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Ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově

otevřeno po–pá  9–17 hodin, so 8–12 hodin
tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435

Prodej ovocných stromků, 
drobného ovoce, růží

Špičkové zboží a kvalita u nás.

sportB O T Y
vlněné oblečení Merino
termoprádlo

hřeje i když je vlhké, žádný zápach, vysoká prodyšnost

sportovní módní oblečení
trika, mikiny, tepláky, bundy
zimní čepice, prádlo

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
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Letošní ročník byl první velkou akcí, 
kterou se veřejnosti představila „Nová 
Světlá“. Škola, která vznikla v letošním 
roce sloučením dvou místních středních 
škol a navazuje tak na staletou tradici 
vzdělávání ve Velkém Meziříčí. 

Minulou středu 15. října 2014 totiž přivítali 
návštěvníky tradiční gastronomické výsta-
vy zaměstnanci a žáci dvou škol – Hotelové 
školy Světlá a Střední odborné školy řemesel 
Velké Meziříčí. 

Letošní 37. gastroden 
potvrdil novou koncepci 
výstavy
Nový říjnový termín výstavy umožňuje 
v  rámci maturitní zkoušky zapojit žáky 4. 
ročníku, což by v původním květnovém ter-
mínu nebylo možné. „A na vyšší kvalitě vý-
robků to bylo i tentokrát znát,“ uvedlo vedení 
školy, „dalším cílem bylo představit hostům 

formou přednášek a prezentací nové poznat-
ky, trendy v oboru gastronomie.“
Třicátý sedmý ročník gastrodne byl přede-
vším gastronomickou výstavou slavnostních 
mís, výrobků studené kuchyně, cukrářských 
výrobků a odbytových středisek, jež připra-
vují v rámci maturitní zkoušky žáci 4. roč-
níku a žáci odborných kurzů pod vedením 
mistrů svého oboru. Program  gastrodne  
dále tvořila řada soutěží jako například me-
zinárodní cukrářská soutěž v kategorii Junior 
Ukaž, co umíš, mezinárodní soutěž slavnost-
ních tabulí Posaďte se, prosím, mezinárodní 
sommelierská soutěž kategorie Talent Tro-
phée Bohemia sekt sommelier ČR, soutěž 
ve vyřezávání ozdob z ovoce a zeleniny Live 
carving, soutěž pro žáky základních škol Po-
znej, co jíš.
Zajímavým zpestřením letošního programu 
se stalo společné zdobení dortu Zdobím, 
zdobíš, zdobíme, při kterém každý z návštěv-
níků mohl přiložit ruku k dílu.

Gastrodnem se veřejnosti představila ,Nová Světlá‘

Pokračování na straně 3 a 4
Návštěvníci letošního 37. gastrodne měli opět co obdivovat. Tradičně nechyběly perníkové 
výrobky, které si prohlížejí přítomní na snímku. Foto: Iva Horká

vás srdečně zve na 

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 28. 10.–2. 11. 2014
Otevírací doba: ne–čt: 11.00–22.00
Pá-So: 11.00–24.00 Tel.: 566 543 435

RESTAURACE KŘIŽANOV

Senátorem je F. Bradáč

Nový senátor za Žďársko ing. František Bradáč 
z Velkého Meziříčí ve volební místnosti. Foto: Iva Horká

Zatímco v pvním kole senát-
ních voleb obvodu číslo 51 Žďár 
nad Sázavou zvítězila Dagmar 
Zvěřinová nad Františkem Bra-
dáčem, ve druhém kole tomu 
bylo právě naopak. 

Nový senátor F. Bradáč (KDU-
-ČSL) získal ve druhém kole cel-
kem 10 848 hlasů, tj. 53,22 %. 
Zvěřinové dali voliči 9 533 hlasů, 
což představuje 46,77 %. 
Volební účast byla ale nízká, k ur-
nám přišlo pouze 21,23 % voličů.
Bývalý velkomeziříčský místosta-
rosta i  starosta František Bradáč 
hodlá využít právě zkušenosti z ko-
munální politiky, v níž se ve vedení 
města pohyboval 16 let a poslední 
čtyři roky byl zastupitelem. Je dru-
hým senátorem z  našeho města. 
V Senátu Parlamentu ČR sedí také 
Jan Veleba, který úspěšně kandi-
doval před dvěma roky za  senátní 
obvod číslo 44 Chrudim. Vůbec 
prvním senátorem za  Žďársko se 
v roce 1996 stal Jiří Šenkýř (KDU-
-ČSL). Toho vystřídal Josef Novot-
ný (NK) a po něm do senátorského 
křesla usedla Dagmar Zvěřinová 
(ČSSD).

Koalice v Meziříčí je sestavena. 
Starosta i místostarosta zůstávají
Vedení Velkého Meziříčí zůstane 
po další čtyři roky v podstatě beze 
změn. Na  koalici se dohodl vítěz 
komunálních voleb – sdružení 
ODS a nestraníků To pravé Meziří-
čí – se sociálními demokraty a Vol-
bou pro město. 
„Dnes, 17. října 2014 podepsali 
zastupitelé zvolení za  sdružení To 
pravé Meziříčí, Českou stranu so-
ciálně demokratickou a Volbu pro 
město koaliční smlouvu,“ sdělili 

v  pátek zástupci koaličních stran 
v tiskovém prohlášení. 
Trojkoalice se současně dohodla 
i  na  složení sedmičlenné městské 
rady pro volební období 2014–
2018. Starostou zůstává Radovan 
Necid (To pravé Meziříčí/ODS) 
a  místostarostou Josef Komínek 
(ČSSD). Jména dalších pěti radních 
jsou Libor Beneš (To pravé Me-
ziříčí/nezávislý), Miroslav Jágrik 
(ČSSD), Jiří Michlíček (To pravé 

Meziříčí/ODS), Michaela Salašová 
(To pravé Meziříčí/nezávislá), Vin-
cenc Záviška (Volba pro město).
Trojkoalice bude mít ve třiadvace-
tičlenném městském zastupitelstvu 
pohodlnou nadpoloviční většinu 
patnácti zastupitelů.
Složení nejvyššího vedení města 
potvrdí ustavující zasedání za-
stupitelstva, které by mělo pro-
běhnout 4. 11. v  kinosále Jupiter 
clubu. Připr.: Martina Strnadová

Rekonstrukce silnice
Od 13. 10. do 31. 12. 2014 dochází k přechodné 
úpravě silnice č. II/602, na úseku Velké Meziříčí – 
Jabloňov, z důvodu přeložky plynovodu. 
Provoz je řízený semafory.                           -měú-

Otevřeli obchodní centrum Panorama
Obchodní centrum Panora-
ma s výhledem na město bylo 
slavnostně otevřeno minulý 
víkend. Zatímco v pátek se v nové 
luxusní budově na Třebíčské ulici 
sešli pozvaní hosté, v neděli bylo 
dílo společnosti Paramont Velké 
Meziříčí otevřeno veřejnosti.

Slavnostní zahájení patřilo majiteli 
a  jednateli firmy Paramont Petru 
Fejtovi, který krátce po  osmnác-
té hodině přivítal pozvané hosty 
z  řad zástupců města, firem, škol 
a  dalších osobností veřejného ži-
vota. Poté je pozval k prostřenému 

stolu, nad nímž dohlížel mistr ku-
chař Jan Vaněk, či k prohlídce celé 
budovy. Ta má pět podlaží, přičemž 
v tom prvním najdete bohatě záso-
benou prodejnu potravin COOP, 
ve druhém pak diskotéku, ve třetím 
obchody s  dámským, pánským, 
dětským a  dalším zbožím včetně 
květinářství, cukrárny, kadeřnic-
tví i dětského koutku apod. Čtvrté 
podlaží patří skvostné restauraci 
a v pátém pak mohou hosté relaxo-
vat na venkovní terase, z níž je nád-
herný výhled na město. Krom toho 
jsou v tomto místě hotelové pokoje 
s kapacitou přibližně 25 lůžek. 

