhačovicích mi-
nulou sobotu. Tam byli samozřejmě 
osobně přítomni i Ořechovští.

Náročnou cestu absolvovali soutěžící 
až do finále. Důležitou roli pak sehrá-
lo hodnocení komise přímo v  obci 
na konci srpna letošního roku. Tehdy 
měli Ořechovští v  čele se starostkou 
Petrou Slámovou čtyři hodiny na to, 
aby komisi přesvědčili, že právě oni 
jsou ti nejlepší. Podle toho také vypa-
dal program. Komise si prošla téměř 
celou obec, seznámila se jak s provo-
zem ve školních budovách, tak s čin-
ností různých spolků od  sportovců, 

přes myslivce až po  obyčejný život 
na  vesnici, kam neodmyslitelně pa-
tří také křesťanské stavby. Hodnoti-
telé si prohlédli například kostelík 
v  Ronově, ale  také se svezli na  lodi 
po  rybníce, prohlédli malé muzeum 
vesnického stavení, tzv. chaloupku, či 
se podívali na to, jak se na vsi sklízelo 
a  mlátilo obilí a  mnohé další. Krom 
obyvatel v typických pracovních odě-
vech byli přítomni i ti v krojích. Spolu 
se souborem Horácký Medřičan pak 
komisi zpříjemnili chvilku u  svačiny 
horáckými písničkami a tanečky. 
O tom, že si Ořechov, k němuž náleží 
i  část Ronov, ocenění zaslouží, není 
pochyb, program byl vskutku pestrý.
„Jsme rádi, že se komisi v naší vesnici 
líbilo a že nás tak vysoce ohodnotila. 
Další oceněné obce zatím neznám, ale 
mohu říci, že jejich zástupci byli vel-
mi příjemní, srdeční, veselí, přátelští 
a  že jsme se spontánně společně ra-
dovali, tancovali, připili si na úspěch, 

někteří vyměnili trička. Do budouc-
na bych velmi ráda s těmito vesnice-
mi navázala spolupráci, tedy pokud 
budu součástí budoucího obecního 
zastupitelstva,“ uvedla Petra Slámo-
vá, „to, že jsme získali druhé místo 
v České republice, je pro nás obrov-
ským úspěchem,“ dodala.
První ročník soutěže proběhl v roce 
1995. Jejím vyhlašovatelem je Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR, Mini-
sterstvo zemědělství, Spolek pro ob-
novu venkova ČR a Svaz měst a obcí 
ČR. Mezi spoluvyhlašovatele soutě-
že patří Kancelář prezidenta repub-
liky, Ministerstvo kultury ČR, Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR, 
Svaz knihovníků a  informačních 
pracovníků, Společnost pro zahrad-
ní a  krajinářskou tvorbu, Folklorní 
sdružení ČR, Sdružení místních sa-
mospráv ČR a jednotlivé kraje v pří-
padě krajských kol soutěže. 

Ořechov získal v celostátní soutěži Vesnice roku skvělé druhé místo

Rozjezd provozu zimního 
stadionu ve Velkém Meziříčí 
do nové sezony ukázal závadu. 
Oprava bude stát město bezmá-
la milion korun. 

Devět set devadesát tisíc korun 
schválili zastupitelé na  výmě-
nu vzduchových kondenzátorů 
nutných k chlazení ledu. Původ-
ní byly plné prasklin a  unikala 
z  nich chladicí kapalina. „Pra-
covníci rozjeli zimák, začali chla-
dit a  zaregistrovali únik čpavku 
ze vzduchových kondenzátorů 
na  střeše strojovny,“ popsal si-

tuaci starosta Radovan Necid. 
„Pro zajištění zahájení sezony 
bylo chladicí zařízení napojeno 
na  původní kondenzátory, které 
byly instalovány před dvaceti lety. 
Řešení je jen provizorní,“ doplnil 
informaci pro zastupitele ředitel 
technických služeb Jaroslav My-
nář a  dodal, že závadu posoudi-
la odborná firma. Ta zjistila, že 
prasklin na  kondenzátorech je 
víc a nelze zaručit, aby i po opra-
vě chladicí kapalina opět nezačala 
unikat. Budou proto zakoupeny 
a  nainstalovány zcela nové kon-
denzátory.

Ještě letos by měl být dokončen veřejný sportovní 
areál na ulici Oslavická. Najdete ho mezi základní 
školou Oslavická a novým domovem pro seniory. 

„Budou tam dvě víceúčelová hřiště například pro tenis, 
házenou, malý fotbal či nohejbal, dále dvě hřiště na plá-
žový volejbal, které se dají propojit v plochu pro plážový 
fotbal, nebude chybět ani osvětlení a tribuna pro divá-
ky,“ popsal areál před časem velkomeziříčský starosta. 
Prostor bude volně přístupný veřejnosti s tím, že jej 
budou využívat nejvíce děti ze základní školy. Zároveň 
navazuje na budoucí park u domova pro seniory. 
Jde o společnou akci města a kraje, jejímž cílem je vy-
tvořit prostor, kde by se mohly ve volném čase setkávat 
všechny generace. 
Na financování se podílí město a částečně i Kraj Vysoči-
na.                                                        Text a foto: Iva Horká

Otevřeli ‚oranžové‘ hřiště

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném 
znění, voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Nyní je takovou 
mezinárodní smlouvou Smlouva o  přistoupení ČR k  EU. Občané člen-
ských států EU, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají 
právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat 
ve volbách do zastupitelstva obce. Dodatek stálého seznamu voličů (dále 
jen „dodatek“) vede podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí obecní úřad pro voliče - občany jiného státu, kteří mají v jeho územ-
ním obvodu trvalý pobyt. Žádost o zápis do dodatku může volič – občan 
jiného státu – podat obecnímu úřadu kdykoli do  doby jeho uzavření, 
ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16 hodin, tj. do 8. října 2014 
do 16 hodin. Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Musí z ní být 
zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně 
uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo 
trvalého pobytu na území ČR. Dále se prokáže průkazem o povolení k po-
bytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
ČR, v platném znění. Na MěÚ Velké Meziříčí se žádost o zápis do do-
datku seznamu voličů podává v  budově úřadu Náměstí 14/16 (nad 
kanceláří České spořitelny), 1. poschodí, dveře č. 102 u Evy Krejskové. 
Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat 
ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže. Z dodatku lze voliče vyškrtnout 
na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.                        -šve-

Sdělení k volbám do 
zastupitelstev obcí

Martina Strnadová

Iva Horká

Zastupitelé dali na názor lidí – parkoviště bude jinde
Velkomeziříčští zastupitelé 
dali na názor obyvatel ulic 
Mírová a Pionýrská. Realizaci 
velkého parkoviště mezi by-
tovými domy, jako již jednou, 
odložili a souhlasili alternati-
vou, a to na ploše za restaura-
cí U Elišky.

Požadavek na  nové parkoviště 
v  Čechových sadech vzešel ze 
strany obyvatel sídliště. Ti si 
dlouhodobě stěžovali na nedo-
statek parkovacích míst v  lo-
kalitě. Problém byl zařazen 
do  Bílé knihy dopravy města 
a navrženo několik řešení. Mezi 
nimi i  centrální parkoviště 
na  zelené ploše mezi bytovka-
mi na  Mírové a  Pionýrské. To 

se ale lidem přímo z  těchto 
ulic nelíbilo. Již červnové za-
stupitelstvo se zabývalo jejich 
peticí proti výstavbě parkoviště 
na místě, kde si hrají děti. Rad-
nice proto provedla dotazníko-
vé šetření mezi obyvateli Míro-
vé a  Pionýrské, jehož výsledek 
bude respektovat. 
„Dotazníkové šetření proběhlo 
v červenci,“ informoval vedoucí 
odboru dopravy Jiří Pospíchal 
a dodal, že proti realizaci parko-
viště bylo 94 hlasů, pro 68 a čtr-
nácti hlasům to bylo jedno.
Na  základě výsledku ankety 
i hlasování zastupitelů nyní měs-
to začne připravovat k  realizaci 
variantu parkoviště za restaurací 
U Elišky.

Za restaurací U Elišky v Čechových sadech vyroste nové 
parkoviště. Foto: Iva Horká

Zimní stadion bude mít 
nové kondenzátory, ze 
starých unikal čpavek

Martina Strnadová

U školy vyrůstá sportovní areál pro veřejnost

Přidali dva miliony na 
protipovodňovou stěnu
Dokončení protipovodňové ochrany (PPO) města Velké Meziříčí zkompli-
kovala stavba poslední zídky na levém břehu Balinky u mostu na Třebíčské 
ulici. Zastupitelé na její realizaci minulý týden schválili z rozpočtu města 
více než 2 miliony Kč. PPO je realizována se 100 % dotací z ministerstva 
zemědělství (MZ). Týká se to i 200 metrů dlouhé části zídky od Palouků 
k mostu u Jelínkovy vily, kterou se do projektu podařilo zařadit dodatečně. 
Avšak tam práce zkomplikovalo skalnaté podloží. „V úseku asi sto metrů 
nelze zarazit larseny,“ popsal za investora Povodí Moravy V. Nečas, vedoucí 
projektu ve VM. V místě jsou navíc kanalizační sběrače. Tyto stísněné po-
měry staveniště proto nedovolují založit stěnu klasicky, je nutno vybudovat 
piloty. Kvůli tomu musela být cesta kolem řeky rozšířena zásypem části ko-
ryta Balinky. „Až budou hotovy piloty, zase se to odbagruje,“ informoval 
Nečas. To navyšuje finanční náklady, které dle smlouvy musí uhradit město. 
Jde o více než 2 mil. Kč. Město je poskytne investorovi formou dotace. Práce 
je nutno stihnout do konce listopadu, aby nebyla ohrožena dotace z MZ ČR.

Text a foto: Martina Strnadová
Opravou prošlo hřiště s umělým povrchem v Čechových sadech na 
Oslavické ulici. Otevřeno bylo minulé pondělí a na jeho financování 
se s městem Velké Meziříčí podílela Nadace ČEZ. Více informací při-
neseme příště.                                            Text a foto: Martina Strnadová

Foto: OÚ Ořechov 
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Adam s Evou hledali ráj. Občas ale našli i peklo
Čtyři dramatické miniatury 
z milostného života v různých jeho 
etapách, odehrávající se v jednom 
hotelovém pokoji, to byla hra Vlas-
timila Venclíka Hledání ztraceného 
ráje. 

Tu viděli velkomeziříčští diváci mi-
nulou středu večer v  Jupiter clubu. 
Představili se v ní herci Ivana Jirešová 
a  Zdeněk Podhůrský. Čtyři etapy ži-
vota v průběhu šedesáti let dokreslila 
podmanivá hudba Čtvero ročních ob-
dobí od Vivaldiho a neméně působivý 
komentář Jana Kačera z  nahrávky. 
Dvojice herců ukázala, jak jde život, 
když je partnerům 80, 60, 40 a  20 
let. A  to sestupně, tedy od osmdesá-
tiletých manželů, až po  dvacetiletý 
zamilovaný pár. Divák poznal, že ani 
jedno období není jednoznačně jed-
noduché, každé má svoje úskalí – jako 
třeba poslední údobí člověka: „Stáří je 
kruté jako zima. Studené nohy, vyso-
ký tlak, nízké penze,“ zaznělo mimo 
jiné.

Martina Strnadová

Adam a Eva ve čtyřiceti, na vrcholu všech duševních i fyzických sil. 
Více foto na webu. Foto: Iva HorkáIva Horká

Základní umělecká škola podpo-
řila stavbu rozhledny na Fajtově 
kopci. Uspořádala koncert 
a vybrala a předala Ski klubu 
Velké Meziříčí 7.549 korun jako 
příspěvek do veřejné sbírky.

V  nedělním odpoledni se v  lyžař-
ském areálu na Fajťáku, pod budou-
cí rozhlednou, sešli žáci a  učitelé 
základní umělecké školy – členové 
Velkého smíšeného orchestru, Ta-
nečního orchestru a  pěveckého 
sboru – s posluchači. A to za jedním 
účelem, aby společně podpořili cha-
ritativní věc a  přispěli na  budoucí 
další dominantu města – rozhled-
nu. V průběhu koncertu účinkující 

obcházeli hosty s  pokladničkami 
ztvárňujícími Fajtův kopec zatím 
bez rozhledny i  dalšími ve  tvaru 
tubusů. Podařilo se jim vybrat dost 
na  to, aby jim mohly náležet do-
konce více než dva schody budoucí 
rozhledny. „Zatím pořád ještě pro-
bíhají betonářské práce, v týdnu už 
snad začne zdění,“ přiblížil průběh 
stavby předseda Ski klubu VM 
Jiří Novotný s  tím, že přes zimu 
bude probíhat výroba a  svařování 
ocelové konstrukce. Její montáž 
na místě pak proběhne až na  jaře. 
Termín dokončení je 30. dubna 
2015. „Finance, které se dnes mezi 
vámi vyberou, půjdou především 
na osvětlení rozhledny, jež bude vel-

mi složité a  nákladné,“ dodal No-
votný k účastníkům koncertu. Při-
tom nezapomněl poděkovat městu 
i  základní umělecké škole nejen 
za  finanční podporu, ale i  za  pro-
pagaci stavby. „Prvotní myšlenka 
uspořádat charitativní koncert 
na podporu rozhledny vznikla pří-
mo tady na Fajtově kopci,“ přiblížil 
pak ještě ředitel základní umělecké 
školy Martin Karásek, „řekli jsme 
si tehdy, tak jako kdysi probíhala 
sbírka na Národní divadlo, proč ne 
teď tady na podporu rozhledny…“ 
Sám pak v závěru koncertu předal 
vybrané peníze do rukou manažera 
ski klubu Jiřího Pálky.

Základní umělecká škola přispěla na rozhlednu sedmi a půl tisíci korunami

Zdeněk Podhůrský a Ivana Jirešová v roli Adama a Evy, kdy jim bylo 
80 let. Foto: Iva Horká

Budoucí rozhledna se už dostala ze země nahoru. Více foto na našem webu. Foto: 
Martina Strnadová

Na podporu výstavby rozhledny se konal koncert ZUŠ (snímek nahoře), při němž lidé 
přispívali do kasiček. Více foto na našem webu. 2x foto: Martina Strnadová

Ve Velkém Meziříčí se konal kemp mladých fotbalistek 
Druhý kemp fotbalistek 
U13 proběhl minulý čtvrtek 
na fotbalovém hřišti U Tržiště 
ve Velkém Meziříčí. Navázal 
tak na soustředění v Humpol-
ci na jaře. Smyslem je zúžit 
výběr na srovnávací meziregi-
onální turnaj výběrů. 

Součástí kempu byly kromě 
dopoledního a  odpoledního 
tréninku, který vedl mimo jiné 
i  velkomeziříčský trenér Libor 
Smejkal ml., také lekce z pravi-
del od bývalého mezinárodního 
sudího Karla Vidláka a pocho-
pitelně také oběd v  nedaleké 
jídelně. Kempu se zúčastnilo 
celkem dvacet jedna děvčat. 

Bylo to o  něco méně, než bylo 
na  jaře v  Humpolci, ale trené-
rům přišlo několik omluvenek. 
Z  FC Velké Meziříčí byly pří-
tomny dvě dívky – Hana Pavla-
sová (na snímku zcela vlevo), 
která hostuje ve  Slavii, a  Lucie 
Bendová (na snímku druhá zle-
va).
„Lucka je nejmladší, ale trenér 
Smejkal ml. si ji vyžádal, neboť 
je talentovaná,“ uvedla jedna 
z  trenérek a  asistentka kempu. 
Ze Sokola Měřín se zúčastni-
la Barbora Lavičková. Dru-
hým trenérem byl Jan Kubík 
a  do  našeho města s  ním zaví-
tal také Dušan Žovinec, trenér 
ženské reprezentace.

Dívky, které přijely do  do Vel-
kého Meziříčí na  kemp, do-
provázeli povětšinou rodiče. 
Například dvanáctiletou Lenku 
Zelingerovou z  Golčova Jení-
kova. 
„Dcera hrála dříve pět let hokej 
a  až potom fotbal,“ řekla ma-
minka gólmanky. Sama hráčka 
ještě dodala, že k  fotbalu při-
čichla díky bratrovi, s  nímž si 
chodila zakopat. Nakonec vy-
hrál fotbal, který hraje už pět 
let, nyní také za Spartu Praha. 
Zdejší hráčka Hanka Pavlasová 
podle svých slov hraje kopanou 
od  pěti let a  v  současné době 
hostuje ve Slavii Praha.