Pro hosty pátečního večera byl při-
praven kulturní program se zpě-
vem a  hudbou, ale například i  la-
serová show či velkolepý ohňostroj. 
Přítomní mohli ochutnat kvalitní 
moravské víno, pokochat se pohle-
dem na hanácký kroj či si poslech-
nout cimbálovou muziku.
Další hudební program svěřilo ve-
dení firmy zdejším muzikantům, 
zpěvákům a  zpěvačce a  evidentně 
udělalo dobře, hosté je odměni-
li potleskem. Mladé lidi z  města 
a  okolí pak bavilo večerní disco. 
Více napoví fotografie na straně 4 či 
na našem webu. Iva HorkáIva Horká

 Podrobné výsledky na straně 6
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Do řeky Oslavy unikla ropa. 
Za firmou Výtahy mezi Velkým 
Meziříčí a Mostištěmi totiž netěs-
ní přepravní potrubí ropovodu 
Družba. Ropa se šíří vodním 
tokem až do města. Akutně 
je ohrožena fauna a flóra. Jde 
o ekologickou havárii. Takový byl 
scénář cvičení hasičů a dalších 
složek 14. října.

Ropná havárie zaměstnala asi třicít-
ku profesionálních a dobrovolných 
hasičů z Velkého Meziříčí, ale i pro-
fesionálů ze Žďáru nad Sázavou 
a  z  Jihlavy se speciální technikou. 
Vzhledem k  povaze události byli 
na místě i zástupci České inspekce 
životního prostředí, Povodí Mo-
ravy, společnosti Mero, města VM 
a kvůli zajištění místa též policisté.
„Procvičujeme si činnosti, kdy 
na  řeku Oslavu instalujeme norné 
stěny a sorpční hady, abychom za-
bránili rozšíření úniku ropy. Za po-

moci skimmeru budeme uniklé 
ropné produkty sbírat. Simulujeme 
to na  dvou úsecích. Jeden je tady 
za firmou Výtahy a druhý ve městě 
u jezu na Moráni, jelikož potřebu-
jeme zajistit, aby se ropa nerozši-
řovala dál,“ popsala tisková mluvčí 
hasičů Petra Musilová a dodala, že 
hasiči simulují veškeré činnosti, 
které by se při takové mimořádné 
události fakticky děly. „Procviču-
jeme si činnosti na místě, ale cvičí 
i část krizového štábu na městském 
úřadě a  část bezpečnostní rady. 
Ověřujeme si postupy, jestli by to 
takhle opravdu probíhalo, a ověřu-
jeme si i reálné dojezdové časy. To 
znamená, že žádná z jednotek, kte-
rá tady dnes zasahuje, není v rámci 
taktického cvičení předsunutá. Je to 
o komunikaci, koordinaci,“ upřes-
nila Musilová.
Jelikož ropovod kolem Velkého 
Meziříčí skutečně prochází, není 
popsaná situace nereálná. Velko-

meziříčští hasiči ji naštěstí ještě řešit 
nemuseli. „Ale běžně v praxi se ně-
kolikrát do  roka vyskytne událost 
podobná. Někdo vyleje na  dvoře 
před domem barvu, déšť to splách-
ne a s vodou se to kanalizací dosta-
ne do řeky. Ta je pak zabarvená. My 
jsme k  tomu přivolaní, abychom 
to zlikvidovali,“ informoval velitel 
velkomeziříčských profesionálních 
hasičů Jiří Doležal a  vysvětlil, že 
způsob likvidace je podobný tomu 
při cvičení. Probíhá také za pomo-
ci norných stěn, které jsou zdejší 
hasiči schopni nasadit v  kterém-
koliv místě našeho vodního toku. 
Takových případů řeší tak pět šest 
do  roka. „Podle prvotních závěrů 
cvičení naplnilo svůj cíl a  záměr 
a  nebyly jím odhaleny žádné zá-
važnější pochybení či nedostatky,“ 
uzavřela Petra Musilová s  tím, že 
komplexní vyhodnocení cvičení 
proběhne v následujících dnech. 

Text a foto: Martina Strnadová

Hasiči ve Velkém Meziříčí zasahovali při úniku ropy. Jen cvičně

 Jiří Michlíček, 60 let, 
fotograf, Velké Meziříčí, 

ODS

MUDr. Petr Juda, 55 let, 
ortoped, Mostiště, 

ODS

 Ing. František Komínek, 
39 let, vedoucí projekce, Velké 

Meziříčí, ODS

 Ing. Vilém Lavický, 73 let, 
důchodce, Velké Meziříčí, 

ODS

 Mgr. Michaela Salašová, 
29 let, manažerka sportov. cent-
ra, Velké Meziříčí, bez pol. přísl. 

 MUDr. Libor Beneš, 51 let, 
dětský lékař, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

Ing. Blanka Přibylová, 
55 let, majitelka hotelu, 

Velké Meziříčí, ODS

Ing. Jiřina Jurdová, 48 let, 
ekonomka, Velké Meziříčí, 

ODS

 Mgr. Pavel Blažek, 38 let, 
učitel, Velké Meziříčí, 

ČSSD

RSDr. Svatopluk Pokorný, 
65 let, důchodce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

 JUDr. Karel Lancman, 64 let, 
sociální pracovník, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

 Ing. Vincenc Záviška, 49 let, 
učitel, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

 Josef Komínek, 55 let, 
místostarosta, Velké Meziříčí, 

ČSSD

 Miroslav Jágrik, 42 let, 
likvidátor HVP, 

Velké Meziříčí, ČSSD

 RNDr. Petr Vrána, 48 let, 
učitel, Velké Meziříčí, 

ČSSD

 MUDr. Jiří Kaše, 56 let, 
lékař, Velké Meziříčí, 
bez pol. příslušnosti

Ing. František Bradáč, 
58 let, technik, Velké Meziříčí, 

KDU-ČSL

Ing. Vít Ráček, 42 let, 
pojišťovací poradce, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

PhDr. Marie Ripperová, 
54 let, historička, Velké 

Meziříčí, bez pol. příslušnosti

Mgr. Pavla Kamanová, 
41 let, ředitelka ZŠ a MŠ, Vel. 
Meziříčí, bez pol. příslušnosti

Stanislav Kratochvíl, 
54 let, hasič, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

Ing. David Babák, 41 let, 
manažer, Velké Meziříčí, 

bez pol. příslušnosti

Ing. Radovan Necid, 47 let, 
starosta, Velké Meziříčí, 

ODS

Nově zvolení 
zastupitelé ve 
Velkém Mezi-
říčí na období  
2014-2018

V  komunálních volbách, které se 
konaly ve dnech 10.-11. října 2014, 
voliči rozhodli o tom, kdo zasedne 
na příští čtyři roky v zastupitelstvu 
města. KDU-ČSL a  nezávislí kan-
didáti získali pět mandátů, Hnutí 

ANO 2011 jeden mandát, Sdru-
žení ODS a nezávislých kandidátů 
To pravé Meziříčí devět mandátů, 
KSČM dva, Volba pro město je-
den a  ČSSD pět. Všech třiadva-
cet nových zastupitelů přinášíme 

v dnešní fotogalerii nahoře.  Někte-
ré tváře jsou známé, sedm jich ale 
budeme vídat nových. Znovu tedy 
do  zastupitelského křesla usedne: 
Bradáč František Ing., Ripperová 
Marie PhDr., Ráček Vít Ing., Ka-

manová Pavla Mgr., Kratochvíl 
Stanislav, Necid Radovan Ing., Juda 
Petr MUDr., Michlíček Jiří, Lavický 
Vilém Ing., Lancman Karel JUDr., 
Záviška Vincenc Ing., Kaše Jiří 
MUDr., Vrána Petr RNDr., Komí-

nek Josef, Jágrik Miroslav a Blažek 
Pavel Mgr. Nové tváře budou repre-
zentovat: Babák David Ing., Beneš 
Libor MUDr., Salašová Michaela 
Mgr., Komínek František Ing., Jur-
dová Jiřina Ing., Přibylová Blanka 

Ing.  a  Pokorný Svatopluk RSDr. 
V radě kromě starosty R. Necida  
a místostarosty J. Komínka zasedne 
ještě L. Beneš, M. Salašová, J. Mich-
líček, V. Záviška a M. Jágrik.

Připr.: Iva Horká

Z třiadvaceti velkomeziříčských zastupitelů pro příští období je sedm nových

Děti mají k dispozici 
lanové centrum

Od začátku října letoš-
ního roku slouží dětem 
ve Velkém Meziříčí nové 
nízkolanové centrum. 

To vyrostlo u  dopravního 
a  dětského hřiště na  ulici 
Oslavická a  je speciálně ur-
čeno menším dětem. Níz-
kolanové centrum je volně 
přístupné všem.
„Rozhodovali jsme se mezi 
vysokolanovým a  nízkola-
novým provedením. Nako-
nec v  radě a  zastupitelstvu 
zvítězilo centrum pro menší 
děti,“ říká starosta Radovan 
Necid. 
Stavba hřiště začala začát-
kem září, otevřené je od za-
čátku října letošního roku.                          

Terén pod restaurovanou kašnou 
na náměstí ve Velkém Meziříčí pro-
zkoumal archeolog. Zjistil, že kašna 
na tom samém místě v minulosti 
nejspíš nebyla.

Kašna již nějakou dobu na  náměstí 
chybí. Její kamenné prvky byly odve-
zeny k restaurování. Krom nich je třeba 
opravit i  rozvody vody v  zemi. Výko-
pové práce začaly minulý týden, kdy 
pracovníci odstranili a  odvezli horní 
vrstvu materiálu. Na místě byl i archeo-
log, který prozkoumal odkrytý terén. 
„V rámci rozsahu výkopu byla odstra-
něna zásypová vrstva pod kašnou. Ta 
nasedala přímo na dláždění, které tam 

bylo ještě před vznikem kašny. Na  ně 
posléze byla navrstvena navážka – cih-
ly a  další materiál. Ten základ navýšil 
úroveň náměstí,“ sdělil výsledky svého 
zkoumání archeolog společnosti Pueblo 
Ondřej Baier.
Historička velkomeziříčského muzea 
Marie Ripperová potvrdila, že úroveň 
náměstí byla v  minulosti skutečně na-
výšena, a  to až o  metr. Ovšem kašna 
se na náměstí připomíná už v 16. stol. 
„Samozřejmě nemusela být přesně 
v tom místě, kde je dnes,“ uvedla s tím, 
že z historických obrázků, jež jsou k dis-
pozici, nelze umístění určit s naprostou 
přesností. Svou současnou podobu s li-
tinovou sochou sv. Floriána dostala kaš-

na až po roce 1730. Před tím na ní byl 
také sv. Florián, ale kamenný. Kdysi ani 
kašna nebývala kamenná a nahrazovala 
ji dřevěná káď. Historička připomněla 
ještě zajímavost: „V 18. stol. vedl odpad 
z kašny přes hostinec U Černého orla, 
což je dnešní Jupiter club, za nímž ústil 
do řeky.“
Na restaurování kašny město z rezervy 
na kulturní památky původně vyčlenilo 
svůj podíl, a to 387.000 Kč. Dotace z MK 
činí dalších 158.000. „Nyní jsme schvá-
lili na vícenáklady dalších 48 tis.,“ dopl-
nil starosta Necid. Tato částka zahrnuje 
opravu vodovodních rozvodů, a  také 
archeologický průzkum za 5.700 Kč.

Místo pod kašnou prozkoumal archeolog

Text a foto: Martina Strnadová

-ran-
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Houslista Ivan Herák, nazýva-
ný též ďábelský virtuos, s ci-
kánskou kapelou zahájil další 
sezonu Kruhu přátel hudby 
ve Velkém Meziříčí. 

Koncert pořádaný Jupiter clu-
bem ve  spolupráci s  uměleckou 
agenturou Globart proběhl nej-
spíš naposled v sále luteránského 
gymnázia v úterý 14. října. Ukra-
jinský pianista Kostiantyn Tysh-
ko se posluchačům představí 
v  listopadu, asi už zase v Jupiter 
clubu. „Dnes jsme pro vás nevy-
tiskli žádný program koncertu, 

protože to bude improvizace,“ 
zahájil koncert Jiří Jahoda, jehož 
agentura pro velkomeziříčský 
Kruh přátel hudby připravuje 
různé hudební lahůdky. Tento-
krát jí byla cikánská kapela v čele 
s  primášem Ivanem Herákem. 
Dvoje housle, cimbál, kontrabas 
a  v  jejich podání průřez cikán-
skou lidovou hudbou od Sloven-
ska, přes Maďarsko, Rumunsko, 
Rusko až po Francii. Zazněl tře-
ba i  Montiho čardáš, či známé 
a  působivé melodie z  některých 
filmů, například ze Schindlerova 
seznamu. 

Ale také klasika – Uherské tance 
Johannese Brahmse. Posluchači 
možná nečekali, že na  koncertu 
cikánské kapely uslyší i  klasický 
kus německého skladatele a kla-
víristy devatenáctého století. Ale 
ono to bylo vlastně zcela přiro-
zené, neboť právě Brahmsovy 
Uherské tance vycházejí z  pů-
vodní lidové hudby maďarských 
cikánů. To on se jimi nechal in-
spirovat.
Ivan Herák, jenž program prová-
zel i  stručným slovem, důsledně 
setrvával u  slova cikán, nikoliv 
Rom. Snad i  proto, že původní 

označení tohoto etnika evokuje 
pocit svobody a  svobodomy-
slnosti. A  takový je i  cikánský 
hudební folklor, jaký předvedl 
Ivan Herák se svou kapelou. Zce-
la přirozeně přecházeli ze stylu 
do  stylu, od  lidových tónů přes 
klasiku po jazz, od tklivých tónů 
po  ďábelský rytmus. Což si po-
sluchači užívali. 
„Je to čerstvý projekt. Naše agen-
tura s  těmito hudebníky začala 
spolupracovat asi před rokem,“ 
přiblížil Jiří Jahoda s  tím, že 
v  Česku zatím nebylo mnoho 
příležitostí je slyšet. Kapela totiž 

koncertuje převážně v zahraničí.
Z dalšího programu cyklu Kruh 
přátel hudby Velké Meziříčí se 
posluchači mohou těšit třeba 
na  novoroční koncert Morav-
ského klavírního tria se sólist-
kou, sopranistkou tokijské opery 
Miky Isochi. Ale také na kytaris-
tu Lubomíra Brabce. 
„O něm je známo, že je to nejen 
skvělý virtuos na kytaru, ale také 
vášnivý cestovatel, který právě 
ve  hře kloubí hudbu se svými 
cestovatelskými zážitky,“ připojil 
k pozvánce J. Jahoda.

Martina Strnadová

Cikánské kapele vévodily housle Ivana Heráka (zcela vpravo). Více foto na našem 
webu. Foto: Martina Strnadová

Kruh přátel hudby zahájil cikánský houslista

Úvod koncertu patřil žákům ZUŠ – Zdeňce Němcové 
a Matyáši Zedníčkovi –  s učitelkou. Foto: M. Strnadová

Herečka Dana Homolová a Filip 
Tomsa Foto: Iva Horká

Vladimír Kratina s Michaelou Dolinovou. Více foto 
na našem webu. Foto: Iva Horká

I pod okapem může být nadmíru veselo. Alespoň na divadle ano
Po mimořádném úspěchu hry Zmýlená 
platí, kdy za dvě sezony bylo odehráno 110 
repríz, přišla další komedie z pera Zory 
Kostkové Z louže pod okap. Ta diváky roze-
smívá až k pláči již od listopadu 2013 a byla 
opět napsána pro herečku Danu Homolo-
vou a její Fanny agenturu. A právě zmíně-
ná agentura onen divadelní kus přivezla 
do Jupiter clubu minulou středu.