Text a foto: Iva Horká
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Tento projekt byl financován z  prostředků Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj a  probí-
hal v letech 2012–duben 2014. Projekt přispěje 
k oživení kulturních tradic, využívajících sběru 
planých rostlin, které postupně mizí, a  posílí 
místní komunity v jednotlivých regionech Ma-
ďarska, Polska, České republiky a  Slovinska. 
Po  ukončení vzdělávací a  organizátorské práce 
na  jeho přípravě dochází nyní k  jeho praktic-
ké realizaci, ke které dojde po celkové přípravě 
v roce 2015.
Do tohoto projektu byl zahrnut i okres Žďár nad 
Sázavou. Základní organizace Českého svazu 

ochránců přírody ve Velkém Meziříčí, která má 
celookresní působnost, se do něho zapojila. Jsme 
ve spojení jak s Agronomickou fakultou Mende-
lovy univerzity v Brně, která je garantem projek-
tu, tak s  podnikem Leros. Můžeme poskytnou 
všem zájemcům informace, jak se do  projektu 
zapojit a co sbírat. Je možné i zahradní pěstování 
těchto vybraných rostlin. 
Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody ve Velkém Meziříčí má zájem připravit 
sezonu 2015 v celé šíři. Obracíme se proto na zá-
jemce o tuto činnost, nechť nás kontaktují.                     
                                PhDr. Arne Němec, ČSOP VM

Pokračování ze strany 1

Deváťáci vybírají, kde studovat. Navštívili strojírenskou firmu
Někteří z  žáků už dnes o  studiu 
strojírenského oboru uvažují. 
„Možná půjdeme na  průmys-
lovku,“ svěřili se Michal Kučera 
s Ondřejem Nevěčným z 9. A tří-
dy základní školy na Sokolovské, 
které láká maturitní obor. V další 
třídě zase je víc adeptů na učeb-
ní obor. To se teprve uvidí, ale 
vesměs chlapce možnosti v San-
bornu zaujaly. To dívky určitě 
méně, ale i těm je firma schopna 
nabídnout zajímavé zaměstnání. 
Jak informoval jednu z  mnoha 
skupinek deváťáků, které si pro-
hlížely prostory společnosti, za-
městnanec Sanbornu Bohuslav 
Rössler, firma potřebuje hlavně 
obráběče kovů. Vyrábí totiž spe-
ciální spojovací materiály pro vy-
soké teploty a tlaky, komponenty 
a náhradní díly pro plynové, par-
ní a vodní turbíny či ultrafiltrační 
zařízení a další. „V dnešní době se 
naše firma zabývá exportem pře-
devším do západní Evropy a Spo-

jených států. Snažíme se vyrábět 
kvalitní výrobky pro energetický 
průmysl, pro petrochemiky – 
rafinérie a  vrtný průmysl, takže 
z  naší firmy jdou výrobky třeba 
i  do  Saudské Arábie, Dubaje. 
Poslední, ne malou část, tvoří 
výrobky pro lokomotivy, které 
dovážíme jak do jižní Afriky, tak 
i  do  Spojených států,“ přiblížil 
Antonín Zak, předseda před-
stavenstva Sanbornu. Ve  výrobě 
jde tedy hlavně o  soustružení ať 
již klasické, tak CNC, frézování, 
vrtání, broušení, leštění, válečko-
vání a další. 
Ač se zdá, že jde výhradně 
o  mužské profese, na  lehčích 
strojích či v programovacím pro-
cesu apod. pracují i ženy. Z pro-
fesí, které firma potřebuje, jde 
tedy o obráběče kovů, mechaniky 
seřizovače a  programátory CNC 
strojů či technology. „Bohužel, ač 
bych chtěl podporovat velkome-
ziříčské školství, takové školy, kde 

by se tyto obory daly studovat, 
ve Velkém Meziříčí nejsou,“ zali-
toval M. Holub a vyjmenoval, kte-
ré jsou alespoň nejblíž – Střední 
odborná škola Jana Tiraye ve Vel-
ké Bíteši, průmyslovka slouče-
ná se střední školou technickou 
ve  Žďáře nad Sázavou i  střední 
průmyslová škola v Třebíči. „Tyto 
školy zainvestovaly a dnes taková 
praktická výcviková centra, že 
jim některé firmy mohou závidět. 
Žáci se u nich dostanou k nejmo-
dernějším strojům, měřicím za-
řízením, technice,“ podotkl ještě 
Holub s tím, že posléze se mohou 
vrátit do  Velkého Meziříčí, kde 
jim společnost nabídne perspek-
tivní zaměstnání v místě bydliště.
Součástí dne otevřených dveří 
byl i další program – hrála kapela 
Nois z  Třebíče, ukázky motocy-
klových dovedností předvedly 
Sanborn GasGas Enduro a  Trial 
Team apod.

Text a foto: Martina Strnadová

Školáci se seznámili s provozem firmy (snímek vpravo nahoře), ale zhlédli také 
ukázku motocyklového týmu, který Sanborn podporuje. Foto: Martina Strnadová

Jeden z výrobků Sanbornu, který je určen na export. Více foto na našem webu. Foto: 
Martina Strnadová

Kašna na náměstí je rozebrána. Kamenné bloky putovaly k restaurátorovi do jeho 
ateliéru, dojde i k úpravě podloží. Text a foto: Martina Strnadová

V minulém týdnu probíhaly práce na opěrné zdi u fotbalového hřiště. Do těchto míst 
bude přesunuta autobusová zastávka od restaurace U Kozů. Text a foto: Iva Horká

Sokolovské se vyhněte
Minulý týden začala úplná uzavírka Sokolovské. Po-
trvá do  30. 9. Zcela zavřená je od  mostu přes řeku 
Oslavu u  pošty až do  poloviny světelné křižovatky 
Sokolovská – K Novému nádraží. Řidiči už proto ne-
projedou vůbec ulicí Poštovní a křižovatkou u pošty, 
ani ulicí Nábřežní od pošty k Penny. Do sídliště nad 
gymnáziem lze projet ulicí Nad Sv. Josefem i  Nad 
Kunšovcem. Jednosměrka na Krškově a Kolmé je za-
chována. Kvůli požadavku složek IZS je změněn směr 
jednosměrky na Bezděkově nad Domem zdraví – je 
možný pouze výjezd ze sídliště směrem k  zimáku. 
Objížďka po  dálnici a  ul. K  Novému nádraží (ob-
chvat) a Třebíčská zůstává beze změny.               -mars-

Uzavírka Nádražní
V  sobotu 27. 9. od  11 do  17 ho-
din dojde k uzavírce a zvláštnímu 
užívání komunikace ul. Nádraž-
ní na  p.  č. 2743 z  důvodu konání 
sportovní akce (soutěž skateboard). 
Bude uzavřena od křižovatky s ko-
munikací Bezručova (Třebíčská) 
směrem z  kopce až na  její konec 
nad železniční tratí. 
Objížďka: Ze silnice Nad Tratí, 
nezpevněnou komunikací ke  ga-
rážím Bezručova. Průjezd k Bezru-
čově z komunikace Třebíčské bude 
volný. 

Silnice 
u Rousměrova 
bude neprůjezdná
Od 25. 9. do 12. 11. 2014 dojde 
k uzavírce silnice č. III/36049 
v úseku cca 50 m v místě pod 
železničním mostem v k. ú. 
Rousměrov z důvodu opravy 
mostu. Objížďka: po silnici 
I/37, II/354, III/36426 přes 
obce Rousměrov, Ostrov nad 
Oslavou, Radostín nad Osla-
vou, Kněževes, Bory. –měú–

Mezinárodní projekt Traditional and Wild

–měú–
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Léto je časem dovolených, od-
počinku a  příležitostí zažít něco 
nového. Této možnosti se dostá-
vá také uživatelům denního sta-
cionáře Nesa. Stejně jako každý 
rok i letos v červenci měli dospělí 
uživatelé možnost zúčastnit se 
letní pobytové akce. Tentokrát ji 
strávili v  Dačicích, kde byli uby-
továni v  motelu vedle zámecké 
zahrady. Během pěti dnů navští-
vili dačický zámek i všechna míst-
ní muzea. Velkým zážitkem byla 
návštěva expozice Železnice plná 
páry a  především projížďka vla-
kem na zahradní trati, která byla 
dopřána i  těm na  vozíku. Dále 
uživatelé Nesy zavítali do  Slavo-
nic, navštívili nedaleké vojenské 
bunkry a keramické dílny v Maří-
ži. Krásné počasí přímo vybízelo 
ke  koupání na  místním koupali-
šti, které se setkalo s  nadšeným 
ohlasem. Večery trávili uživatelé 
společně, obvykle se zpěvem při 
kytaře. Poslední večer si někteří 
zpestřili koncertem Pavlíny Jíšo-
vé na  nádvoří místního zámku.  
Zpáteční cesta byla zpříjemněna 
zastávkou v  klášteře v  Kostelním 
Vydří a krátkou prohlídkou toho-
to poutního místa. Ke  krásnému 
týdnu přispělo pěkné bezbarié-
rové ubytování, vstřícný přístup 
personálu i  výborné jídlo. „Mně 
se líbilo v  bazénu, večerní zpívá-
ní a  koncert,“ shrnula své dojmy 
slečna Lucie. Mnoho zážitků je 

potvrzením skutečnosti, že po-
stižení nemusí být překážkou 
pro  aktivně prožité léto. Důležitá 
je chuť něco zažít a odvaha vyjet. 
Letošní pobyt byl pro tři uživate-
le první příležitostí v životě odjet 
někam na více dní bez rodičů, spát 
mimo domov. „Tato akce neslouží 
pouze k rekreaci, ale také zde mají 
uživatelé příležitost zdokonalit se 
v  důležitých dovednostech, jako 
např. zorientovat se v novém pro-
středí, připravit si svačinu, sbalit 
si věci na  výlet, objednat si oběd 
v  restauraci, koupit si vstupenku, 
rozhodnout se, co si dají k  jídlu, 
kterého výletu se zúčastní atp. Co 

se naši uživatelé učí ve stacionáři 
celý rok, mohou při pobytu využít 
v  praxi,“ doplnila Anděla Kašpa-
rová, sociální pracovnice Nesy.
Během léta navštěvují stacio-
nář navíc někteří uživatelé, kteří 
během roku docházejí do  školy 
a  v  Nese tráví pouze určitý čas 
o  prázdninách. I  pro ně je ten-
to čas ve  stacionáři zpestřením 
léta. Mají příležitost zažít zde 
něco nového, být s  jinými lidmi 
než během roku. Všichni uživa-
telé, kteří během léta využívají 
služeb stacionáře, tráví čas po-
dobně jako ostatní lidé. Často 
chodí na vycházky do okolí, od-

počívají na houpačce na zahradě 
stacionáře, zajdou si na zmrzlinu 
do města atd. Zároveň se ale od-
počinkové aktivity střídají s prací 
v dílnách i na zahradě a dalšími 
aktivizačními činnostmi. S  kon-
čícím létem v  Nese také vrcholí 
přípravy na den otevřených dve-
ří, na  kterých se uživatelé aktiv-
ně podílejí. Tato akce proběhne 
25. 9. při příležitosti Dne charity 
a je na ni zvána široká veřejnost. 
Stejně jako v  loňském roce bude 
i  letos ukončena koncertem Ža-
lozpěvu, který začne v 16 hodin. 

Alena Poulová, vedoucí denního 
stacionáře Nesa, foto: archiv Nesy

Hotelová škola Světlá a Střední 
odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí vznikla v  r. 2014 slou-
čením dvou místních středních 
škol, jež mají více než stoletou 
tradici. 
Na základě rozhodnutí Kraje Vy-
sočina došlo k 1. 7. 2014 ke slou-
čení škol:
• Hotelová škola Světlá a  Ob-
chodní akademie Velké Meziříčí
• Střední škola řemesel a  služeb 
Velké Meziříčí
Škola nabízí čtyřleté studium 
zakončené maturitní zkouškou 
v  oborech hotelnictví, obchodní 
akademie, podnikání – nástav-
bové studium. Dále škola nabízí 
řadu tříletých učebních oborů, 
např. kuchař – číšník, elektrikář, 
automechanik, opravář zeměděl-
ských strojů aj. Škola je známá 
kvalitní jazykovou (ANJ, NEJ, 
FRJ, RUJ) a  odbornou výukou, 
včetně nabídky zahraničních 
praxí (VB, FR, SRN, IT, Řecko, 
SPA, SR) a  specializačních kur-

zů (barmanský, cukrářský; řízení 
motorových vozidel aj.). Škola se 
pyšní bohatým zázemím včetně 
celodenního ubytování (DM), 
stravy a volnočasových aktivit. 
Absolventi maturitních oborů 
nacházejí uplatnění jako řídící 
pracovníci v  hotelích, restaura-
cích, jako samostatní podnika-
telé, pracovníci ve  stravování, 
v  cestovním ruchu, v  obchodně 
podnikatelské sféře, ve státní i ve-
řejné správě. Absolventi učebních 
oborů nacházejí uplatnění díky 
svým odborným kompetencím 
v řadě odvětví našeho hospodář-
ství.
Obě školy, které dnes tvoří jeden 
subjekt, připomínají staletou tra-
dici výchovy a vzdělávání mláde-
že ve Velkém Meziříčí.
Hotelová škola Světlá byla zalo-
žena v  roce 1901 jako odborná 
škola pro ženská povolání. Název 
školy byl vyjádřením úcty ke spi-
sovatelce Karolíně Světlé, která 
bojovala za emancipaci žen.

V roce 1923 byla postavena první 
budova Světlé. 
V roce 1928 se uskutečnila další 
rozsáhlá přestavba se 14 třídami, 
třemi kuchyněmi a  dvoranou, 
bylo zahájeno vyučování v  obo-
rech pro vzdělávání učitelek do-
mácích nauk. Ve  školním roce 
1938/1939 bylo na Světlé zapsáno 
548 žákyň z celé republiky a z ci-
ziny. 
Po 2. světové válce 
se změnila orien-
tace školy. Vyučo-
vání se zaměřilo 
na  veřejné stravování. Na  konci 
40. let se změnil název na  Vyšší 
školu výživy a brzy nato vznikla 
Škola společného stravování. Do-
šlo ještě k  jedné změně, ve  ško-
le původně výhradně dívčí se 
ve školním roce 1950/1951 obje-
vili první chlapci.
Převažujícím oborem se pak stal 
čtyřletý studijní obor hotelnictví 
a turismus.
Pamětní desky umístěné v roce 

1926, kdy si Světlá připomí-
nala 25 let od  svého založení, 
nad vchodem do  první budovy 
Světlé (dnešní domov mládeže) 
nám navždy uchovávají ideu za-
kladatelů školy manželů Píčma-
nových, kterou vložili do  „zá-
kladního kamene“ své Světlé 
a která neztratila nic na své na-
léhavosti:
Světlá buď chrámem mravnosti, 

lásky, vědění 
a práce, vítěz-
stvím ducha 
nad hmotou.

Každoročním dokladem připra-
venosti žáků Světlé je přehlídka 
gastronomických dovedností 
žáků – gastroden. 
Letošní 37. gastroden se koná 
v  budově školy 15. října 2014, 
za podpory města, místních pod-
niků a  řady gastronomických fi-
rem.
Historie Střední školy řemesel 
a služeb spadá ještě do 19. století.
V roce 1867 byla na statku v Oso-

vé otevřena rolnická škola a  zří-
zen internát.
V  roce 1868 již začala výuka 
ve  Velkém Meziříčí. Město po-
skytlo zahradu a  2 místnosti 
v tehdejší hlavní škole na náměstí.
V  roce 1873 byl zakoupen dům 
č. 395 na  Hornoměstské ulici 
a  skončilo tak stěhování školy. 
Za pomoci statku byla vystavěna 
nynější budova. Poté byli učitelé 
převedeni jako řádní zaměstnan-
ci do  zemské správy a  škola zís-
kala charakter veřejného vyučo-
vacího ústavu.
Byly vystavěny prostorné dílny, 
stáje pro dobytek, konírna.
Škola byla zestátněna. Za 2. svě-
tové války ovšem školu obsadila 
německá armáda a  vyučování 
bylo zastaveno. Po válce byla vý-
uka obnovena. V roce 1950 došlo 
ke  sloučení hospodyňské a  rol-
nické školy. V roce 1966 se škola 
stává samostatným odborným 
učilištěm.
Byl zaveden dvouletý obor cho-

vatel – mechanizátor. Odborný 
výcvik tvořil 50 % výuky.
Prvního září 1986 bylo vyučová-
ní zahájeno v nové školní budově.
Po  roce 1990 byla výuka rozší-
řena o další obory, byla otevřena 
rodinná škola, došlo ke  změně 
názvu školy na Střední školu ře-
mesel a služeb Velké Meziříčí
Pohled na  historii dnes slouče-
ných škol naznačuje, že 1. čer-
vence 2014 vznikla ve  Velkém 
Meziříčí škola, která má na  co 
navazovat, škola se staletou tra-
dicí. Škola, která v  minulosti 
vychovala nespočet vzdělaných, 
šikovných a  po  odborné stránce 
dokonale připravených absolven-
tů. Jejich odkaz zavazuje a inspi-
ruje zároveň. Ať se „Nové Světlé“ 
daří i  nadále naplňovat slova J. 
A. Komenského, jež jsou vepsá-
nau vstupu do ředitelny školy: 
Jen život činný je život opravdo-
vý!
Mgr. Stanislav Svoboda, zástupce 

ředitelky

řádky na neděli

Po velké válce... přišla 
větší

Bohoslužby
Středa 24. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 pohřební mše sv. – Mostiště, 
18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 25. 9.: 7.00  mše sv. – o. J. B., 8.30 modlitba růžence, 9.00 mše 
sv., 18.00  mše sv. – o. L. Sz.
Pátek 26. 9.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. J. 
B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 27. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 
8.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 28. 9.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 
mše sv. – o. L. Sz., 18.00  mše sv. – o. J. B., Hrbov 11.00 poutní mše 
sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Pátek 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti a pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání. Neděle po večerní mši sv. setkání 
Spolku Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. V kance-
láři je možné koupit kalendáře na rok 2015. Cena 55 Kč. Všichni mladí 
od 9. třídy jste zváni na první setkání mladých, které začne v pátek 
v 17 hodin mší svatou pro studenty.
Bory mše sv.: 12. 9. Dolní Bory 18.15 – o. J. B., 14. 9. Horní Bory 9.45 
mše sv. – o. J. B.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Léto s Nesou

Letošní léto proběhlo ve zname-
ní mnoha vzpomínkových akcí 
věnovaných 100. výročí začátku 
I. světové války. Války, která po-
hltila skoro 10 milionů lidských 
životů. Války, které se do  1939 
roku říkalo velká. Jak už jsem 
psal v dubnu letošního roku, vel-
ká válka vytvořila dějinný zlom 
v tomto světě, jehož důsledky po-
ciťujeme dodnes.
Po velké válce přišel mír založený 
na  versailleském systému, který 
však žádný z  původních sporů 
nevyřešil a pro mnohé byl pova-
žovaný za nespravedlivý.
Vojenské podmínky, které obsa-
hovala versailleská smlouva, se 
týkaly hlavně Německa: armáda 
byla omezena jak po stránce per-
sonální, tak i  technické. A vláda 
Výmarské republiky byla povin-
na uhradit válečné reparace, což 
bylo jednou z příčin jejího pádu 
a  převzetí moci Adolfem Hitle-
rem v lednu 1933.
A potom… už to šlo docela rych-
le:  připojení k III. říši Rakouska, 
Sudet, zbytku Československa 
a pak, přišlo září 1939 s němec-
kým (1. 9. 1939), ale také i sovět-
ským (17. 9. 1939) útokem proti 

Polsku a začala válka, která, jak se 
po šesti letech ukázalo, byla větší 
než ta velká.
Začala před 75 lety. Skončila před 
69 lety. Potom byl zdánlivý klid, 
ve znamení budování vojenských 
koalic, zástupných válek, špioná-
ží, propagandy, závodů ve  zbro-
jení a předhánění se v  technické 
vyspělosti, Byl to „klid“ studené 
války, která podle odborníků 
skončila po  pádu SSSR v  roce 
1991. Ale otázkou je, jestli oprav-
du skončila?
Možná těch posledních dvacet 
let nás vedlo k  myšlence, že už 
všechno je překonáno, že žijeme 
v  relativním míru a  blahobytu 
a  že už se nemůže stát to, co se 
stalo v roce 1914 nebo 1939.
Máme září 2014: občanská válka 
na  Ukrajině s  podporou Ruska, 
válka islamistů v  Iráku a  Sýrii, 
válka mezi Izraelem a  teroristy 
z pásma Gazy… a mnoho dalších 
menších konfliktů. 
Doufejme, že dnes nám bez-
prostředně válka nehrozí, ale 
neříkejme, že se nás to netyká, 
že můžeme být v  klidu. Buďme 
však bdělí.

P. Lukasz Szendzielorz

nová světlá

Vážení občané a uživatelé sociál-
ních služeb, 
oslovuji vás jménem poskyto-
vatele sociálních služeb k  účasti 
na  jednání pracovních skupin 
komunitního plánování ve městě 
Velké Meziříčí.
Přivítáme vaše názory a aktivitu, 
která může přispět do  procesu 
rozvoje sociálních služeb našeho 
města.
Dne 21. 10. 2014 od 14 do 17 ho-
din se bude konat v koncertním 
sále Jupiter clubu ve Velkém Me-
ziříčí setkání všech pracovních 
skupin s veřejností. 
Zde se stanoví priority v  plánu 
rozvoje sociálních služeb. Pod-
klady s  vašimi připomínkami 
budou zpracovány ve Střednědo-
bém plánu města Velké Meziříčí. 

Komunitní plánování ve Velkém 
Meziříčí řeší sociální oblast. Roz-
voj služeb, jejich realizaci, ob-
lastní vztahy mezi poskytovateli 
a osobami, případné změny v so-
ciální oblasti apod. Do komunit-
ního plánování jsou zapojeni uži-
vatelé, zadavatel, poskytovatelé, 
široká veřejnost, všichni, kterým 
nejsou sociální služby lhostejné 
a chtějí se podílet na jejich rozvo-
ji a plánování. 
Ustanovily se 4 pracovní skupi-
ny, které se sejdou nejprve v níže 
uvedených termínech. Skupiny 
jsou otevřené pro všechny zájem-
ce. Aktivní účast občanů bude 
využita v oblasti vztahů s posky-
tovatelem a  potřeb široké veřej-
nosti.
Pracovní skupina 1 – senioři

Vedoucí skupiny – Mgr. Jana Jur-
ková – 603 967 714 
Sejde se 30. 9. 2014 ve 14 hodin 
v  DPS na  Zdenky Vorlové 2001 
(pečovatelská služba) 
Pracovní skupina 2 – osoby se 
zdravotním postižením 
– do této skupiny také patří: 
a) osoby s tělesným postižením 
b) osoby s  mentálním a  kombi-
novaným postižením 
c) osoby se smyslovým postiže-
ním (omezení zraku a sluchu) 
d) osoby s duševním nebo dušev-
ně chronickým onemocněním 
Vedoucí skupiny –  Mgr. Ing. Ale-
na Poulová – 777155376 
Sejde se 1. 10. ve 12 hodin v pro-
storách  stacionáře NESA 
Pracovní skupina 3 – děti, mlá-
dež a rodina 

Vedoucí skupiny – Mgr. Zdeňka 
Šrámková – 732 126 905
Pracovní skupina 4 – osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby v krizi 
Vedoucí skupiny – Ing. Jaroslava 
Klapalová – 732 948 318
Obě skupiny se sejdou zároveň 2. 
10. ve 13.30 v prostorách jídelny 
DPS na  Zdenky Vorlové 2001 
(pečovatelská služba)
Pracovní skupiny jsou otevřené! 
Můžete se zapojit do  libovolné 
pracovní skupiny nebo svými 
podněty obohatit všechny pra-
covní skupiny. Přihlásit se může 
každý, kdo má chuť řešit proble-
matiku sociálních služeb. 

Děkujeme vám za spolupráci. 
Mgr. Jurková Jana

Občané a uživatelé sociálních služeb se mohou 
zapojit do komunitního plánování
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Rada Města PRoJednala
17. 9. 2014

na besedu, kterou pořádá 
SOS – Asociace osobní bezplatné poradny ve Velkém Meziříčí, 
ve středu  24. 9. 2014 ve 14.30 hodin, 
v Domě s pečovatelskou službou – 

                                                         – jídelna na ulici Zdenky Vorlové 2001, VM
Téma: ochrana spotřebitele podle nového občanského zákoníku, jak reklamovat, 
odstupovat od smluv, rizika podomních prodejů a předváděcích akcí. 

POZVÁNKA

Přednášející : Andrej Forró 
Srdečně vás zvou vedoucí osobní poradny Zdeňka Peterková a odborný právní poradce Andrej Forró   

POBYTOVÁ 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
Posláním pobytové odlehčovací služby je 
poskytnout čas na odpočinek, regeneraci 
sil pečovateli a  současně zajistit kvalitní 
a bezpečnou péči a podporu osobě, o kte-
rou je pečováno. 
Tato pomoc a podpora vychází z  indivi-
duálních potřeb osob, respektuje jejich 
důstojnost a  zachovává základní lidská 
práva a  svobody. Významným aspektem 
je možnost osob zůstat ve  svém přiroze-
ném sociálním prostředí. Odlehčovací 
služba je poskytována tam, kde je péče 
zajišťována rodinným příslušníkem či 
osobou blízkou, který o  svého blízkého 
pečuje celodenně. 
Kapacita sociální služby: 2 lůžka 
Okruh osob, kterým je sociální služba 

určena: • senioři 
• osoby s jiným zdravotním postižením
Věková struktura:  
• osoby zletilé, tj. od 18 let výše
Cílem sociální služby je uživatel, kterému: 
• je umožněno pomocí poskytnutí odleh-
čovací služby po přechodnou dobu a tím 
možnost setrvat i nadále ve svém přiroze-
ném domácím prostředí 
• u  kterého jsou podporovány sociální 
vazby mezi uživateli a jejich rodinami 
• zajištění kontaktu se společenským pro-
středím dochází k  podpoře a  motivaci 
k  udržení či zlepšení soběstačnosti a  sa-
mostatnosti 
Prostředí a podmínky: 
odpovídají kapacitě, charakteru služeb 
a potřebám uživatelů odlehčovací služby. 
K poskytování služby jsou vyčleněny pro-
story DPS Komenského 6, Velké Meziří-
čí, jedná se o bytovou jednotku rozčleně-
nou, kde jsou 2 lůžka. K dispozici je dále 
vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. 
Pobytová odlehčovací služba je poskyto-
vána nepřetržitě. 
Organizace: 
Sociální služby Velké Meziříčí 
Adresa: Zdenky Vorlové 2001 
tel.: 603 967 714 
e-mail: ssm.vm@outlook.cz

Sociální služby města Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Posláním sociálně aktivizačních služeb (dále jen SAS) je 
podpora aktivního života osob, kterým je určena. Sociál-
ní služba usiluje o  vytváření příležitostí pro navazování 
nových kontaktů a  zabránění tak sociálnímu vyloučení. 
Podpora, která je v  rámci poskytované služby vytvářena, 
respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů a vy-
chází z jejich individuálních potřeb. 
Základní činnosti při poskytování SAS: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(zájmové a volnočasové aktivity, vzdělávání) 
• sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji a udrže-
ní osobních a sociálních schopností a dovedností 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při 
obstarávání osobních záležitostí 
Kapacita sociální služby: 5 klientů 
Okruh osob, kterým je sociální služba určena: 
• senioři 
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby s tělesným postižením 
• osoby s mentálním postižením 
Věková struktura: • osoby zletilé, tj. od 27 let výše 
Cílem sociální služby je uživatel, u kterého dojde k: 
• udržení nebo rozvoji dovedností, schopností směřujících 
k zajištění soběstačnosti a samostatnosti 
• motivaci trávit smysluplně svůj život 
• vytvoření příležitostí navázat nové společenské kontakty 
• k  aktivní náplni života při sociálním nebo zdravotním 
znevýhodnění 
Prostředí a  podmínky: odpovídají kapacitě, charakteru 
služeb a  potřebám uživatelů SAS. K  poskytování služby 
jsou vyčleněny bezbariérové vnitřní i  venkovní prostory 
DPS Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí. K dispozici je 
hygienické zázemí. Provozní doba SAS je ve  všední dny 
od 9 do 14 hodin. 

Organizace:  
Sociální služby Velké Meziříčí 
Zdenky Vorlové 2001, tel.: 603 967 714, 
e-mail: ssm.vm@outlook.cz, www.ssmvm.cz 
Nabízené aktivity: 
• ruční práce 
• stolní a společenské hry 
• nácvik základní obsluhy PC 
• trénování paměti 
• předčítání denního tisku 
• kulturní a společenské akce 
• odborné přednášky a besedy 
• promítání vybraných pořadů a filmů 
• muzikoterapie (zpívání, poslech hudby) 
• canisterapie 
• procházky a výlety 
• cvičení na rotopedu 
• kondiční cvičení 
• pomoc při komunikaci vedoucí k  uplatňování práv 
a oprávněných zájmů (v místě poskytování sociální služby)
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí (v místě posky-
tování sociální služby)

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 
nabízí k pronájmu moderně vybavené školicí prostory. 
Přednášková místnost má kapacitu 24 míst a  je vybavena 
prezentační technikou (notebook, interaktivní tabule, data-
projektor, flipchart a mikrofon). K dispozici je i počítačová 
učebna se čtyřmi počítači. Součástí školicích prostor je ku-
chyňka a WC. V domově lze také objednat obědy či drobné 
občerstvení pro účastníky.
Bližší informace získáte na  www.domovvelkemezirici.cz 
nebo u paní Gregorové na tel. 561 201 570, 734 875 428 či 
na gregorova@domovvelkemezirici.cz.                                 -pi-

Nabídka pronájmu školicích prostor

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ U PŘÍLEŽITOSTI  VI. ROČNÍKU TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR VÁS ZVOU NA 
D E N  O T E V Ř E N ÝC H  D V E Ř Í , který se bude konat 7. 10. 2014  od 9 do 16 hodin v DPS na ulici Komenského 6 a v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001. 

 Program:  ● Prohlídka a prezentace nově zřízené pobytové odlehčovací služby na adrese DPS – Komenského 6.  
● Prohlídka a prezentace nově zřízené sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese DPS – Zdenky Vorlové 2001.

●  Zajištění malého občerstvení, které každoročně připravují klientky Domu pečovatelské služby v rámci volnočasových aktivit ● Poskytnutí informací pověřenými pracovníky

Prodáváme kvalitní 
19týdenní nosnice, začínají 

nést a směsi pro nosnice.  
A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 

737 477 773.