Autorka se při psaní inspirovala současným 
děním z  mnoha kauz. Obsazení proto námětu 
odpovídalo – Vladimír Kratina si zahrál bez-
skrupulozního zastupitele Heřmana Korýtka, 
což okomentovala další postava Karin, realitní 
makléřka v podání Michaely Dolinové: „Korýt-
ko, to není moc dobrý jméno pro politika.“ Její 
kamarádku, vědeckou pracovnici Andělu Pokor-
nou, ztvárnila Dana Homolová (1951), která svojí 
hereckou etudou mezi ostatními dominovala. 
A není divu, ne příliš známá herečka se již od dět-
ství pohybovala v  uměleckém prostředí, inspi-
rována matkou se věnovala baletu, navštěvovala 
také hudební školu. Posléze vystudovala herectví 
na  DAMU. Je dcerou herce Miroslava Homoly 

(1909-1983) a její matka Emílie byla baletkou 
v Národním divadle.) 
Ale ani poslední z komediantské čtveřice za ní 
nezaostával. V  koktavém brigádníkovi Bertí-
kovi se mladý a milý Filip Tomsa našel. Inte-
ligentní humor a  nadmíru povedené herecké 
výkony publikum doslova strhly. K smíchu je 
přiváděly kupříkladu takové gagy jako: „Kole-
ga mi chtěl udělat radost a sdělil mi, že v oddě-
lení vykopávek jsem ten nejzajímavější expo-
nát,“ řekla Anděla, „dostal za to facku, na což 
dodal, že kdyby byla blbost rychlá, já bych 
musela do kopce brzdit.“ A přidala k tomu, že 
s muži je to jako s telefonem – buď je obsaze-
no, nebo je to omyl. Letitá přítelkyně Anděly 
Karin pak – vidouc se již v manželství s boha-
tým politikem – sladce sdělovala: „Každý rok 
nový kožich z lišky.“ „A proč každý rok?“ ptal 
se prohnaný nápadník.  „No přece nechceš, 
abych chodila v  jednom kožichu celý život!“ 
dodala. „A proč ne? Liška taky chodí,“ odvě-
til jakože překvapený Korýtko. Nejenom kvůli 
humoru či skvělému provedení lze zmíněnou 
komedii vřele doporučit. Má totiž i blahodár-
né relaxační účinky. Iva Horká

ČSSD na Žďársku 
má nového předsedu
Dne 16. října 2014 proběhla okres-
ní konference ČSSD ve Žďáře nad 
Sázavou. Novým předsedou ČSSD 
okresu Žďár nad Sázavou se stal 
Josef Komínek z Velkého Meziří-
čí. Na předsednickém postu střídá 
poslance Poslanecké sněmovny ČR 
Karla Černého, který již nekandi-
doval. V jeho nové funkci mu pře-
jeme hodně úspěchů a tvůrčích sil.

Okresní výkonný výbor ČSSD 
Žďár nad Sázavou

Obce budou mít 
nové rozhlasy
Obce na Velkomeziříčsku do-
stanou do konce listopadu nové 
obecní rozhlasy. Nová zařízení se 
v těchto dnech instalují v rámci 
projektu ochrany před povodně-
mi. 
Obecní rozhlasy, tedy bezdrátové 
vysílací stanice a samotné hlásiče 
slouží totiž jako součást výstraž-
ného protipovodňového systému. 
K němu patří ještě srážkoměrné 
stanice, hladinoměrná čidla a vo-
dočetné latě.
Nové obecní rozhlasy ve Velkém 
Meziříčí a okolních obcích budou 
zároveň sloužit i jako elektronická 
siréna, napojená na pracoviště In-
tegrovaného záchranného systé-
mu. „Celkové výdaje projektu činí 
12,2 milion korun. Na financová-
ní projektu se podílejí z devadesáti 
procent dotační zdroje,“ uvedl Jiří 
Zachar, vedoucí odboru životního 
prostředí. -ran-

Gastrodnem se veřejnosti představila ,Nová Světlá‘
Pokračování ze strany 1
Hosté letošní gastronomické výstavy se mohli ale také dozvědět 
mnoho nového. V programu byla zařazena řada přednášek a pre-
zentací z oblasti gastronomie pod společným názvem Kulinářská 
akademie. Patřila tam přednáška o  ošetřování a  broušení nožů 
Ostrý nůž, řízená degustace vína Sommelierem profesionálně 
i  v  soukromí, dále prezentace turistického regionu a  italské ku-
chyně San Benedetto del Tronto a Vysočina, příprava a degustace 
menu Jana Kubelky, prezentace a přednášky o pivu či free style – 
barmanská show. 
Pozvání neodmítla ani spřátelená škola ze Slovenska, která do Vel-
kého Meziříčí podle slov jejího vedení jezdí již několik let. Hosty 
na  slavnostním rautu, mezi nimiž nechyběli představitelé Kraje 
Vysočina či našeho města, přivítala ředitelka nové sloučené školy 
Marie Pal’ovová, která pak všechny pozvala k ochutnávce italských 
pokrmů, ale také studené kuchyně. Tu připravili kuchaři sponzor-
ské společnosti Kovoslužba OTS Praha. K příjemné atmosféře při-
spěli i samotní studenti, když zazpívali a zahráli ústřední melodii 
z filmu Titanic.

Součástí akce byl také den otevřených dveří
Zájemci o studium na HŠ Světlá a SOŠŘ VM si mohli vyzkoušet Přijímací 
zkoušky nanečisto, seznámit se s vybavením školy a se studijními možnost-
mi, které škola nabízí, včetně informací o zahraničních odborných praxích 
a stážích. Restaurace a kavárna, degustace a ochutnávky například koktej-
lů či produktů Fair trade a dalších pak zpříjemnily návštěvníkům pobyt 
na tradiční velkolepé akci. 
Říjnový termín neumožňuje sice zařadit do programu venkovní soutěže, 
ale tradiční Podzimní výstava ovoce a zeleniny v tělocvičně školy se opráv-
něně setkala s velkým zájmem veřejnosti.
„O tradiční venkovní akce – barmanské soutěže, gastroštafetu – nebudou 
hosté ale ani v příštím roce ochuzeni. V květnovém termínu pořádáme 
stejně jako letos Den gastronomických soutěží,“ uvedl zástupce ředitelky 
Stanislav Svoboda a dodal, „zaměstnanci a žáci naší školy děkují všem hos-
tům za návštěvu a těší se na všechny přátele Světlé ve čtvrtek 4. 12., kdy 
pořádáme tradiční Mikulášský den otevřených dveří.“ 

(Zdroj: TZ HŠ a SOŠŘ VM.) Výsledková listina a další fotky strana 4.
Připr. Iva Horká

Vítězný dort oboru cukrář od Kristýny Těšíkové ze 
4. B. Více fotek na našem webu. Foto: Iva Horká
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Pokračování ze strany 1

Návštěva z Itálie (vpravo) má na Světlé tradici. 
Vlevo soutěžní zdobení perníčků. 2x foto: Iva Horká

Vyhodnocení 37. Gastrodne
1. Celostátní soutěže (hodnoce-
no odbornou porotou)
 - Live carving 
1. místo – Thereska Nógli, Stred-
ná odborná škola Šurany
2. místo – Petr Špaček, HŠ Světlá 
a Střední odborná škola řemesel 
Velké Meziříčí
3. místo – Lenka Hanzalíková, 
HŠ Světlá a Střední odborná ško-
la řemesel Velké Meziříčí
- Ukaž, co umíš - všichni účast-
níci (9) soutěže obdrželi účast-
nický list a pozornost  
1. místo – Petra Velová, Střed-
ní škola potravinářská obchodu 
a služeb Brno
2. místo – Eliška Kratinová, 
Střední odborná škola Josefa 
Sousedíka Vsetín
3. místo – Michaela Krčálová, HŠ 
Světlá a Střední odborná škola ře-
mesel Velké Meziříčí
- Posaďte se, prosím - všichni 
účastníci (6 dvojic) soutěže ob-
drželi účastnický list a pozornost 
1. místo – Petra Velebová, Klára 
Urbánková
2. místo – Veronika Pohlová, 