POWER STRIP – léčivá náplast na každou bolest

1. Rada města vzala na vědomí: 
• zprávu o výsledcích akce Otevření věže kostela 
sv. Mikuláše v roce 2014
2. Rada města schválila:
• pořízení doplnění výzdoby vánočního stromu 
dle přiložené nabídky
• rozpočtové opatření: zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 
neúčelová rezerva, rozdělení: 10 tis. Kč – § 3429 
Drakiáda 2014 – náklady hrazené městem
• rozpočtové opatření: zdroj: 50 tis. Kč – § 6409 org. 
307 rezerva m. č. Lhotky, 
rozdělení: 50 tis. Kč – § 
3745 org. 307 veřejné pro-
stranství m. č. Lhotky
• rozpočtové opatření: zdroj: 400 tis. Kč – § 2212  
org. 80 silnice – práce provedené Technickými služ-
bami VM, s. r. o., rozdělení: 400 tis. Kč – § 3412 
org. 80 péče o sportovní zařízení – práce provedené 
Technickými službami VM, s. r. o.
• rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč –  § 6409 ne-
účelová rezerva, rozdělení: 5 tis. Kč – § 3231 koncert 
Základní umělecké školy na podporu výstavby roz-
hledny na Fajtově kopci – náklady hrazené městem
• rozpočtové opatření: zdroj: 89.900 Kč – § 3322 
rezerva na  kulturní památky, rozdělení: 89.900 Kč 
– § 3322 obnova krovu sýpky ve Velkém Meziříčí – 
vlastní podíl
• rozpočtové opatření: zdroj: 386.863 Kč – § 3322 
rezerva na kulturní památky, rozdělení: 386.863 Kč 
– § 3322 restaurování kašny se sochou sv. Floriána – 

vlastní podíl k dotaci
• rozpočtové opatření: zdroj: 34 tis. Kč – § 6409 
neúčelová rezerva, rozdělení: 34 tis. Kč – § 2229 
zhotovení projektové dokumentace dopravního 
značení k zamezení vjezdu těžké tranzitní nákladní 
dopravy do města
• Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí dotaci 
ve výši 4 tis. Kč na kompenzaci nákladů spojených 
s otevřením věže kostela. Zdrojem budou tržby ze 
vstupného

• sníženou sazbu pro 
sportovní oddíly v tělocvičně 
ZŠ Oslavická pro Základní 
školu a mateřskou školu Osla-

vice v rozsahu 1× měsíčně na školní rok 2014/2015
• s  pronájmem reklamní plochy na  budově bez 
č. p.  na  ul. Třebíčská ve  Velkém Meziříčí, která je 
součástí parc. č. 2555/33 nacházející se v k. ú. Velké 
Meziříčí, společnosti Yashica, s. r. o., Kožichovice 
na dobu neurčitou 
• záměr zastřešení části laviček a zpevnění povr-
chu pod nimi dlažbou u sportovního hřiště v Mos-
tištích na části pozemku parc. č. 49/1, k. ú. Mostiště 
u Velkého Meziříčí za fotbalovou brankou. Zastře-
šení, dlažbu a  ostatní náklady uhradí z  vlastních 
prostředků sportovní klub Mostiště
• zapojení transferů účelově určených, přijatých 
na účet města v srpnu–září 2014, do rozpočtu města 
Velké Meziříčí v r. 2014 

Ing. Radovan Necid, starosta města

DO SVÉHO STUDIA 
PŘIJMU 

NEHTOVOU DESIGNÉRKU 
volejte prosím tel.: 

777 671 667

PŘIJMU SPOLEHLIVÉHO 
ZEDNÍKA 

S VLASTNÍM ŽL.
TEL.: 602 459 636.

V  sobotu 20. září odjeli mladí 
hasiči na  pozvání družebního 
města za  svými kolegy do  Čes-
kého Meziříčí. Dobrovolní ha-
siči pro nás připravili poznávací 
odpoledne se soutěžemi a  akti-
vitami, které pomohly seznámit 
a sblížit obě družstva dětí. Ve ve-
černích hodinách jsme kromě 
rozhovorů o hasičině a soutěžích 
pro mladé hasiče, ochutnali po-
choutky z  grilu a  bramboráky, 
které připravili členové SDH 
České Meziříčí. Ubytováni jsme 
byli v  hasičské zbrojnici. Druhý 
den ráno jsme si prošli s  dětmi 
z  domácího sboru České Mezi-
říčí, prohlédli cukrovar a domácí 
pro nás připravili vyjížďku his-
torickým automobilem. Po  obě-
dě jsme se rozloučili s příslibem 
dalšího setkání tentokrát ve Vel-

kém Meziříčí. Cestou domů 
jsme navštívili Slatiňany, kde si 
děti mohly ve  volném výběhu 

pohladit Starokladrubské koně. 
Vedoucí MH Mirek Jágrik, 

foto: archiv hasičů

Mladí hasiči navštívili České Meziříčí

Máte dlouhodobé a chronické bolesti? Nabízíme 
vám  možnost vyzkoušet zcela nový přírodní pro-
dukt náplasti PowerStrip.
PowerStrip učinkují velmi rychle, 48 hodin dodá-
vají tělu 100% aktivních látek a bio živin a aktivují 

v těle vlastní léčebné procesy. Dodávají tělu energii, 
zvyšují koncentraci a  zlepšují duševní zdraví. Na-
pomáhají detoxikaci a  čištění organismu, podpo-
rují správné funkce kardiovaskulárního systému, 
zlepšují stav pleti, redukují úroveň tělesného stresu, 
zlepšují kvalitu spánku, posilují imunitní systém, 
zlepšují sexuální funkce, urychlují spalování tuků 
a velmi výrazně ulevují od bolestí a urychlují hojení. 

Nabízíme každé úterý a čtvrtek  v 9, 10 a 11 hodin 
besedu na téma, jak náplast PowerStrip používat.
Informace na tel.: 606 657 123.                      -dp-, -pi-
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 INZERCE
řádková
plošná

tel.: 566 782 009
739 100 979

velkomeziricsko@velkomeziricsko

Sběrny řádkové
 soukromé inzerce 

pro týdeník Velkome-
ziříčsko -mimo redakci: 

Měřín – Papírnictví  
Wasserbauerová, Křiža-

nov – novin. stánek Jančík, 
Tasov – prodejna p. Böhm, 

IC Velká Bíteš.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

■ Koňský hnůj, kvalitní, cena 
300 Kč/vozík za  auto, Velko-
meziříčsko. Tel.: 732  277  101.
■ Vanu plechovou, pozinko-
vanou (možná vhodnou i  pro 
zahradní jezírko). Dále prodám 
konstrukci na  dětskou houpač-
ku z  kovových trubek. Cena 
dohodou. Tel.: 721  606  874.
■ Litinový teplovodní kotel, 7 
článků, na  tuhá paliva, včetně 
opláštění. Plně  funkční, levně. 
Tel.: 731  146  238, 736  753  493.
■ Přímotopný elektrokotel, vý-
kon 15 kW, proud 24 A, jistič 25 
A, krytí IP24, napětí 3×220/380V, 
50 Hz, hmotnost 36 kg. Včet-
ně oběhového čerpadla a  po-
kojového termostatu. Levně. 
Tel.: 731  146  238, 736  753  493.
■ Ohřívač vody stojatý, ply-
nový od  firmy Enbra, typ JW 
530 S  JV John Wood. Na  zemní 
plyn i propanbutan, objem 115 l, 
příkon 8,6 kW, výška 125 cm, 
průměr 45,7 cm, katodová 
ochrana proti rezivění. Použí-
vaný 4 roky, plně funkční, jako 
nový. Cena dohodou, levně. 
Tel.: 731  146  238, 736  753  493.
■ Brambory konzumní, Adéla, 
větší množství. Cena 450 Kč/q. 
Tel.: 732  438  387, 566  544  005.
■ Brambory na uskladnění, od-

růdu Dali, cena 500 Kč/q. Bram-
borový odpad 100 Kč/q. Místo 
odběru Vídeň. Tel.: 737 937 326.
■ Obývací stěnu, tmavou, 5×2 m 
+ sedačku. Kulatý kuchyňský stůl 
+ sklo + židle, šicí stroj elektrický, 
zadní sedačku na  Felicii, zadní 
nárazník z  Octavie, zpětná zr-
cátka vyhřívaná na Esace. Levně. 
Tel.: 739 902 188.
■ Brambory jedlé, ruční sběr, 5 
Kč/kg. Brambory odpad 2 Kč/kg. 
Tel.: 604 112 330. 
■ Šaty světležluté, nové, z  An-
glie, vel. 38, pěkný módní střih. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 604 628 092.
■ Vysokozdvih za traktor. Dosah 
4,3 m. Cena dohodou. Tel.: 
606 316 965.
■ Balerínky, nové, červe-
né, vel. 39. Cena 100 Kč. Tel.: 
724 851 044.
■ Škodu Fabii, barva stříbrná, r. 
v. 2004, najeto 90 tis. km, zimní 
i  letní kola. Cena dohodou. Tel.: 
737 787 593.
■ Keramický zelák 50 l, hně-
dý. Poklop na  zalití vodou. 
Původní cena 1.500 Kč nyní 
1.000 Kč. Nový, nevyužitý. Tel.: 
737 348 506.
■ Krásný pánský oblek (z  ko-
lekce Armani) tmavošedé barvy 
s  jemným proužkem, materiál 
100 % vlna, vel. 50 (pas 88 cm, 

délka kalhot 103 cm) – na  štíh-
lou postavu, vhodný do  ta-
nečních. Nový, nenošený. Tel.: 
724 063 930.
■ Přístroj Biomag Monai Fs – 
prodám s 50% slevou. Jde o pří-
stroj pro léčbu magnetoterapií, 
vhodný pro rehabilitaci pohybo-
vého ústrojí, k  hojení zlomenin 
apod. Tel.: 721 680 174.
■ Střešní krytinu, starší, dvou-
falcovou, asi 800–1000  ks. Tel.: 
728 530 739.
■ Brambory konzumní 
na uskladnění, odrůdy Marabel, 
Belana, Adéla. Dále prodám ječ-
men a pšenici. Tel.: 607 299 168 
– nejlépe po 17. hodině.
■ Ječmen a pšenici z letošní skliz-
ně. Tel.: 602 729 858.
■ Brambory, konzumní 
na  uskladnění, odrůda Laura 
(červené). Cena 500 Kč/q. Tel.: 
731 136 395.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u  nás na  Vysočině. Jde 
o  modrý paličák výrazné a  ost-
ré chuti. Při dobrém uskladnění 
vydrží do další sklizně. Cena 150 
Kč/kg. Tel.: 602 396 592.

■ Motorové vozidlo nepojízdné 
– nepotřebné. Kupní smlouva + 
doklad ekolikvidace. Koupím ne-

potřebnou zahradní a  dílenskou 
techniku. Volejte a  pište na  tel.: 
605 818 245.
■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 
Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 
1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Venkovní dveře starší, pravé, 
palubkové, široké 90 cm. Tel.: 
721 680 174.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-

ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Byt 3+1 v  OV, slunný, na  uli-
ci Ke  Třem křížům ve  VM. Byt 
se nachází ve  zděném obytném 
domě v 1. NP. Je po částečné re-
konstrukci s  novými plastovými 
okny. K  dispozici je zahrádka 
o  výměře 26 m2, sklep, komora, 
2 sušárny a  kočárkárna. Má ga-
ráž, která je přímo v domě, pro-
storný balkon, zděnou koupelnu 
s  vanou a  samostatné WC. Cel-
ková plocha bytu bez garáže je 
77,48 m2. Cena dohodou. Tel.: 
776 798 182, 605 959 464.
■ Koupím byt ve VM, 3+1, pla-
tím hotově. Tel.: 777 211 316.

■ Pronajmu  byt 1+1 v blízkosti 
centra ve Velkém Meziříčí, ná-
jemné 4.000 Kč + energie,  volný 
od listopadu 2014. Prohlídky dle 
dohody. Tel.: 724 025 983.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bez-
děkov ve  Velkém Meziříčí. Tel.: 
603 383 699.

■ Pronajmu byt 3+1, pěkný slun-
ný, panelový, 70 m2. Ulice Poš-
tovní. Po  částečné rekonstrukci. 
Volný ihned. Tel.: 775 333 449.
■ Pronajmu 3+1 rodinný dům 
v Martinicích. Tel.: 734 588 391.
■ Pronajmu garáž na  ulici Zá-
viškova ve  VM. Cena dohodou. 
Tel.: 737 961 710.

■ Daruji koťata. Tel.: 604 112 330.

■ Jsem bezdětný, plnoštíhlý, 
trošku introvert, jinak celkem 
zajištěný chlap, 42/175. Zkla-
mání se nám nevyhýbají, a  tak 
hledám na Vysočině a zde v okolí 
obyčejnou holku (paní) vlíd-
nou, co by chtěla kluka s dílnou, 
aby nebyl tak sám. Jsem svářeč, 
tak přiměřená, rozumná mam-
ča s  menším rošťákem potěší. 
Pozdější přistěhování a  ochota 
žít běžný život na vesnici nutné. 
Jsi-li třeba i  plnoštíhlá, věřící 
katolička s  touhou ještě mít dít-
ko, ozvi se – pomohu ti a  třeba 
na  podzim najdem nový smysl 
života, zdá se, že už mám nejvyšší 
čas.  Můj kontakt je v redakci.

Prodám

doUČÍM anGliČtinU
tel.: 608 662 781

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK SEŘIZOVÁNÍ A OBSLUHY 
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ – VYUČEN V OBORU SE ZNALOSTÍ 

PRÁCE NA CNC SOUSTRUZÍCH A CNC FRÉZKÁCH.
Nabízíme výhodné platové podmínky. Dobré pracovní zázemí.
Kontakt : 601 367 203, 606 713 371, e-mail:  z.horka@endis.cz

Společnost ENDIS a. s., Příkopy 39 
Velké Meziříčí 
přijme do pracovního poměru:

OD 1. 10. ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍ DOBY 
NEUROLOGICKÉ AMBULANCE

HORÁCKO, NÁMĚSTÍ 22/24, 
MUDr. JAROSLAV ŠTEFEK

 po   7–13 MUDr. Chlupová
 út   7–13 MUDr. Jirků, MUDr. Štefek
 čt 13–19  MUDr. Navrátil, MUDr. Štefek
 pá   7–13 MUDr. Navrátil

EEG, EMG, UZ krčních tepen, myoskeletární 
medicína, tel.: 566 521 109, 603 574 046. 

Možnost ošetření i bez předchozího objednání.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent úřadu 
územního plánování bude mít odpovědnost 
zejména za řádný výkon všech věcí spadají-
cích do působnosti úřadu územního pláno-
vání podle stavebního zákona.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnos (za bezúhonnou
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla
 pravomocně odsouzena pro trestný čin
 spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
  spáchaný z nedbalosti za jednání související
 s výkonem veřejné správy, pokud se
 podle zákona na tuto osobu nehledí,
 jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání
  s maturitní zkouškou stavebního směru,
 popř. vyšší odborné vzdělání nebo střední  
 vzdělání s maturitní zkouškou technického
  či přírodovědeckého směru, 
• praxe v oboru územního plánování výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 
• samostatnost, flexibilitu, vysoké pracovní  
 nasazení, smysl pro týmovou práci, komu- 
 nikační a vyjednávací schopnosti.
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,

• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se správních činností 
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 2. 10. 2014 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
Výběrové řízení – pozice VÝST
Kontaktní telefon: 566 781 003

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

Ve Velkém Meziříčí dne 16. 9. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby – referenta úřadu 
územního plánování

na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: ihned

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

MAŠKARA
půjčovna 
kostýmů, 

paruk 
a klobouků.

Karnevalové doplňky 
a textilní výrobky.

Mlýnská 1102/10 VM
Tel.: 604 816 666

www.maskara1.webnode.cz

RESTURACE 
U ŠIDLŮ JABLOŇOV 

připravuje tradiční 
ZVĚŘINOVÉ HODY 

12.–15. 11. 2014, 
15. 11. TANEČNÍ ZÁBA-
VA, hudba p. Kratochvíl 

z Velké Bíteše.
Dále nabízíme možnost 
firemních a svatebních 

večírků, narozeninových 
oslav. Kapacita sálu 100 
osob, salonek 30 osob.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Tel.: 736 762 223
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Vzpomínky
sPoleČenská RUbRika Vlastivědná a genealogická společnost 

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek na měsíc říjen: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
   7. 10. Poldry v Nizozemí II. Josef Sedlák
14. 10. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve VM)
   K. Křeček, Vl. Makovský
21. 10. Moje velkomeziříčské kořeny v rodech Čermáků a Škodů
   ing. Václav Křepelka PhD.

Změna programu vyhrazena.

KURZ  KERAMIKY – Lektorka H. Cejpková
Výuka obsahuje modelování z ruky, z plátu, válečková 

technika, práce na hrnčířském kruhu. Termín výuky: říjen 
2014–leden 2015 (celkem 16 lekcí),  probíhá ve středu. 

Více info na tel.:  732 247 717.