Nikola Novotná
3. místo – Střední odborné učiliš-
tě zemědělské a služeb Dačice
2. Řád zlaté vařečky (hodnoceno 
odbornou porotou) 
- obor cukrář - čajové pečivo – 
Aneta Všianská, 4.A
- dort – Kateřina Cahová, 4.C
- obor studená kuchyně – David 
Běloch, Dominik Loup, 4.A
Lucie Filová, 4.B 
3. Soutěže žáků 4. ročníků (roz-
hodovala veřejnost) – získávají  
diplom, medaile, dárkové tašky 
- obor kuchař – studená kuchyně 
1. místo – Veronika Čamková, 4. 
A, Jana Veletová 4.B
2. místo – Žaneta Dvořáková, 4.C
3. místo – Veronika Horká, Lucie 
Loupová, 4.B
- carving
1. místo – Jiřina Viklická, 4.B
- obor cukrář - dorty – 1. místo – 
Kristýna Těšíková, 4.B
2. místo – Alena Ševců, 4.A
3. místo – Václav Halama, 4.A
- čajové pečivo 
1. místo – Aneta Všianská, 4.A
2. místo – Tereza Ondráčková, 4.A

3. místo – Aneta Bártová, 4.B
- Petit Fours – 1. místo – Zuzana 
Kadlecová, 4.A
- talířové dezerty – 1. místo – 
Adéla Zemanová, 4.B
- minidezerty – 1. místo – Matěj 
Bušek, 4.B
4. Zdobím, zdobíš, zdobíme -1.A
 - zvláštní cena – Eva Uhlířová 
– 1. K
5. Výsledky za Rádio Vysočina
-  Dekorovaný krocan ze zámec-
ké kuchyně – Veronika Čamková 
4. A, Janna Veletová 4.B
- Čajové pečivo – Aneta Bártová 
4. B
- Dort – Kristýna Těšíková 4.B
- Carwing – Jiřina Viklická 4.B
Sponzorské firmy: Alpa Velké 
Meziříčí, Kraj Vysočina, Fair-
trade s. r. o., Hitrádio Vysočina, 
Land Garten, Adler, James and 
Nicholson, Hügli food, Eckes 
granini, Prolog, Fomi, Microsoft, 
Bacardi. Beefeater, Gildan, měs-
to Jihlava, Bohemia Sect, Makro. 
Bidvest Vel. Meziříčí, Dortisimo.   
Stanislav Svoboda, HŠ Světlá  
a SOŠŘ Velké Meziříčí

Pokračování ze strany 1 a 3

Studenti pro návštěvníky připravovali flambované palačinky. Nahoře studená 
kuchyně a perníkový výrobek. Více foto na našem webu. 3x foto: Iva Horká

Otevřeli obchodní centrum Panorama

Majitel a jednatel Paramontu a tedy i Panoramy Petr Fejt (vpravo) a Anna 
Hlávková (vlevo) jednatelka firmy při slavnostním otevření. Foto: Iva Horká

Oddělený salonek poskytuje hostům soukromí. Nachází se v restauraci ve čtvrtém 
patře, kam se pohodlně dostanete výtahem. Foto: Iva Horká

Ohňostroj následoval po laserové 
show. Foto: Martina Strnadová

Prostorám vévodily nejrůznější 
květinové kreace. Foto: Iva Horká

Diskotéka praskala v páteční večer ve švech. Moderní a prostorný interiér si mladí 
pochvalovali. Foto: Iva Horká
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Postkonzumní společnost

Bohoslužby
Středa 22. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 23. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 24. 10.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátos-
ti smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. 
L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.,
Sobota 25. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 svatba se mší sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 26. 10.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 mše 
sv. – o. J. B., 17.15 růžencová pobožnost – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 24. 10. – Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti 
a příležitosti ke svátosti smíření, 18.00 mše sv. – o. J. B. 26. 10. – Horní 
Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení
Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku ná-
boženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pá-
tek 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Pátek 17.00 mše sv., poté setkání na faře. 
Sobota 18.30 příprava na křest. Neděle po večerní mši sv. setkání Spol-
ku Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Před deseti dny, jak dobře víme, 
proběhly komunální volby. 
Po nich, jak to už bývá samozřej-
mostí, se začaly objevovat různé 
komentáře. 
V  jednom takovém od Jindřicha 
Šídla jsme se mohli dozvědět: 
(…) jeho výsledek, vlastně dost 
podobně jako ten (…) v  Praze 7, 
ukazuje, jak se i  Praha postupně 
mění a jak po éře divokého kapita-
lismu obyvatelé jednoho z  nejbo-
hatších regionů EU už při volbách 
uvažují i  o  jiných věcech. Třeba 
o  kvalitě života, veřejných služ-
bách nebo prostě o tom, co jim má 
vyrůst před domem. Je to přiroze-
ný trend a jiné už to nebude. Stačí 
se rozhlédnout po  velkých, ještě 
mnohem bohatších evropských 
městech a  možná s  překvapením 
zjistíme, kdo, proč a s jakým pro-
gramem tam vládne.
Vůbec nemám v úmyslu komen-
tovat volby. Ale slova komentáře, 
který cituji, překvapují a vyvolá-
vají otázku, zda autor má na my-
sli konec konzumní společnosti. 
Jinak řečeno proměnu společnos-
ti konzumní v postkonzumní.

V  posledních letech se o  tom 
hodně diskutuje. Mnoho soci-
ologů tvrdí, že jsme na  prahu 
onoho přechodu. Pomalu se ob-
jevuje v  západních zemích. Lidé 
tam údajně na první místo začali 
stavět jiné hodnoty než peníze 
a věci. Například hodnotu volné-
ho času, odpočinek, času pro ro-
dinu, starost o  životní prostředí, 
kulturu. Obchodní společnosti, 
které jednou prosperují, jindy 
zase krachují, se musely chtě 
nechtě začít stěhovat jinam. Vět-
šinou ono stěhování probíhalo 
na východ, k nám. Ale už i naši 
občané, aspoň někteří, začínají 
chápat, že ne všechno lze pře-
kládat na  hodnotu peněz. A  co 
víc, zvlášť lidé mladí postupně 
začínají přestávat myslet jenom 
na sebe a všímají si potřeb jiných.
V oné, ještě dost konzumní a bla-
hobytné budoucnosti papež Be-
nedikt XVI. v  roce 2011 vyzval 
lidi, aby se odpoutali od  třpytu 
konzumní společnosti a  pýchy 
liberálního myšlení a  splynuli 
s pokorou Ježíše Krista.

P. Lukasz Szendzielorz

Tříbarevné sady tašek na  třídě-
ní plastů, skla a  papíru se staly 
hitem v celé řadě obcí České re-
publiky a přinesly lepší výsledky 
tříděného sběru odpadu. Proto 
se Autorizovaná obalová spo-
lečnost EKO-KOM rozhodla 
ve spolupráci s Krajem Vysočina 
podpořit rozšíření těchto prak-
tických žlutomodrozelených sad 
tašek na třídění odpadu. Ty jsou 
připraveny pro více než šest tisíc 
domácností.
Tašky na třídění odpadu je mož-
né zdarma vyzvednout na obec-
ních a městských úřadech
Jak získat tašky na  třídění od-
padů? Stačí mít trvalé bydliště 
v  jedné ze sedmnácti vybraných 
obcí na Jihlavsku, ve Velkém Me-
ziříčí a Žďáru nad Sázavou. 
Ve Žďáru nad Sázavou získá sadu 
tašek zdarma každý občan, který 
dorazí do  informační kanceláře 
u  vstupu do  radnice a  předloží 
občanský průkaz. Od srpna, kdy 
začal městský úřad tašky na  tří-
dění rozdávat, si pro ně přišlo 
přes tisíc sto lidí. V  současné 

době jich k rozebrání zbývá ještě 
zhruba tisícovka.
Ve Velkém Meziříčí získají speci-
ální tašky občané s  trvalým po-
bytem ve  městě rovněž zdarma. 
Musí však mít zaplacen popla-
tek za  komunální odpad. Pokud 
tuto podmínku splňují, mohou 
si vybrat na  Odboru životního 
prostředí hned ze dvou variant 
tašek. Rozměrově větší sada tašek 
na třídění odpadů je vhodná spí-
še do rodinných domků, zatímco 
menší tašky uvítají lidé v bytech. 
Zdislava Oplatková, která má 
na  městském úřadě na  starosti 
odpadové hospodářství, upřes-
nila: „Zatím zaznamenáváme zá-
jem spíše o větší sady tašek. Těch 
jsme rozdali osm set a  zbývají 
jich poslední dvě stovky. Menších 
sad jsme doposud rozdali polovi-
nu. Takže jich zbývá k  dispozici 
ještě pět set.“
Například v  obci Věž rozdají tři 
sta sad tašek zdarma občanům 
s trvalým pobytem, ale také ma-
jitelům rekreačních chat. Starosta 
obce Miroslav Miksa k tomu uve-

dl: „Tašky získají občané na obec-
ním úřadu při platbě poplatku 
za komunální odpad na rok 2015. 
Podmínkou pro předání tašek 
bude také to, aby měli zájemci 
uhrazené poplatky v  minulých 
letech. Pokud tyto podmínky 
splní, mohou si vybrat hned ze 
dvou variant tašek. Rozměrově 
větší sada tašek na třídění odpa-
dů je vhodná spíše do rodinných 
domků, zatímco menší tašky uví-
tají lidé v  menších rekreačních 
chatách.“
V Hybrálci, Kozlově nebo ve Vy-
sokých Studnicích již distribuce 
celkem pěti set sad tašek probíhá. 
Arnoštka Ženčáková, starostka 
obce Vysoké Studnice, říká: „Lidé 
si pro tašky na  třídění odpadů 
sami aktivně chodí na  obecní 
úřad. Naší podmínkou pro jejich 
předání je, aby měli lidé zaplace-
ný poplatek za komunální odpad. 
Reakce občanů jsou zatím pozi-
tivní. Myslím si, že to obci přine-
se vyšší výtěžnost tříděného od-
padu, což má na příznivý dopad 
na obecní rozpočet,“ 

Sada tří tašek je praktickým po-
mocníkem při třídění odpadu 
v domácnostech
Sada na  třídění odpadů obsahu-
je celkem tři snadno omyvatelné 
tašky, které je možné k sobě spo-
jit suchým zipem. Jednotlivé taš-
ky jsou barevně odlišeny tak, aby 
bylo třídění odpadů co nejjed-
nodušší. Žluté tašky jsou určeny 
na plasty, modré na papír a zelené 
na sklo. Výhodou je, že pokud se 
žlutá taška naplní například PET 
lahvemi, je možné ji od ostatních 
odejmout a  vynést do  kontejne-
ru na  plasty samostatně. Stejně 
snadno lze ze sady odebrat také 
tašky určené na  papír a  použité 
sklenice. Pokud si lidé nejsou jis-
tí, jak správně odpady třídit, stačí 
se podívat přímo na  jednotlivé 
tašky. Podobně jako na samolep-
kách na  barevných kontejnerech 
jsou také na  taškách zobrazeny 
jednotlivé druhy plastů, papíru 
a  skla, které je do  nich možné 
vhazovat. V  případě dalších do-
tazů se mohou občané obrátit 
přímo na obec.

K třídění odpadu se snaží lidi mo-
tivovat společně s obcemi Autori-
zovaná obalová společnost EKO-
-KOM. Ta každoročně realizuje 
celou řadu podpůrných aktivit. 
Ve spolupráci s Krajem Vysočina 
například chystá na prosinec zají-
mavou akci. Během ní objeví více 
než sto tisíc domácností na  Vy-
sočině v  poštovních schránkách 
milý předvánoční dárek. Roman 
Zouhar, regionální manažer spo-
lečnosti EKO-KOM pro Kraj Vy-
sočina, k tomu dodává: „Aktivity 
jako distribuce barevných tašek 
na  třídění mají rozhodně smy-
sl. Každoročně zaznamenáváme 
vyšší výtěžnosti tříděného sběru 
odpadů. Plasty, papír, sklo a dal-
ší odpady, které lze třídit, se pak 
druhotně zpracovávají na  nové 
výrobky. To je dobré především 
pro životní prostředí, protože se 
v přírodě šetří primární suroviny 
a místa na skládkách, které se tak 
nemusí zbytečně rozšiřovat. Díky 
třídění a recyklaci obalových ma-
teriálů se každým rokem zachrá-
ní zhruba 23 km² přírody. Jen 

ročně se tříděním papíru ušetří 
skoro dva miliony stromů.“ Více 
informací o  třídění odpadů mo-
hou lidé najít na  internetových 
stránkách www.jaktridit.cz.
Kde a kolik tašek je pro občany 
připraveno?
Arnolec     90
Čížov     90
Dušejov   175
Hybrálec   180
Kochánov     53
Kozlov   176
Měšín     80
Nadějov     70
Plandry     75
Šimanov   130
Úsobí   280
Ústí     90
Velké Meziříčí 2000
Věž   300
Vílanec     20
Vysoké Studnice   120
Zbinohy     38
Žďár nad Sázavou 2400
Ždírec   120
Celkem 6487
Zdroj: www.kr-vysocina.cz a Ma-

miArt s.r.o.

Speciální barevné tašky podpoří třídění odpadu

V  rámci absolventské práce 
studentka Marie Kytnarová ze 
Soukromé vyšší odborné školy 
sociální, o. p. s., Jihlava uskuteč-
nila první dílčí aktivitu s názvem 
„Skřítek podzimníček“. 
Aktivita se konala v budově ma-
teřské školy ve Stránecké Zhoři, 
dne 17. října v odpoledních ho-
dinách a zúčastnilo se jí dvacet 
jedna dětí a  dvacet jedna rodi-
čů.
„Děti si s  rodiči vytvořily 
svého Skřítka podzimníč-
ka, poznávaly společně zvu-
ky zvířat z  nahrávky, kterou 
jsem si pro ně připravila. Po-
dle praktických ukázek děti 
poznávaly stromy z  lesa 
a  přiřazovaly je k  obrázkům. 
Po  přiřazení stromů k  obráz-
kům proběhla aktivní dis-
kuze o  stromech mezi mnou 
a dětmi. Na závěr děti dostaly 
sladkou odměnu,“ říká autor-

ka projektu Marie Kytnarová.
Další klíčovou aktivitou v  lis-
topadu bude vytvoření webo-

vých stránek pro mateřskou 
školu a  v  prosinci se uskuteční 
další dvě aktivity, a  to Vánoč-

ní zvyky a  Vánoční besídka.
Marie Kytnarová, foto: archiv 

autorky

Studentka uskutečnila tvoření Skřítka 
podzimníčka v mateřské škole ve Stránecké Zhoři