Zubní pohotovost: Sobota 27. 9. MUDr. T. Konečný, 
Žďárská 73, Nové Město n. Mor., tel.: 566 618 060. Neděle 28. 9. 
MUDr. R. Konečná, Žďárská 73,  tel.: 566 618 060. (www.nnm.cz).  
Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové, Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km od VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a  místní 
Agenda 21, vyhlásilo soutěž Rozkvetlé město. Do  soutěže se mohli 
přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící 
ve Velkém Meziříčí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
• květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií,
• květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech: Květinová výzdoba oken – Květinová výzdoba předzahrá-
dek. Fotosnímky přihlášených výzdob budou zobrazeny na webu měs-
ta www.mestovm.cz. Hlasovat bude možné do středy 24. 9. 2014.
Slavnostní vyhlášení prvních tří míst v  každé kategorii spolu s  pře-
dáním cen proběhne ve čtvrtek 2. října 2014 v 16.00 na malé scéně 
Jupiter clubu. Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Město Velké Meziříčí, Zahradnictví – Rozmarínek Vídeň a  Zdravý 
Kraj Vysočina.                                                                                              -mš-

Rozkvetlé město

Víkend s houbami

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí ve spolupráci se Sportovním cen-
trem Velké Meziříčí nabízí BB cvíčo – cvičení pro rodiče či prarodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let. První schůzka a zároveň první lekce pro-
běhne 26. 9. 2014 v 9.15 hodin v Domě dětí a mládeže VM, Komen-
ského 10. Cvičit se bude ve Sportovním centru VM „Charitě“, v domě 
dětí a mládeže, venku na hřišti, pojedeme si zaplavat i do bazénu.
Přihlášky v kanceláři Domu dětí a mládeže VM, Komenského 10. -ddm-

BB cvíčo v domě dětí

Připoj se ke zvídavým a odvážným holkám a klukům 
v přírodovědných kroužcích 
BOBŘÍCI – pro předškolní děti od 5 let a prvňáčky
▶ každé úterý 15.00–16.30 
▶ na Ostrůvku ve VM, začínáme v úterý 30. 9. 2014
 
ROBINSONI – pro děti z 2.–5. třídy ZŠ
▶ každou středu 15.00–16.30 
▶ na Ostrůvku ve VM, začínáme ve středu 1. 10. 2014
Baví nás zkoumat přírodu a odkrývat její tajemství. 
Trávíme hodně času na  zahradě Ostrůvku i  na  výpravách do  okolí. 
Brodíme se ve vodě, chytáme vodní i suchozemské breberky. Pro zví-
řata stavíme různé příbytky. Učíme se v přírodě žít a přežít – rozdě-
láváme oheň, stavíme si přístřešky, trénujeme uzlování i vyřezávání. 
Poznáváme, co se dá v přírodě jíst, vaříme i pečeme pokrmy na ohni 
i v kuchyňce. O další informace a přihlášku si napište na email petra.
juhasova@chaloupky.cz nebo si přihlášku vyzvedněte v kanceláři Cha-
loupek o. p. s., pracoviště Velké Meziříčí, Ostrůvek 288.

Bobříci a Robinsoni 
na Ostrůvku

Všechny, kteří rádi sbírají nebo 
jedí houby a  chtěli by se o  nich 
dozvědět další užitečné informa-
ce a zajímavosti, zveme 27. a 28. 
září 2014 do  nového střediska 
Chaloupky v Balinách.
V sobotu vás tam čeká od 9 ho-
din procházka do lesa se sběrem 
hub, na  které vás bude provázet 
zkušený mykolog. V  chaloupec-
kém středisku pak určování va-
šich úlovků, prohlídka velké výstavy živých hub, mykologická porad-
na, výměna zkušeností a receptů s ostatními účastníky a v neposlední 
řadě i občerstvení a příjemná relaxace v naší nové přírodní zahradě. 
A to vše až do 17 hodin. V neděli se bude program opakovat, pouze 
procházka v lese již nebude organizována společně a mykolog i výsta-
va vám budou k dispozici v budově střediska od 10 do 17 hodin.
Udělejte si čas, ať se přesvědčíte, že v Balinách je houbařský ráj a v no-
vém středisku Chaloupky je dobře!                    Srdečně zvou pořadatelé.
Pokud by chtěl některý ze zkušených houbařů přispět svými zají-
mavými úlovky do připravované výstavy, může nám je přinést v pá-
tek 26. 9. 2014 od 8 do 14 hodin na Ostrůvek ve Velkém Meziříčí 
nebo přímo do Balin od 14 do 19 hodin. 

❧ Bylo-li na  světě zásluhou 
blízkého člověka trochu víc lásky 
a dobroty, trochu víc světla a prav-
dy, měl jeho život smysl. ❧

Odešla jsi tiše, ve věku 66 let, jak 
si osud přál, ale v naších srdcích 
žiješ stále dál.

Dne 30. září 2014 uplynou dva 
roky, kdy od  nás navždy odešla 
paní 

Libuše Kučerová 
z Mostišť.

Stále vzpomínají manžel Jiljí 
a děti s rodinami.

ZO ČZS Velké Meziříčí oznamuje, 
že v sobotu 20. září 2014 zahájilo MOŠTOVÁNÍ.  

Moštárna bude v provozu každou sobotu od 8 do 12 hodin, 
ukončení nebo případné změny v provozní době budou 

vyvěšeny na budově moštárny.

Pozvánka na besedu pořádanou 
ČESKOU A OBCHODNÍ INSPEKCÍ 

na téma 
ochrany spotřebitele v oblasti předváděcích akcí 

a ostatních problematických míst 
vnitřního trhu ČR.

Čtvrtek 2. října ve 14.00 v sále loutkové scény 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

 Přijďte si poslechnout a prodiskutovat s kompetent-
ními pracovníky ČOI o jejich působení jako orgánu 

dozoru, jeho pravomocí, obecném působení na vnitř-
ním trhu ČR a o jejich i negativních zkušenostech 

s předváděcími akcemi. 
Jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy na jakékoliv 

téma z oblasti ochrany spotřebitele. 
     Zdeňka Peterková, vedoucí obec. živnosten. úřadu VM

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

ve středu 1. 10. 2014 
v 15 hodin

pořádá seminář

možnosti hledání práce, orientace na pracovních 
portálech, personální agentury, tiskoviny

V praktické části si vyzkoušíme, jak hledat volná 
pracovní místa prostřednictvím internetu.

Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 

3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko)
Potvrzení účasti: telefonicky na č. 566 781 198,  e-mailem 

na centrumzamestnanosti@mestovm.cz
 popř. osobně v Centru zaměstnanosti. 

Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

JAK HLEDAT PRACOVNÍ MÍSTA NA INTERNETU

Mediální partner: 

Městský psí útulek daruje

Tel.: 723 778 248

▶  2 fenky německého ovčáka – 
 – 1,5 a 4 roků staré
▶  staršího jezevčíka

AKTUÁLNÍ NABÍDKU NAJDETE NA 
http://www.ddmvm.cz/

https://www.facebook.com/ddmVM

MÁ NABÍDKU 
KROUŽKŮ 

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
A ZVE K ÚČASTI.

Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
Den otevřených dveří – středa 8. 10. 2014, 8– 15 hodin

Představení činnosti společnosti
Ukázka zdravotních a kompenzačních pomůcek

Prodejní výstava prací žáků ZŠ a SŠ a střediska Kociánky Březejc 
Nad Gymnáziem 464, Velké Meziříčí

e-mail: olga.pospisilova@hhv.cz, tel.: 739 507 587, 566 615 560
Koncert v kostele sv. Václava v Křižanově

28. 9. 2014 v 18 hodin 
SVATOVÁCLAVSKÉ MEDITACE 

CORDIAL STRING QUARTET a hosté
neděle 28. září v 18 hodin v kostele sv. Václava 

v Křižanově, v rámci Svatováclavského festivalu 
hudby a umění.  Vstupné dobrovolné 

Mše svaté o pouti sv. Václava v neděli 28. 9. 2014 
6.15 hodin otec Tomáš Holcner 
7.30 hodin otec Roman Kuten 

10.30 hodin otec Roman Kuten
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kPh – hUdebnÍ nabÍdka sezony 2014/2015
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci s uměleckou 
agenturou GLOBART, s. r. o. uvádí novou sezonu KPH Velké 
Meziříčí 2014–15:
▶ Cikánský houslový virtuóz – 14. 10. 2014  –
– Ivan Herák s kapelou
▶ Ukrajinský pianista Kostiantyn Tyshko 27. 11. 
▶ Novoroční koncert s přípitkem  – Moravské klavírní trio a operní 
hosté – leden 2015 (Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miro-
slav Zicha violoncello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, další 
sólisté v jednání)
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot , Jana Kopi-
cová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015   – Jiří Jahoda (housle), Pavla Jahodová 
(violoncello)
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 
590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 
Výhody předplatného:  1) Výběr nejlepších míst v  sále a  rezervace 
na všechny koncerty.  2) Úspora 460 Kč při koupi dětské/studentské 
abonentky.  3) Úspora až 440 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu.  4) 
Úspora až 555 Kč na osobu při koupi abonentky pro 2 osoby.  5) Zasílání 
pozvánek a informací k předplatnému e-mailem (platí pouze při uvedení 
e-mailové adresy do přihlášky).
Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty a  ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a  ZTP/P a  jedné do-
provodné osobě (abonentka je nepřenosná). www.hudbamezirici.
cz Předprodej vstupenek a abonentek: Jupiter club, Náměstí 17, Vel-
ké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566  782  004 (001), e-mail: 
program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz  Dramaturgie: umělec-
ká agentura GLOBART, s. r. o., MgA.  Jiří Jahoda, tel.: 548  531  618, 
603  840  013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz Nad rámec 
programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci 

ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špič-
kových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho hu-
debního školství. Všechny koncerty se konají v sále Jupiter clubu v 19 
hodin.                                                                                                   -prog-

Středa 15. října 2014 od 19.30 hodin
● ● ● Z LOUŽE POD OKAP – Fanny agentura
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech 
vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se 
ovšem na  příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která 
bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme 
s humorem, vtipem a nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Ho-
molová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa
Středa 29. října od 19.30 hodin
● ● ● DRAHÉ TETY A JÁ – divadlo METRO
Tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Pod-
skalského není nutno blíže představovat.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, 
Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní
Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin
● ● ● BARMANKY – divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale 
i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Hru 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová

Představení budou probíhat v  kinosále  Jupiter clubu. Cena per-
manentky pro jednu osobu je 1.000 Kč. Jednotné vstupné 300 Kč. 
Rezervace a prodej permanentek na programovém oddělení Jupiter 
clubu. Tel.:  566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!            -zh-

divadelnÍ sezona PodziM 2014 kino JUPiteR ClUb – zářÍ, řÍJen

● ● Středa 24. 9. v 19.30 hodin 
MÍSTA – V hlavní roli V. Polív-
ka, J. Cina, J. Matoušková. Drama 
Česko 2014. Režie: Radim Špa-
ček. Vstupné: 110 Kč, 108 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pátek 26. 9. v 19.30 hodin 
ZLODĚJKA KNIH
V hlavní roli  S. Nélisse, G. Rush, 
E. Watson. Režie: B. Percival. Vá-
lečné drama Německo, USA 2013, 
původní znění, české titulky. 
Vstupné: 80 Kč, 131 min., mláde-
ži přístupný od 12 let.
● ● Neděle 28. 9. v 17 hodin 
KRÁSKA  A  ZVÍŘE
Romantický fantasy film Francie, 
Německa 2014, český dabing. Re-
žie Ch. Gans. Vstupné: 90 Kč, 112 
minut, mládeži přístupný.

● ● Středa 1. 10. v 19.30 hodin
SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTE-
ROU BYCH VRAŽDIL
V hlavní roli J. Brolin, E. Green, 
M. Rourke, J. Alba, B. Willis. Re-
žie R. Rodriguez. 
Akční krimi thriller USA 2014, 
původní znění, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 104 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.

● ● Pátek 3. 10.  v 19.30 hodin
STRÁŽCI GALAXIE
Hrají Ch. Pratt, V. Diesel, Z. Sal-
dana. Režie J. Gunn. Akční dob-
rodružná sci-fi komedie USA 
2014, původní znění, české titul-
ky. Vstupné: 80 Kč, 122 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Sobota 4. 10. v 19 hodin
LÁSKA NA KARI
V hlavní roli H. Mirren, M. Dayal 
a další. Komediální drama USA 
2014, původní znění, české titul-
ky. Vstupné: 100 Kč, 112 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Neděle 5. 10. v 16 hodin
KHUMBA Animovaná rodinná 
komedie 2014. Vstupné: 80 Kč, 
88 minut, mládeži přístupný.
● ● Středa 8. 10. v 19.30 hodin
LUCY
V hlavní roli S. Johansson, M. 
Freeman. Režie L. Besson. Akční 
sci-fi Francie 2014, původní zně-
ní, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 90 minut,  mlá-
deži přístupný od 15 let.
Rezervace na  www.jupiterclub.
cz, prodej vstupenek na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení v pondělí 3. listopadu  2014, ukončení únor 2015. 
Uzávěrka přihlášek 31. října 2014.
Jednotlivé lekce budou probíhat: luteránské gymnázium – sál  3. 11., 
10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12., 5. 1.
Jupiter club – velký sál:   12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 16. 2. 
V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu, den výuky: pondělí.                                  
Ples v bílém a závěrečný Barevný ples (velký sál Jupiter clubu)
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a  Obchodní akademie, Střední škola řemesel 
a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET -  Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby.
Cena celého kurzu: 900 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i individu-
álně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, Ples v bí-
lém  a závěrečný Barevný ples.  Platba v hotovosti s vyplněnou přihláš-
kou nebo hromadně za ročník, školu. Každý účastník kurzu se prokáže 
legitimací. Během kurzu nemohou žáci bez vážných důvodů odcházet 
z výuky. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu do 30. října 
2014, otevřeno po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin,  tel.: 566 782 004, 
566 782 001 nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční.

Taneční kurzy  2014 
v Jupiter  clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
(začátečníci, mírně pokročilí) v sále luteránského gymnázia. Zahrnu-
je 6 vyučovacích lekcí. Zahájení: v pondělí 3. listopadu 2014, 21–23  
hodin (3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12, 15. 12., 5. 1.). Ukončení: 5. ledna 
2015. Cena kurzu: 1.250 Kč/taneční pár.  Přihlásit se můžete nejpoz-
ději do 31. října 2014 na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004, 566 782 000 nebo na program@jupiterclub.cz. 
Omezená kapacita!                                                                                    -hs-

Taneční pro dospělé
UPOZORNĚNÍ:

Sezona loutkového divadla bude z technických důvodů 
zahajená až v listopadu. 

Divadlo Vodníkova Hanička avizované v minulém čísle 
se z technických důvodů neuskuteční. -hs-

Mediální partner: 14. 10. 2014 – v 19 hodin v luteránském gymnáziu

Jupiter club, s. r. o., uvede 
divadelní pohádku divadla Maléhry

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Na motivy pohádky H. Ch. Andersena. 

Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak ho 
vidí tři uklizečky. Využívají všech prostředků 

z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) 
a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zane-

chali na jevišti. Poetická pohádka je tak oživena 
o nápady „obyčejných” uklízeček.

Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová
Nikola Zbytovská

Neděle 19. října 2014 od 15.00, kinosál JC. 
Vstupné 60 Kč. 

Rezervace a prodej na programovém oddělení JC 
tel. 566 782 001, 004.

Změna programu vyhrazena!
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hoRáCký hokeJový klUb

V  sobotu 13. září 2014 se konal 
první sezonní turnaj Ligy Vyso-
činy mladších žáků v Havlíčkově 
Brodě. V  letošní sezoně se ligy 
účastní celkem šest družstev, 
na každém turnaji vždy hraje pět 
týmů a jeden má volný los. 
Prvního turnaje se účastnila 
družstva Nového Veselí A  a  B, 
Chrudimi a domácí celek Havlíč-
kův Brod.
K prvnímu utkání jsme nastoupi-
li proti loňskému vítězi Novému 
Veselí A. Naše hra postrádala 
přesnost. Po  poločasové poradě 
se ale rázem změnila, výborně 
pracovala obrana, ze které jsme 
úspěšně přecházeli do  rychlého 
protiútoku. Nakonec jsme za-
slouženě vyhráli 14:11. Nejlepší 
střelec zápasu byl Štěpán Fiala 
s pěti přesnými zásahy.
Ve druhém utkání jsme se střet-
li s  Chrudimí. Od  začátku jsme 
praktikovali rychlou hru, založe-
nou na dobrém pohybu. Ve dru-
hém poločase jsme nepřipustili 
žádný zvrat a po celkově dobrém 
kolektivním výkonu jsme vyhrá-
li 15:5. Nejvíc branek vsítil opět 
Štěpán Fiala (6).