Občanům a  návštěvníkům Velkého Meziříčí 
se letos poprvé představila Domácí hospicová 
péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou akcí 
nazvanou „Koláč pro domácí hospicovou 
péči“. Navázala tak na  loňský první ročník, 
který na  žďárském náměstí oslovil zájemce 
o  hospicovou problematiku, nabídnul infor-
mace a  umožnil lidem formou zakoupení 
koláče přispět na činnost služby pro těžce ne-
mocné a umírající, kteří komplexních služeb 
charitního zařízení využívají. Výtěžek letošní-
ho ročníku byl 3.692 Kč.
„V  naší společnosti jsou otázky umírání 
a  smrti spíše tabuizovány. Přesto může kaž-
dý člověk dospět do  životního bodu, kdy je 
třeba zajistit péči o  svého blízkého člověka, 
postarat se o něho, tedy z velké míry převzít 
zodpovědnost. V  této situaci je třeba hledat 
informace o možnostech péče. Jednou z opor, 
která může pomoci nést těžké břímě nemoci 
blízkého člověka, je vedle rodiny právě naše 
domácí hospicová péče,“ vysvětluje Marie 
Miličková, vedoucí služby. 
Jedná se o  terénní službu, která pomáhá těž-
ce nevyléčitelně nemocným a  umírajícím 

a  poskytuje podporu i  jejich pečujícím oso-
bám. Tým pracovníků zahrnující pečovatelky, 
zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny 
a  lékaře urology, sociálního pracovníka, psy-
chologa a  duchovního umožňuje pacientovi 
setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí 
mezi svými blízkými, s  nimiž je mu nejlépe.
Každoročně se v druhém říjnovém týdnu celo-
světově koná Světový den hospiců a paliativní 
péče, jehož smyslem je zlepšit povědomí široké 
veřejnosti o problematice paliativní péče cíle-
ně zaměřené na  potřeby pacientů v  pokroči-
lých stádiích nevyléčitelných nemocí. Cílem 
je zmírnit bolest a  další tělesná a  duševní 
strádání pacientů, u nichž byla ukončena léč-
ba vedoucí k  uzdravení, tzv. kurativní léčba. 
Paliativní péče usiluje o zachování důstojnosti 
pacienta do jeho posledních dnů, o pochope-
ní jeho subjektivně prožívané situace a  jeho 
potřeb nejen biologických, fyziologických 
a  materiálních, ale i  spirituálních a  sociál-
ních. V  neposlední řadě myslí na  účinnou 
pomoc a  podporu blízkým pečujícím oso-
bám, které jsou nuceny znovu vymezit své 
role v rodině a rozdělit úlohy, které bude třeba 

v péči o nemocného člena rodiny vykonávat.
Koláče na akci věnovala Enpeka, a. s., Žďár nad 
Sázavou a Jeřábkova pekárna z Velké Bíteše.

Bc. Gabriela Zítková, pracovnice v sociálních 
službách Domácí hospicové péče, 

foto: archiv Charity

Koláč pro Domácí hospicovou péči nabízeli poprvé 
i ve Velkém Meziříčí
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volby do senátu parlamentu čr – 2. kolo – 17. a 18. října 2014

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo
v jednotlivých okrscích 

Velkého Meziříčí 
volební okrsek (hlasy v %)   ing. D. Zvěřinová ing. Fr. Bradáč
1. ZŠ Oslavická (1)    41,07 58,92 
2. ZŠ Oslavická (2)   37,16 62,83
3. Kapitol, a. s.    40,74 59,25
4. HŠ Světlá a SOŘS   37,08 62,91
5. Jupiter club, s. r. o.   35,51 64,48
6. Školní jídelna ul. Poštovní  47,86 52,13
7. ZŠ a PŠ VM ul. Poštovní  53,30                          46,69
8. ZDAR, a. s.   44,01 55,98
9. Hrbov   38,46 61,53
10. Lhotky   36,92 63,07
11. Mostiště   31,00 69,00
12. Olší nad Oslavou   36,36 63,63

Jednotlivé obce (hlasy v %) ing. D. Zvěřinová ing. Fr. Bradáč
Baliny   31,57  68,42
Blízkov  24,59   75,40
Bory   43,13   56,86
Březejc   26,66   73,33 
Bystřice nad Pernštejnem  63,91   36,08
Černá   48,48   51,51
Dobrá Voda   28,35   71,64
Dolní Heřmanice   44,89   55,10
Dolní Libochová  59,37   40,62
Heřmanov  28,57   71,42
Horní Libochová   60,71   39,28
Horní Radslavice   37,50   62,50
Chlumek  83,33   16,66
Jabloňov   36,84   63,15
Jívoví   24,61   75,38
Kadolec  83,33   16,66  
Kněževes  26,19   73,80
Kozlov   46,66   53,33
Krásněves  32,75   67,24 
Křižanov   41,00   59,00
Kundratice  32,00   68,00
Lavičky  14,94   85,05
Martinice  29,85   70,14
Měřín  38,09   61,90 
Meziříčko  15,62   84,37
Moravec  31,46   68,53
Netín 33,33 66,66
Nová Ves 52,17 47,82

   ing. D. Zvěřinová ing. Fr. Bradáč
Nové Město na Moravě 55,13 44,86
Ořechov 54,83 45,16 
Oslavice 38,26 61,73
Oslavička 45,83 54,16
Osová Bítýška 32,98 67,01
Osové 21,73 78,26
Otín  36,84 63,15
Pavlínov 20,27 79,72
Pavlov 16,66 83,33
Petráveč 30,76 69,23
Pikárec 22,72 77,27
Radenice 36,66 63,33
Radkov 45,45 54,54
Radostín nad Oslavou 27,36 72,63 
Rousměrov 60,97 39,02
Ruda  14,28 85,71 
Sklené nad Oslavou 56,66 43,33
Stránecká Zhoř 19,82 80,17
Sviny  22,22 77,77
Tasov 43,85 56,14
Uhřínov 26,66 73,33
Velká Bíteš 42,83 57,16
Velké Meziříčí 41,31 58,68
Vídeň 22,85 77,14
Vlkov 33,33 66,66
Zadní Zhořec  47,05 52,94
Žďár nad Sázavou 48,91 51,08

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji voličům za podporu a za jejich hlasy 
v senátních volbách.
Velice si toho vážím.

ing. František Bradáč

sport

(zdroj: www.volby.cz, zprac. S. Fňukalová)

Výsledky starších žáků 
SpSM 
FC Sl. Havl. Brod – FC VM/FŠ 
Třebíč U15 2:4 (1:2). 
Branky: 3× Křivánek, Mikuška.
FC Sl. Havl. Brod – FC VM/FŠ 
Třebíč U14 2:4 (1:2). 
Branky: 3× Malata Mirek, Voš-
mera.
Sestava: Šlouf – Šaroun, Benda, 
Vala (29. Bibr) – Malata Marek, 
Chalupa, Doležal, Vokurka (36. 
Kuba), Vošmera – Jindra, Malata 
Mirek.                                          -ves-

Velká Bíteš – Křižanov 3:1 (2:1)
Branky: Jaroslav Smékal, Jiří 
Malý, Zdeněk Káňa/Miloš Prášek

Bohdalec – Velké Meziříčí 1:1 
(0:0)
Branky: Jiří Hájek/Pavel Pruša

1.	 Velká	Bíteš	 6	 5	 1	 0	 15:7	 16
2.	 Bohdalec	 6	 3	 2	 1	 		8:5	 11
3.	 Křižanov	 6	 2	 0	 4	 16:13	 		6
4.	 Vel.	Meziříčí	 6	 0	 1	 5	 	9:23	 		1

Střelci: 6 Pavel Pruša (VM), 
4 Martin Plocek (K), Zdeněk 
Káňa (VB), Miloš Prášek (K), 
3 Miroslav Šimek (VB)
Skončila základní část. Vítězem se 
stalo mužstvo Velké Bíteše.
V  semifinále nastoupí tedy Vel-
ká Bíteš proti Velkému Meziříčí 
a druhý Bohdalec proti Křižanovu 