Třetí utkání jsme odehráli pro-
ti Novému Veselí B. Měli jsme 
je od  začátku pod kontrolou 
a  na  konci svítil na  tabuli výsle-
dek 19:3 (9:0). Nejlepší hráč a zá-
roveň i střelec byl Vojta Svoboda 
s devíti brankami.
K poslednímu zápasu jsme nastou-
pili proti domácímu Havlíčkovu 
Brodu. Do utkání jsme vstupovali 
jako favorit a svoji roli jsme jasně 
potvrdili. Konečný výsledek tak byl 
16:1 (6:1). Nejlepší střelec zápasu 
byl Roman Juhoš se šesti zásahy.
S  výsledky i  hrou můžeme být 
spokojeni, kluci předvedli dobrý 
kolektivní výkon. Hře nechyběla 
bojovnost, dravost a  přiměřená 
tvrdost. Velmi dobré je, že po-
měrně slušnou porci minut ode-
hráli i věkově mladší kluci. 
Sestava a branky: Vít Rohovský – 
Štěpán Fiala (19), Vojtěch Svobo-
da (18), Roman Juhoš (18), Lukáš 
Dobejval (5), Matouš Malec (3), 
Radek Navrátil, Alex Cerkal, Mar-
tin Poul, Jakub Borkovec, trenéři 
Petr Kaštan a David Stoklasa. 
O den později se konal v Havlíčko-
vě Brodě také první soutěžní turnaj 
Ligy Vysočiny starších žáků.

Ti tak jako mladší kolegové úspěš-
ní nebyli. Osu starších žáků, kvůli 
absencím a malému počtu věkově 
starších, tvořili především mladší 
žáci. Z  turnaje se omluvilo Nové 
Veselí B, a  tak jsme absolvovali 
dvě utkání 2×20 minut po sobě.
Herně vyspělejší soupeř z Nového 
Veselí A  nás jednoznačně předčil 
ve  všem 10:35 (4:18). Následně 
s  domácím Havlíčkovým Brodem 
jsme drželi krok prvních deset mi-
nut. Kluci se snažili a díky nasaze-

ní a bojovnosti byl rozdíl „pouze“ 
devítibrankový 20:29. Za  snahu je 
nutné pochválit v  brance Honzu 
Hnízdila i ostatní, že dokázali, pře-
devším proti H. Brodu hrát i přes 
nepříznivý stav až do konce utkání.
Sestava a branky: Jan Hnízdil – Ště-
pán Fiala (17), Dominik Buchta (4), 
Dominik Šroler (4), Vojtěch Svobo-
da (2), Martin Neufuss (2), Matouš 
Malec (1), Roman Juhoš (2), Aleš 
Marek, trenér Ladislav Šidlo.

-šid-, foto: archiv odílu házené

Žáci házené vstoupili do sezony vítězně

Rozpis soutěže krajská liga JM a Z

Začátky domácích utkání HHK VM: středa 18.00, sobota 17.30
  1. kolo 27.   9. 2014 so 17.30 HHK VM – HC Uherské Hradiště
  2. kolo   5. 10. 2014 ne 17.00 HK Hokej Šumperk 2003 – HHK VM
  3. kolo 11. 10. 2014 so 17.30 HHK VM – HK Kroměříž
  4. kolo 16. 10. 2014 čt 18.00 HC Spartak Uhers. Brod B – HHK VM
  5. kolo 18. 10. 2014 so 17.30 HHK VM – HC Štika Rosice
  6. kolo 26. 10. 2014 ne 17.00 HC Uničov – HHK VM
  7. kolo 28. 10. 2014 út 18.00 HHK VM – HC Spartak Velká Bíteš
  8. kolo   1. 11. 2014 so 18.00 Dynamiters Blansko HK – HHK VM
  9. kolo   8. 11. 2014 so 17.30 HHK VM – HC TJ Šternberk
10. kolo 13. 11. 2014 čt 18.00 SK Minerva Boskovice – HHK VM
11. kolo 15. 11. 2014 so 17.30 HHK VM – Hokej Uherský Ostroh
12. kolo 22. 11. 2014 so 17.00 HC Spartak Uhers. Brod A – HHK VM
13. kolo 30. 11. 2014 ne volno
14. kolo   6. 12. 2014 so 17.00 HC Uherské Hradiště – HHK VM
15. kolo 13. 12. 2014 so 17.30 HHK VM – HK Hokej Šumperk 2003
16. kolo 20. 12. 2014 so 17.00 HK Kroměříž – HHK VM
17. kolo   3.   1. 2015 so 17.30 HHK VM – HC Spartak Uhers. Brod B
18. kolo 10.   1. 2015 so 17.00 HC Štika Rosice – HHK VM
19. kolo 17.   1. 2015 so 17.30 HHK VM – HC Uničov
20. kolo 24.   1. 2015 so 17.00 HC Spartak Velká Bíteš – HHK VM
21. kolo 31.   1. 2015 so 17.30 HHK VM – Dynamiters Blansko HK
22. kolo   8.   2. 2015 ne 17.00 HC TJ Šternberk – HHK VM
23. kolo 14.   2. 2015 so 17.30 HHK VM – SK Minerva Boskovice
24. kolo 22.   2. 2015 ne 17.00 Hokej Uherský Ostroh – HHK VM
25. kolo 28.   2. 2015 so 17.30 HHK VM – HC Spartak Uhers. Brod A
26. kolo   8.   3. 2015 ne volno

Soupiska HHK Velké Meziříčí

  1. Hladík Ladislav 33 1994 brankář HHK Velké Meziříčí
  2. Štourač Jiří 35 1989 brankář HHK Velké Meziříčí
  3. Wolf Adam  1991 brankář SK Hor. Slavia Třebíč
  1. Ambrož Pavel 8 1992 obránce HHK Velké Meziříčí
  2. Kučera Jakub 24 1995 obránce HHK Velké Meziříčí
  3. Pokorný Pavel 20 1985 obránce HHK Velké Meziříčí
  4. Sláma Lukáš 18 1983 obránce HHK Velké Meziříčí
  5. Střecha Libor 3 1990 obránce HHK Velké Meziříčí
  6. Šerý Kamil 13 1985 obránce HHK Velké Meziříčí
  7. Vondráček Václav 16 1986 obránce HC Mor. Budějovice
  8. Vlašín Petr 44 1988 obránce HHK Velké Meziříčí
  1. Burian Viktor 21 1993 útočník HHK Velké Meziříčí
  2. Bula Jan 11 1987 útočník SK Hor. Slavia Třebíč
  3. Cihlář Jiří  1969 útočník HC Dukla Jihlava
  4. Fila Petr 22 1988 útočník SK Hor. Slavia Třebíč
  5. Hubl Jindřich 10 1990 útočník HHK Velké Meziříčí
  6. Krča Michal 23 1986 útočník HHK Velké Meziříčí
  7. Křenek David 9 1990 útočník SK Hor. Slavia Třebíč
  8. Kudláček Jiří 4 1987 útočník HHK Velké Meziříčí
  9. Nekvasil Karel 14 1983 útočník HHK Velké Meziříčí
10. Pejchal Martin 27 1985 útočník SK Hor. Slavia Třebíč
11. Sobotka Lukáš 17 1985 útočník SK Hor. Slavia Třebíč
12. Střecha Filip 79 1995 útočník HHK Velké Meziříčí
13. Štěpánek Lukáš 7 1995 útočník HHK Velké Meziříčí
Vondráček Roman hlavní trenér, Horký Miroslav asistent trenéra, Juda Jaro-
slav vedoucí mužstva, Rašek Bohumil kustod, Fiala Jiří masér, kustod 

HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 6:7 (3:4, 2:2, 1:1)
Branky a asistence: 7. Křenek (So-
botka), 9. Křenek (Vlašín, Sláma), 
17. Vlašín (Křenek, Sobotka), 30. 
Sláma (Hubl, Křenek), 35. Kře-
nek (Pejchal, Burian), 56. Sláma 
(Pejchal, Štěpánek) – 5. Šidák 
(Štěpánek), 7. Grmela (Šidák), 10. 
Kacetl (Papp), 14. Pospíšil (Hrůza, 

Žalud), 24. Štěpánek (Trnka), 27. 
Čápek (Kacetl), 56. Pospíšil (Ko-
šecký). Sestava HHK VM: Štourač 
(31. Hladík) – Sláma, Vlašín, Šerý, 
Střecha L., Vondráček – Sobotka, 
Krča, Křenek – Hubl, Štěpánek, 
Kučera – Burian, Pejchal. Sestava 
HC Spartak VB: Alexa (Louko-
ta) – Košecký, Trnka, Buďa, Höss, 
Grmela, Šidák, Štěpánek, Pospíšil, 

Touška, Tůma, Čápek, Papp, Ka-
cetl, Hrůza, Žalud. Rozhodčí: Pe-
kárek – Rous, Maloušek. Vylouče-
ní: 4:4. Využití: 1:1, v oslabení: 0:0. 
Střely: 35:42 (9:20, 10:11, 16:11). 
Diváci: 110.
HC Hlinsko – HHK VM 5:6 
(1:2, 1:1, 3:3)
Branky a asistence: 7. Sobotka (Bu-
rian), 12. Krča (Kudláček, Bula), 

31. Burian (Sobotka), 47. Krča 
(Vlašín, Bula), 51. Sobotka, 53. 
Sláma (Bula). Sestava HHK VM: 
Wolf (31. Štourač) – Sláma, Vlašín, 
Ambrož, Chlubna – Krča, Kudlá-
ček, Bula – Sobotka, Burian, Štěpá-
nek. Rozhodčí: Říha – Vepřovský, 
Urbčík. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0, 
v oslabení: 0:0. Střely: 34:31 (15:13, 
9:11, 10:7). Diváci: 30.

Muži HHK odehráli dvě poslední přípravná utkání

-hhk-

Dorost: HHK VM – HC Hlinsko 
3:3 (0:1, 1:1, 2:1)
Branky a asistence HHK: 40. Tla-
pák (Burian M.), 45. Tlapák, 49. 
Tlapák (Pavelka). Sestava HHK: 
Svoboda – Kampas F., Přinesdo-
mů, Karásek, Báňa M. – Pavelka, 
Dundálek, Kapusta O. – Hedbáv-
ný, Báňa D., Burian M. – Tlapák, 
Ambrož. Rozhodčí: Maloušek, 
Strádal. Vyloučení: 0:4, bez vy-
užití: Střely na  branku: 40:26 
(11:14, 17:6, 12:6). Diváků: 28.
Starší žáci. HC Ledeč nad Sáza-
vou – HHK VM 20:0 (7:0, 6:0, 
7:0) 

Sestava HHK: Pestr (Honiš) 
– Šandera, Strádal D., Třeštík, 
Krčma, Procházka, Kapusta L., 
Sobotka, Zacha, Šilpoch M., Bar-
tošek. Rozhodčí: Brýdl, Lepeška. 
Vyloučení: 1:2, bez využití. Střely 
na branku: 63:5. 
Mladší žáci: HC Ledeč n. Sáz. – 
HHK VM 5:14 (2:6, 3:4, 0:4)
Branky a  asistence HHK: 4. 
Švejda, 6. Nesvadba V. (Strádal 
T.), 9. Strádal T., 14. Broža, 18. 
Švejda (Nesvadba V.), 19. Šve-
jda (Nesvadba V.), 21. Strádal 
T. (Broža), 26. Švejda, 27. Šve-
jda, 37. Švejda, 44. Nesvadba 

V. (Švejda), 50. Křikava Vít, 56. 
Broža (Švejda), 58. Švejda. Se-
stava HHK: Juda P. – Broža, Vil-
domec, Křikava Vít., Nesvadba 
J.. – Nesvadba V., Švejda, Mödl – 
Křikava Vác., Jašek, Vrzal – Ku-
řátko, Bíbr, Hejduk. Rozhodčí: 
Brýdl, Lepeška. Vyloučení: 4:2, 
využití: 1:2, v oslabení: 0:1. Stře-
ly na branku: 26:34.
HC Mor. Budějovice – HHK 
VM 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Branky a asistence HHK: 1. Šve-
jda, 17. Křikava Václav (Nesvad-
ba J.), 48. Švejda, 53. Vildomec, 
54. Švejda.

Sestava HHK: Juda P.  – Broža, 
Vildomec, Křikava Vít, Kuřátko, 
Nesvadba J. – Nesvadba V., Šve-
jda, Mödl – Křikava Vác., Jašek, 
Vrzal – Zdvíhal, Bíbr, Hejduk.
Rozhodčí: Novák, Paul. Vylou-
čení: 6:3, navíc Kalenda (MB) 10 
min. OT
Program mládeže na  zimním 
stadionu Velké Meziříčí pro tento 
týden:
Sobota 27. 9. v  9.00 HHK ml. 
žáci – SK HS Třebíč; HHK starší 
žáci – SK HS Třebíč.
Neděle 28. 9. v  16.15 HHK do-
rost – HC Orlová -hhk-

Hokejová mládež hrála s Ledčí a M. Budějovicemi

Týden před hlavním závodem Běchovice – Praha, 
který je mistrovstvím republiky v silničním běhu, se 
uskutečnil běh Mladé Běchovice.
V  letošním roce byl tento závod zařazen do  seriálu 
Poháru pražských běžeckých nadějí. Na startu proto 
byli i  reprezentanti Sokola VM. Julie Ráčková (foto 
vlevo) a Petr Vokoun (vpravo na nejvyšším stupni).
K  závodu se letos přihlásil rekordní počet startují-
cích. Celkem přes 600 dětí si přišlo změřit svoji rych-
lost. Jako první se na start postavila Julča a čekala ji 
1 300 m dlouhá trať. Taktickým během si vybojovala  
bronzovou medaili, škoda, že se nezdařil útok na stří-
bro v cílové rovince. 
Poté co převzala medaili z rukou naší olympioničky 
Elišky Klučinové, chystal se už na start Peťa. Vzhle-
dem k tomu, že se přihlásilo velké množství chlapců, 
byli rozděleni do dvou běhů a konečné pořadí se ur-
čovalo podle dosažených časů. Peťa běžel v druhém 
rozběhu. Polovinu závodu se pohyboval na  hrotu 
startovního pole a posledních 200 m nasadil svůj po-
věstný únik. Při doběhu už bylo jasné, že jeho běh byl 
rychlejší a proto letos již posedmé získal zlatou me-
daili v  poháru. Sluncem zalité Běchovice pak zažily 
velkou radost  obou našich atletů. 

-vok-, foto: archiv autora

Atletům se v závodu Mladé Běchovice dařilo

Bohdalec – Velká Bíteš 0:0 (0:0)
Křižanov – Velké Meziříčí 5:3 
(4:2)
Branky: 2 Miloš Prášek, 2 Petr 
Pálka, Martin Plocek/2 Pavel 
Pruša, Miroslav Homola
1. Velká Bíteš 2 1 1 0 4:2 4
2. Bohdalec 2 1 1 0 2:1 4
3. Křižanov 2 1 0 1 6:5 3
4. Velké Meziříčí 2 0 0 2 5:9 0

Střelci: 3 Pavel Pruša (VM), 2 Mi-
roslav Šimek (VB), Martin Plo-
cek (K), Miloš Prášek (K), Petr 
Pálka (K) 

veteRánská liGa

-nov-

fotbal C

IV. třída, sk. B
FC VM C – TJ Sokol Tasov 6:1 
(1:1)
Rozhodčí: Jaroslav Beneš. Divá-
ci: 50. Branky: 3× Pospíšil (49.), 
(66.), (75.), L. Smejkal st. (25.), 
Šlitr (78.), L. Smejkal ml. (85.) – 
Hosté (39.). Sestava: Sysel – D. 
Šlapal, Maloušek, Dočkal, Ku-
rečka – Pospíšil, Libor Smejkal 
ml., Šlitr, Machát (55. Liška) – D. 
Smejkal, L. Smejkal st. -ls-

FC VM/SK FŠ Třebíč – RSM 
Hodonín 1:1 (1:0)
Už třetí utkání v řadě nepředvá-
díme moc přesvědčivé výkony 
jako dřív. Ke zlepšení nepomohlo 
ani to, že k nám přijel Hodonín, 
hrálo se tedy o  průběžné první 
místo. Poslední tři zápasy měly 
jedno společné – styl hry soupe-
ře, což mohlo mít vliv i na nás. 
Všichni soupeři proti nám jen 
bránili a okamžitě po zisku míče 
letěl dlouhý míč na  dva urostlé 
útočníky. Ale určitě hlavním dů-
vodem herního úpadku je přístup 
k utkání. Poté, co jsme se usadili 
na  vedoucí příčce, kluci hrají, 
jakoby se soupeři měli porazit 
sami. Ale omyl, každý se přece 
chce vytáhnout proti prvnímu.
Starší žáci U14 – SpSM Jih
7. kolo: FC VM/SK FŠ Třebíč – 
RSM Hodonín 1:1 (1:0)
Střelci: Malata Mirek. Sestava: 
Šlouf – Kadlec (46. Vala), Benda, 
Bibr (46. Šaroun) – Malata Ma-
rek (36. Vošmera), Chalupa (36. 
Kuba), Doležal, Blažek, Čermák 
– Vokurka (36. Jindra), Malata 
Mirek.

fotbal st. žáCi

-ves-
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veřeJné 
bRUslenÍ

So 27. 9. 14.15–15.45
Ne 28. 9. 14.00–15.30
Út 30. 9. 15.15–16.45
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Michal Kučera (s č. 246) z Uhřínova se zúčastnil po delším zranění 
běžeckého závodu, a to tentokrát prvního ročníku jihlavského půlma-
ratonu. Ten se konal 14. září v ulicích Jihlavy. Po takřka dvou měsících 
bez běžeckého tréninku Michal nastoupil s cílem opět okusit závodní 
atmosféru po  svém úspěchu na  červnovém půlmaratonu v  Českých 
Budějovicích, kde skončil mezi elitními profesionálními běžci, a do-
běhnout s časem pod 1:30. 
Návrat se mu vydařil a  s  výsledným časem 1:28:41, který znamenal 
absolutní 15. místo a 12. místo v kategorii muži A z cca 450 běžců, 
dokázal, že i přes běžeckou pauzu patří mezi amatérskou půlmaraton-
skou elitu.

M. Kučera zabodoval 
na půlmaratonu v Jihlavě

-mku-

O tomto víkendu se naplno roz-
jedou mistrovské soutěže ve  vo-
lejbalu. Náš klub reprezentují 
především junioři, kteří zahájí již 
svou 15. sezonu v extralize v ne-
přetržité řadě!
Kadety čeká o  tomto víkendu 
první turnaj v  extralize kadetů. 
Ten se uskuteční v naší tělocvič-
ně u kostela na náměstí. Postup-
ně se utkají v sobotu 27. 9. v 9.00 
s Českou Třebovou a s Hradcem 
Králové (zhruba v 15.00), v nedě-
li 28. 9. potom cca v 11.00 s Čes-
kými Budějovicemi (třetím tý-
mem z loňska) a nakonec kolem 
17.00 s Brnem (obhájcem titulu). 
Systém extraligy kadetů je po-
měrně složitý. V  každém turnaji 
o něco jde, všechny turnaje jsou 
postupové a  sestupové a  stále se 
tvoří pořadí 1–15. Tolik družstev 
totiž extraligu kadetů hraje. Tur-
najů je celkem pět. Nejlepších 8 

družstev se potom utká v  závě-
rečném turnaji o mistra ČR. Tým 
Velkého Meziříčí se pochopitelně 
chce do  závěrečných bojů kva-
lifikovat. Z  loňského družstva 
odešli dosažením věkové hranice 
Daniel Římal, Michal Kacafírek 
a Adam Košábek. První dva jsou 
již oporami juniorského týmu, 
třetí ukončil činnost. Oporami 
kadetského týmu by měli být 
smečař Eda Heřmánek, diago-
nální hráč Patrik Indra, nahrávač 
Filip Kuřec, ze Znojma nás posílil 
další nahrávač Jan Kasan. Dále 
jsou v  sestavě Matouš Staněk, 
Filip Brychta, Martin Pospíchal, 
Roman Jaša, Patrik Pintér, Tomáš 
Vácha a  Patrik Juda. Družstvo 
povedou trenéři Petr Vašíček 
a  Petr Dostál. Tělocvična u  kos-
tela se těší na  diváky, kteří nás 
povzbudí na  cestě za  vysněným 
play-off.

Junioři se představili ve dnech 19.–
20. 9. v Hradci Králové na testova-
cím turnaji. V testování si nevedli 
vůbec špatně a obsadili celkové 5. 
místo z 13 celků. I bodové hodnoty 
jednotlivých hráčů zaznamenaly 
vzestup. Nejlépe z našich testovali 
Eda Heřmánek, Luboš Pospíchal, 
Filip Brychta a  Vít Jakubec (další 
posila ze Znojma). Turnaj byl tes-
tem herní připravenosti jednotli-
vých hráčů. Více jak o výsledek šlo 
o herní styl. A právě ten uspokojil. 
Takže celkové 11. místo se nesmí 
brát moc vážně. Ovšem dvě zcela 
zbytečné porážky od Zlína a Plzně 
by měly pro nás být mementem, že 
soutěž bude opět pořádně vyrov-
naná. První mistrovský zápas nás 
čeká týden po kadetech, v  sobotu 
4. října v Hradci Králové. Doma se 
juniorský celek představí další den, 
v neděli 5. října, když u kostela při-
vítá družstvo Zlína.

S  posledními srpnovými dny 
přišli na řadu i žáci oddílu volej-
balu. Někteří se již připravovali 
spolu s  juniory a kadety. Ti zbylí 
se zapojili po návratu z prázdnin. 
Snad ještě nikdy nezaznamena-
lo družstvo žáků takové změny 
jako letos. Se žákovským věkem 
se rozloučily opory jako Eda Heř-
mánek, Filip Kuřec, Roman Jaša, 
Patrik Pintér nebo Matouš Sta-
něk. Zůstali Patrik Juda, Petr Try-
buček a  Petr Novák. K  nim při-
byli noví adepti z mladších žáků. 
Žáci letos budou bojovat na dvou 
„frontách“. Obhajují prvenství 
v krajském přeboru starších žáků 
a zároveň se budou účastnit i ce-
lostátního dlouhodobě koncipo-
vaného Českého poháru. Cílem 
je postup na  mistrovství ČR, 
které se uskuteční v květnu 2015. 
Z  obou těchto soutěží se na  něj 
dá postoupit. Žákovská základna 

není nikdy tak široká, abychom 
mohli být spokojeni. Proto i letos 
těsně před prahem nové sezony 
hledáme nové adepty volejbalu 
ze základních škol. Všichni žáci 
s  chutí naučit se a  hrát volejbal, 
kteří se narodili 1. 1. 1999 a poz-

ději jsou u  nás vítáni. Přijďte se 
podívat na  naše tréninky, které 
jsou v  úterý, čtvrtek nebo pátek 
od 17 do 19 hodin. Tam se hlaste 
u trenéra Petra Vašíčka. A pokud 
by se vám u  nás líbilo, budeme 
rádi. 

Volejbalisté začínají svou mistrovskou sezonu 2014/15

1. A tř., sk. B
TJ Sokol Kouty – FC VM B 3:0 
(1:0)
Rozhodčí: Kuchyňa – Pfeifer, Há-
jek. Diváci: 150. Branky: Semrád 
(35.), Roušar (56.), Tenkl (84.). 
Karty: žlutá – Ráček (56.), Vese-
lý (56.), Polák (60.), Benda (82.). 
Sestava: Jícha – Veselý, Polák (69. 
Pech), O. Kafka, J. Kafka – Ma-
lec – Vítek, Ráček (76. Nevoral), 
Jakeš, Bradáč (77. Benda) – Liška.
V  dalším kole jsme zajížděli 
do Koutů. Celkově máme s tímto 
týmem velice špatnou vzájemnou 
bilanci. K zápasu nemohl odces-
tovat kapitán týmu Halámek, kte-
rý byl na dovolené. Přibrali jsme 
3 starší dorostence.
Na  začátku utkání ve  druhé mi-
nutě se dostali domácí do  velmi 
nebezpečné šance, když Růžička 

vybídl do rychlého úniku nebez-
pečného Cejpka, ale ten z ostrého 
úhlu nepřekonal brankáře Jíchu. 
V  6. minutě zahrál na  přední 
tyč rohový kop Liška, který na-
šel ve  výskoku Poláka, ale jeho 
hlavička skončila bohužel jen 
na břevně. Ve 27. minutě domá-
cí opět zahrozili. Ve  35. minutě 
získal míč Jícha, poslal nákop 
dopředu, ale trefil jen domácího 
Klimenta, který vyslal míč k Se-
mrádovi a ten Jíchu prostřelil, 1:0. 
V  56. minutě zahrál Havelka 
PVK do vápna, kde našel volné-
ho Roušara, jenž hlavou překonal 
Jíchu, 2:0. V  64. minutě Coufal 
poslal do vápna centr, který Jícha 
vyboxoval na  volného Tenkla, 
ale ten z penalty přestřelil bránu. 
O tři minuty později poslal Bra-
dáč centr na volného Lišku, který 

hlavičkoval pouze do  brankáře. 
V  74. minutě se dostal do  ne-
bezpečné šance Liška, který do-
stal krásný centr od O. Kafky, ale 
v  momentu střely jej zlikvidoval 
domácí brankář. V  84. minutě, 
když jsme měli otevřenou hru, se 
odrazil míč k  volnému Cejpko-
vi, který okamžitě vyslal z půlky 
do  samostatného úniku Tenkla, 
který dokázal svoje sólo promě-
nit, 3:0.
„V prvním poločase jsme se do-
stávali hodně často před domácí 
vápno, ale místo rychlé střely 
na bránu jsme akci bohužel pře-
kombinovali a  následně ztratili 
míč. Škoda, že Polákova hlavička 
neskončila v  bráně a  následně 
jsme domácím darovali po  naší 
hrubé chybě gól, zápas mohl mít 
jiný průběh. Domácí po celý zá-

pas jen nakopávali dlouhé míče 
za naši obranu, ale tento styl hry 
nám vůbec nesvědčí. Ve druhém 
poločase hlavně v  závěru jsme 
hráli velmi důrazně a aktivně, ale 

to už bylo pozdě, protože domácí 
zalezli až do vápna a těžko se nám 
prosazovalo,“ řekl po zápase tre-
nér Libor Smejkal ml. 

-ls-, foto: archiv FC VM

kdy a kaM

na fotbal na umělou trávu v so-
botu 27. 9. v 15.30 muži B – TJ 
Vladislav
na Tržiště v neděli 28. 9. v 10.15 
muži A – FK Pelhřimov 
na hokej na zimní stadion v so-
botu 27. 9. v 17.30 muži A HHK 
– HC Uherské Hradiště
na  házenou do  haly za  Světlou 
v sobotu 27. 9. v 11.00 Liga starší 
dorostenky – DHC Slávia Praha; 
ve 13.00 II. liga žen – HK Ivanči-
ce; v 15.00 II. liga mladší doros-
tenci – Sokol Juliánov a 17.00 II. 
liga muži – Sokol Juliánov
na volejbal do tělocvičny u kos-
tela v sobotu 27. 9. v 9.00 kadeti 
– Česká Třebová, v  15.00 kadeti 
– Hradec Králové; v neděli 28. 9. 
v 11.00 kadeti – České Budějovi-
ce; v 17.00 kadeti – Brno

Velkomeziříčský rezervní fotbalový tým nestačil na Kouty

Liga starší dorostenky
Sokol Písek – TJ Sokol VM 
28:25 (17:12)
Na  půdě Jihočešek jsme utkání 
rozehráli příliš nekoncentrovaně, 
naivně a  nepřesnostmi jsme se 
hned pasovali do  role přihlíže-
jících. Lavinovité útoky se valily 
na naši brankářku, skóre se rych-
le měnilo. Následný oddechový 
čas za nepříznivého stavu 7:2 (6. 
minuta) pro domácí celek a  ze-
jména změny v  sestavě částečně 
probraly naše hráčky z  letargie. 
Ty se pak v dalších minutách pre-
zentovaly daleko kolektivnějším 
pojetím hry a  dokázaly postup-
ně ubírat ze soupeřova náskoku 
až na  nejtěsnější rozdíl (14. mi-

nuta 11:10). To jakoby opětovně 
uspalo náš do  té doby zlepšující 
se herní výkon a  domácí hráč-
ky do  poločasové přestávky opět 
brankově „odskočily“. Naše hráč-
ky se v této fázi viditelně střelecky 
trápily, nedokázaly zakončovat 
akce z  bezprostřední blízkosti. 
V  závěru první třicetiminutovky 
jsme pak byli vděčni za  poloča-
sový signál. Po  přestávce začaly 
lépe opět Písečanky, když pestrou 
hrou spojek a  rychlými brejky 
po našich ztrátách navýšily místy 
až na sedmigólový rozdíl. Změna 
v  obranném systému a  zejména 
v  útočném rozestavění přinesla 
následně do  našich řad daleko 
účelnější hru. Zvýšené úsilí jsme 

dokázali postupně přetavit až 
do  remízového stavu 22:22 (49. 
minuta), kdy jsme vytěžili ze-
jména ze dvou po  sobě jdoucích 
dobře sehraných přesilovek. Do-
mácí celek se nenechal „rozhodit“ 
a dvěma přesnými zásahy naopak 
využil svoji početní převahu k zis-
ku opětovného náskoku. Naše 
snaha o  zdramatizování koncov-
ky již neměla výraznější úspěch. 
Závěrečná branka pak padla již 
po  vypršení časového signálu ze 
sedmimetrového hodu a  zna-
menala „pouze“ třígólový rozdíl. 
Stínem utkání bylo zranění naší 
nejlepší hráčky Kateřiny Studené. 
Doufejme, že příští kolo v domá-
cím prostředí se Slavií Praha za-

stihne náš tým v  lepším herním 
rozpoložení. 
Sled branek: 3:0, 3:1, 5:1, 7:2, 8:4, 
11:6, 11:10, 16:10, 17:10, 19:12, 
19:15, 21:19, 22:22, 24:22, 24:23, 
27:23, 28:24. 7m hody 4/2:7/5, 
vyloučení 4:2. Počet střel 48:54. 
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Janečková De-
nisa (8/4), Studená Kateřina (5), 
Škrdlová Renata (4), Koudelová 
Eliška (4), Sedláčková Klára (3), 
Bačová Soňa (1), Rosová Terezie, 
Doležalová Romana, Homolo-
vá Michaela, Rymešová Andrea. 
Trenéři Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová.
http://www.hazenavm.estranky.
cz/ 

Úvod soutěže dorostenkám házené nevyšel

-záv-

FC VM – TJ Tatran Bohunice 3:4 (2:2)
Sestava: Michut Hamřík, Novotný, Chalupa, Fejt (76. Minařík) – Liška 
P. (84. Puža), Nevoral, Ráček, Pavlíček (55. min. Kurečka) – Havlíček, 
Pech. Střelci: 3. min. Ráček, 23. min. a 66. min. Havlíček. 
Úvod zápasu patřil domácím. Ve 3. min. po krásné křídelní kombi-
naci našel Pavlíček na malém vápně Pecha. Jeho střelu však obránce 
na brankové čáře odvrátil na roh. Po jeho zahrání se trefil hlavou Rá-
ček. Hosté odpověděli záhy. Ve 12. min. po zaváhání domácí obrany 
nejprve vyrovnali, a o dvě minuty později bylo skóre otočeno. Ve 23. 
min. se prosadil po  individuálním sólu od  půlky hřiště Havlíček 
a stanovil tak poločasový výsledek 2:2. Druhý poločas odstartovali 
domácí přímo katastrofálně. Nejprve inkasovali v  49. min. po  ne-
důrazu ve vápně a za sedm minuty neuhlídali soupeře při rohovém 
kopu. Tento desetiminutový výpadek v  jinak velice dobře odehra-
ném zápase stál domácí cenné body s kvalitním soupeřem. Koneč-
nou podobu výsledku dal v 69. min. po individuální akci Havlíček.

-kli-, foto: archiv FC

Fotbaloví dorostenci doma přišli o body

Září – měsíc náborů
V úterý 9. září proběhl na Tržiš-
ti nábor nových hráčů. Zájemci, 
kteří se nemohli zúčastnit a mají 
zájem hrát fotbal, mohou přijít na 
některý z tréninků a připojit se k 
nám. A to každé uterý a čtvrtek od 
půl čtvrté na stadionu U Tržiště.
Info: zdenal.vesely@seznam.cz

-jud-, foto: archiv volejbalu
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MSD – skupina D
FK Mutěnice – FC VM 1:6 (0:2)
Střelci: 82. Koštuřík – 2. Dufek, 
39. a  51. Simr, 54. Demeter, 65. 
P. Mucha, 71. Smejkal. Rozhodčí: 
Slavík, Handlíř, Trigas. Sestava 
FC VM: Invald – Mucha Z., Mu-
cha P., Šimáček, Krejčí – Dufek 
(81. Vyskočil), Smejkal, Berka 
(72. Havlíček), Durajka, Demeter 
– Simr (65. Pokorný), na  lavič-
ce Simandl, trenér Smejkal. ŽK: 
Benešovský. Diváci: 253. Nejlepší 
hráči: Koštuřík – Durajka, Simr.
Již ve  2. minutě upadl domácí 
obránce a  jeho zaváhání využil 
Jarda Dufek a  prostřelil Horec-
kého 0:1. Ve 3. min našel Roman 
Durajka naběhnutého Robina 
Demetera, ale ten trefil domácí-
ho gólmana. Ve  4. min pronikl 

po  křídle Holešinský, jeho centr 
odvrátil Patrik Mucha. V  5. min 
našel Jarda Dufek z  rohového 
kopu hlavu Pavla Simra, ten mířil 
jen do tyče domácí brány. V 6. min 
se dostal k  zakončení Holešin-
ský, jeho střelu zblokoval Honza 
Šimáček. Ve  12. min nebezpečně 
vystřelil Jarda Krejčí. V 17. min si 
centr Zdeňka Muchy málem sra-
zil do brány domácí gólman. V 19. 
min vystřelil tvrdě R. Demeter, 
trefil nabíhajícího P. Simra. Ve 20. 
min zahrál Demeter přímý kop 
těsně nad břevno domácí brány. 
Ve 21. min poslal za obranu pěkný 
míč Eda Smejkal, střelu Demetera 
vytlačil domácí gólman na rohový 
kop. Ve  25. min Simr vrátil při-
hrávku Smejkalovi, ten Horecké-
ho neprostřelil. Ve 26. min vybídl 

Demeter k  zakončení Jardu Duf-
ka, jeho křižná střela jen těsně mi-
nula tyč domácí brány. Ve 28. min 
se dostal k zakončení Čepil, jeho 
střelu Honza Šimáček zblokoval. 
Ve 29. min se po přihrávce od Edy 
Smejkala uvolnil ve  vápně Pavel 
Simr, zblízka domácího gólmana 
nepřekonal. Ve  30. min pronikl 
do  vápna Holešinský, přihrávkou 
našel nabíhajícího Koštuříka, ten 
z  malého vápna bránu překopl. 
Ve 32. min zabránil Honza Šimá-
ček skluzem v zakončení Čepilovi. 
Ve 33. min se domácí dožadovali 
pokutového kopu po údajné ruce, 
rozhodčí však porušení pravidel 
nezaznamenal. Ve  39. min našel 
R. Durajka ve vápně P. Simra, ten 
se obtočil kolem obránce a  pro-
střelil Horeckého 0:2. Ve 45. min 

se dostal k  zakončení Koštuřík, 
střelu P.  Mucha zblokoval. A  tak 
odcházeli do  kabin spokojeněj-
ší hosté, kteří z mnoha šancí dvě 
proměnili.
Úvod do druhého poločasu patřil 
opět hostům, dobře se na těžkém 
terénu pohybovali, přesně kom-
binovali a využívali křídelní pro-
story k  rychlým atakům. Ve  49. 
min se dostali do nebezpečného 
zakončení domácí, Čepil bránu 
přestřelil. V 51. min našel Zdeněk 
Mucha za  obranou Simra, a  ten 
prokázal své střelecké schopnosti 
0:3. V  54. min našel Jarda Krej-
čí nabíhajícího Demetera, a  ten 
střelou mezi nohy Horeckého 
upravil na 0:4. V 61. min vystřelil 
Simr po centru J. Dufka, domácí 
gólman vytlačil střelu na  roho-

vý kop. V 65. min si na centr E. 
Smejkala naskočil Patrik Mucha 
a hlavou zvýšil na 0:5. V 71. min 
se protáhl po  křídle J. Dufek, 
předložil míč Edovi Smejkalovi, 
a  ten doklepl do  prázdné brány 
0:6. Hosté postupně prostřída-
li a  utkání v  poklidu dohrávali. 
V závěru utkání se domácí snažili 
alespoň o střelení čestného gólu. 
V 82. min se uvolnil Benešovský, 
našel volného Koštuříka, a  ten 
trefil odkrytou bránu 1:6. Další 
střely domácích hráčů však brá-
nu minuly, a  když se v  87. min 
nepovedla patička Patrika Pokor-
ného, zápas skončil zaslouženým 
vítězstvím hostů.
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Na  těžkém terénu jsme byli 
svědky kvalitního divizního 

utkání. Rychlá branka naše hrá-
če uklidnila, škoda jen zahoze-
ných šancí v  prvním poločase. 
Druhý poločas jsme již měli 
pod kontrolou a po šesté brance 
v domácí síti naši hráči zvolnili 
a  umožnili domácím korigo-
vat výsledek. Poděkování patří 
všem hráčům a  také našim fa-
nouškům.“
1. Velké Meziříčí 8 6 2 0 30:6 20
2. Stará Říše 8 5 1 2 9:7 16
3. Hodonín 8 4 2 2 17:10 14
4. Havl. Brod 8 4 2 2 14:15 14
5. Vikt. Otrokovice 7 3 3 1 14:7 12
6. Blansko 8 3 3 2 9:13 12
7. Mutěnice 8 4 0 4 12:18 12
8. Bystřice n. P. 7 3 2 2 13:13 11
9. Vrchovina 6 3 1 2 6:5 10
10. Žďár n. S. 7 3 0 4 12:9 9
11. Rosice 8 2 3 3 13:11 9
12. Pelhřimov 8 2 2 4 7:10 8
13. Uh. Brod 8 2 2 4 11:16 8
14. Polná 7 1 4 2 12:11 7
15. Tasovice 8 1 2 5 5:15 5
16. Napajedla 8 0 1 7 6:24 1

Divizní fotbalisté s přehledem porazili Mutěnice

-myn-

Slza VM – Woolloomooloo Bay 
1:7 (1:1)
FC Wiegel VM – Botafogo 3:5 
(1:4)
Kašpaři VM – Santus Jívoví 4:2 (1:1)
Pobřeží kocoviny – FC United 
VM 2:1 (1:1)

Program: 29. 9. v 19.45 Pobřeží 
kocoviny – FC Wiegel VM a Slza 
VM – Santus Jívoví; 2. 10. v 18:30 
Kittydogs United – Botafogo 
a v 19.45 Woolloomooloo Bay – 
La Bucañeros.
Více info na www.mkvm.cz 
a facebook.com/malakopanavm

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

1. Kašpaři VM 2 2 0 0 8:4 6
2. Woolloomooloo Bay 1 1 0 0 7:1 3
3. Botafogo 1 1 0 0 5:3 3
4. Pobřeží kocoviny 1 1 0 0 2:1 3
5. Kittydogs United 1 0 1 0 4:4 1
6. FC Wiegel VM 2 0 1 1 7:9 1
7. Attaco 0 0 0 0 0:0 0
8. La Bucañeros 0 0 0 0 0:0 0
9. Santus Jívoví 1 0 0 1 2:4 0
10. FC United VM 2 0 0 2 3:6 0
11. Slza VM 1 0 0 1 1:7 0

Liga malé kopané má po prvním kole
2. liga mužů Morava jih
SHC Maloměřice – TJ Sokol 
VM 32:25 (18:13)
V prvním utkání sezony zajíždělo 
naše družstvo mužů do Malomě-
řického „iglú“. Na utkání odcesto-
valo naše družstvo v „okleštěné“ 
sestavě kvůli zraněním a  nemo-
cem a bohužel i přes snahu se ne-
podařilo Maloměřice zdolat.
Úvod utkání byl vyrovnaný. Obě 
družstva překonávala snadno 
svoje obrany. Více ze hry měli 
domácí a  v  16. minutě si vypra-
covali čtyřbrankový náskok 11:7. 
Na  rozehrávce se museli střídat 
hráči, kteří běžně na tomto postu 
nehrají, a tak kombinace v útoku 
postupně vázla. Naštěstí pro náš 
tým byl při střelecké chuti Ro-

man Matušík, který nejvíce zatě-
žoval konto soupeře. Do šaten se 
odcházelo za stavu 18:13.
V úvodní desetiminutovce druhé 
půle se podařilo přiblížit na  tři 
branky 21:18, následně jsme ne-
proměnili 7m hod a  vyloženou 
šanci a  Maloměřice opět od-
skočily. Slabší chvilky si vybrala 
i naše obrana, a  tak se již žádný 
zvrat do  konce utkání nekonal. 
Domácí si vedení pohlídali. Prv-
ní vystoupení nové sezony tak 
skončilo v náš neprospěch 32:25.
Doufejme, že se dá náš tým 
do  příštího kola do  pořádku 
a v sobotu 27. září v 17.00 s Juliá-
novem uspěje.
7m hody 2/1:6/3 vyloučení: 4:1, 
počet diváků 59.

Sled branek: 2:1, 6:4, 10:7, 13:9, 
16:12, 18:13, 21:16, 25:20, 28:23, 
32:25
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Matušík Roman 
(12), Strašák Pavel (5/2), Kubiš 
David (3), Necid Miloš (2), Leč-
bych Jan (2), Živčic Pavel (1), 
Kaštan Jiří (1/1), Kříbala Pavel, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr. 
1. Hustopeče 1 1 0 0 44:22 2
2. Ivančice 1 1 0 0 30:19 2
3. Maloměřice  1 1 0 0 32:25 2
4. Juliánov  1 1 0 0 29:22 2
5. Napajedla 1 1 0 0 32:30 2
6. Prostějov 1 0 1 0 29:29 1
7. Telnice 1 0 1 0 29:29 1
8. Brno B 1 0 0 1 30:32 0
9. V. Meziříčí  1 0 0 1 25:32 0
10. Bohunice B 1 0 0 1 22:29 0
11. Kostelec n. H. 1 0 0 1 19:30 0
12. SK Kuřim 1 0 0 1 22:44 0

-šid-

Házenkáři podlehli na úvod sezony 
Maloměřicím

V  prvním utkání se A  mužstvo 
představí na domácím ledě. V so-
botu 27. 9. 2014 od 17.30 přivítá 
soupeře z Uherského Hradiště.
Stejně jako v  minulém ročníku 
se hraje tříbodovým systémem. 
V  případě nerozhodného stavu 
po 60 minutách hry se o vítězný 
bod pojedou samostatné nájezdy. 

Body se budou započítávat do sa-
mostatných tabulek jihomorav-
ské a zlínské konference. 
Týmy jihomoravské konfe-
rence: HC Spartak Velká Bíteš, 
HHK Velké Meziříčí, SK Mi-
nerva Boskovice, Dynamiters 
Blansko HK, HC Štika Rosi-
ce, HC Uničov, HC TJ Štern-

berk, HK Hokej Šumperk 2003
Týmy zlínské konference: HK 
Kroměříž, Hokej Uherský Ost-
roh, HC Spartak Uherský Brod 
A, HC Uherské Hradiště, HC 
Spartak Uherský Brod B

-hhk-
Soupiska A mužstva a rozlosová-
ní KL JM a ZL na straně 10.

Startuje krajská hokejová liga

O  uplynulém víkendu se kona-
ly první závody nového ročníku 
Lyžařského poháru Vysočiny 
2014/2015. Šlo o  tradiční přes-
polní běh v  Kožichovicích a  su-
chý slalom na Jalovci.
Naši závodníci si vedli výborně. 
V  Kožichovicích s  přehledem 
zvítězili Marek a  Karolína Ba-
lejovi, Petr Vokoun a  Michaela 
Peštálová, stříbro si odvezla Eliš-
ka Komendová a  bronz Amálka 
Bíbrová a Tamara Bočková. 
Další umístění v první pětce vy-
bojovali: Dana Harvey, Matyáš 

Mucha (4) a Natálie Malcová (5).
Suchý slalom na Jalovci se tento-
kráte neběžel dolů po sjezdovce, 
ale opačným směrem. Branky 
v horní části tratě byly postaveny 
velmi záludně, mnoho závodníků 
minulo bránu a  muselo se vra-
cet, aby nebyli diskvalifikováni. 
Přesto pro Ski VM dopadl suchý 
slalom ještě lépe než běh v Koži-
chovicích.
Zlatou medaili si opět odvezl Ma-
rek Balej, dále pak Eliška Komen-
dová, Samuel Dušovský a Tamara 
Dušovská, stříbro vybojovali Mi-

chaela a Marek Peštálovi a bronz 
Amálka Bíbrová, Veronika Švan-
dová, Natálie Malcová, Tadeáš 
Bíbr, Jan Vondráček, Tamara 
Bočková, Denisa Vošmerová 
a Marek Balej st.
Další umístění v první pětce: Ka-
rolína Balejová, Barbora Fischer, 
Hanka Krčálová, Jakub Dušov-
ský, Pavel Vondráček (4), Adam 
Krbeček, Tomáš Malec, Ondřej 
Fischer, Tomáš Malec st. (5).
Konečné výsledky najdete 
na stránkách www.skivm.cz, 

-id-, foto: archiv Ski VM

Zahájili Lyžařský pohár Vysočiny

2. liga mladší dorost Morava
TJ Rožnov pod Radhoštěm – TJ 
Sokol VM 28:23 (15:10)
V prvním utkání sezony zajíždělo 
družstvo dorostu do Rožnova pod 
Radhoštěm. U  tohoto soupeře se 
nám tradičně nedaří a bohužel ani 
toto utkání nebylo výjimkou. 
První branku utkání vstřelilo 
naše družstvo a ujali jsme se ve-
dení 1:2. Následně převzali otěže 
utkání do  svých rukou domácí. 
Neustále jsme dotahovali náskok 
soupeře, když se nám nedařil po-
stupný útok a  střelba ze střední 
vzdálenosti. Navíc přišla zby-
tečná vyloučení a  soupeř si tak 
vybudoval pětibrankové vedení, 

které si díky naší nedůrazné hře 
dokázal udržet do  poločasové 
přestávky (15:10).
V  druhé půli se obraz hry příliš 
neměnil. Nedařila se nám střelba, 
mnohokrát jsme selhali ve vylože-
ných šancích a v některých fázích 
byla naše hra křečovitá a bez pat-
řičného nápadu. Změna nastala až 
ve 45. minutě, kdy jsme hru zjed-
nodušili a  začali jsme praktikovat 
aktivnější obranu. Ve  20. minutě 
jsme snížili na 21:20 a sahali jsme 
po vyrovnání, bohužel přišlo zby-
tečné vyloučení a soupeř opět od-
skočil. I přes snahu se nám nedaři-
lo s nepříznivým stavem nic udělat. 
Nakonec jsme podlehli 28:23. 

První utkání sezony se nám vůbec 
nevydařilo, udělali jsme mnoho 
chyb a  byli ve  všech činnostech 
nedůrazní. Většina hráčů zůstala 
za očekáváním. Doufejme, že pří-
ští týden podáme lepší výkon.
7m hody 4/3:4/4 vyloučení: 6:5,. 
Sled branek: 1:2, 4:3, 9:7, 12:8, 15:10, 
16:12, 18:15, 22:20, 24:23, 27:24, 
30:29, 31:33, 33:33. Sestava a bran-
ky: Drápela Vojtěch, Kratochvíl 
František – Janíček Martin (7/3), 
Blaha Tomáš (3), Stupka Tomáš 
(6/1), Pažourek Tomáš (2), Ambrož 
Michael (3), Buchta Dominik (2), 
Macoun Filip, Frejlich Tomáš, Rous 
Václav, trenér Šidlo Ladislav, vedou-
cí družstva Kácal Petr. 

Dorostenci házené prohráli v Rožnově

-šid-