-nov-

V sobotu 11. října jsme pořádali mistrovský turnaj 
Ligy Vysočiny mladších žáků. Společně s naším tý-
mem své herní umění předvedly ještě celky Nového 
Veselí A a B, dále pak Dolní Cerekve a Havlíčkova  
Brodu.
První zápas byl pro nás nejdůležitější. Hned na za-
čátku turnaje jsme se střetli s Novým Veselím A, se 
kterým se „pereme“ o vedoucí pozici v celkové tabul-
ce. V prvním půli byl soupeř lepší, měl lepší pohyb 
a o poločase vedl 3:5. V druhé půli kluci hru zpřes-
nili a dokázali se prosazovat přes obranu soupeře, ale 
opět nás trápila koncovka. Sice jsme se dostali do ve-
dení, ale houževnatý soupeř nakonec srovnal na ko-
nečných 9:9. Střelecky se výrazněji prosadil bohužel 
jen Štěpán Fiala, autor šesti branek.
Do druhého zápasu jsme nastoupili proti družstvu 
z Dolní Cerekve. Toto utkání jsme měli od začátku 
pod kontrolou. Na hřišti byla vidět velká bojovnost.  
Od  této části turnaje se dostávali do  hry i  mladší 
hráči a věkově ještě minižáci. V poločase jsme vedli 
7:4. Ve druhém poločase jsme pokračovali v aktivní 
hře a náš náskok nadále narůstal. Konečný výsledek 
byl 17:12. Nejlepší střelec zápasu byl opět Štěpán Fi-
ala, který vsítil osm gólů.
V dalším utkání jsme hráli proti Novému Veselí B, 
od úvodních minut bylo o průběhu zápasu rozhod-

nuto. Naše kombinace končily zpravidla v soupeřo-
vě síti a v poločase jsme vedli 8:1, ve druhém polo-
čase jsme pokračovali v dobré hře a na konci utkání 
svítil na  tabuli výsledek 16:2. Své střelecké kvality 
předvedl Vojta Svoboda, který dal šest branek.
V  posledním zápase nás čekal celek z  Havlíčkova 
Brodu. Kluci k zápasu přistoupili stylem, že všech-
no půjde samo a bylo to vidět i na hřišti. Sice jsme 
od začátku vedli, ale naše hra byla plná nepřesností 
a  zbytečných chyb. Po  důrazné promluvě trenérů 
v  oddychovém čase se kluci zdravě naštvali, zlep-
šili pohyb a opět předváděli hru, kterou bychom si 
od  nich představovali. V  poločase jsme vedli 6:2. 
Ve  druhé půli jsme neobdrželi ani jednu branku. 
Naše útočná hra byla pestrá a přesná a po zásluze 
jsme vyhráli 16:2. Největším tahounem byl opět 
Štěpán Fiala.
Za celý turnaj je nutné všechny kluky pochválit, celý 
kolektiv táhl za jeden provaz a kluci se hrou bavili. 
Jen škoda remízy v prvním zápase. 
Sestava a branky: Vítězslav Rohovský – Štěpán Fi-
ala (23), Vojtěch Svoboda (17), Matouš Malec (8), 
Roman Juhoš (6), Lukáš Dobejval (2), Lukáš Dob-
rovolný (2), Tomáš Kučera, Jakub Borkovec, Lukáš 
Deraha, trenéři Petr Kaštan a David Stoklasa.
                                                  -kaš-, foto: Jaroslav Hugo

Domácí turnaj mladších žáků házené 
byl bez porážky

Třetí kolo celoroční prvoligové soutěže OZP Cup v  boccie se letos 
odehrálo o víkendu 4. a 5. října v Havířově. Pořádající jednotou byla 
nejmladší jednota v naší České federaci Spastic Handicap, a to Handi-
cap sport club Havířov. Velkou zkouškou pro řidiče boccia týmů byla, 
vzhledem k zúžením a zácpám po celé trase, doprava na turnaj. Bře-
zejčtí zvládli cestu za 4 hodiny, závodníci z Prahy však cestovali až 8 h.
Na hře březejckých boccistů se útrapy z cesty neprojevily. Všichni tři 
prvoligoví boccisté zahráli své zahajovací zápasy skvěle a všichni po-
stoupili ze skupiny do čtvrtfinále.
Bohužel se dle soutěžního řádu setkali ve čtvrtfinálovém zápase oba 
naši hráči kat. BC 2 (hráči nejméně postižení hrající samostatně) – 
Martin Fajkus a Pavlína Třísková. To byla dobrá a špatná zpráva v jed-
nom. Měli jsme jistotu, že jeden z březejckých hráčů postoupí mezi 
4 nejlepší hráče kategorie BC 2. A zároveň bylo jisté, že jeden z nich 
v  tomto turnaji po  čtvrtfinále skončí. V  tréninku byl lepší Martin, 
Pavla však bojovala jako lvice, a nakonec svého klubového kamaráda 
porazila. V dalších zápasech, které mohly Pavlu vynést až na vrchol, jí 
uteklo vítězství vždy o bod, a v turnaji tak skončila čtvrtá. 
Hráč kategorie BC 1 (hráči středně postižení hrající s asistentem, který 
podává míče atd.) Rosťa Štursa s asistentkou Bárou Šlitrovou potkal 
ve čtvrtfinále Jirku Vlka z TJ Nola Teplice. Chlapci spolu sehráli velmi 
vyrovnaný zápas, o vítězství se rozhodovalo až v  tiebreaku. Bohužel 
zde byl lepší Jirka. Rosťa tak v turnaji tímto zápasem skončil. Vzhle-
dem k dobrému skóre se umístil v první polovině žebříčku BC 1.
Čtvrté a  poslední kolo OZP Cupu v  boccie se bude konat 1.–2. lis-
topadu v  Brně, v  tělocvičně Univerzitního kampusu v  Bohunicích. 
Pro české prvoligové boccisty je to poslední možnost vylepšit si místo 
na žebříčku. Pak už se budou jen sčítat body dosažené ve všech čtyřech 
turnajích. Body, které budou rozhodovat o složení repre týmu pro rok 
2015, a také o tom, kdo z prvoligových boccistů si půjde v příštím roce 
„odpočinout“ do 2. ligy.                                                      Text a foto: -dos-

Celoroční soutěž 
v boccie vrcholí

fotbal žáci

veteránská 
fotbalová liga

veřejné 
bruslení

So 25. 10. 13.45–15.15
Ne 26. 10. 14.00–15.30
Po 27. 10. 10.00–11.30
Út 28. 10. 15.00–16.30
St 29. 10 10.00–11.30

Vstupné: bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč                        -vid-

V září proběhl nábor nových hráčů do fotbalu. 
Zájemci, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohli 
zúčastnit a mají zájem hrát fotbal, mohou přijít 
na některý z tréninků a připojit se k nám. 

Tréninky nejmenších fotbalistů se konají každé 
uterý a čtvrtek od půl čtvrté na stadionu U Tržiště. 
Více informací: Zdeněk Veselý, 
zdenal.vesely@seznam.cz

Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve do svých řad chlapce a děvčata naro-
zené 1995–2005 se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky pondělí až 
pátek 15.00–19.30 ve sportovní hale za Světlou.

Fotbalový nábor
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Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

■ Selata na  výkrm, váha 20–
30 kg. Prodám prase na dokrme-
ní, váha 80 kg. Tel.: 604 241 346. 
■ Škodu Octavii Ambiente 1.9 
TDi, r. v. 2001, 97 kW, červená 
metalíza, litá kola, tempomat, 
klimatronic, Construct, tažné 
zařízení, originál rádio s CD, par-
kovací asistent, elektrická okna, 
dálkový centrál, nové brzdy a tlu-
miče, serviska, najeto 240 000 km, 
cena 95.000 Kč. Tel.: 774 570 571.
■ Brány za  traktor. Záběr 6 m.  
Cena dohodou. Tel.: 606 316 965.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u  nás na  Vysočině. Jde 
o  modrý paličák výrazné a  ost-
ré chuti. Při dobrém uskladně-
ní vydrží do  další sklizně. Cena 
150 Kč/kg. Tel.: 602  396  592.
■ Společenské boty chlapec-
ké, černé barvy vel. 37 (vhodné 
i do tanečních). Dále brusle Botas 
vel. 23, brusle modré barvy vel. 
36–39, pěkné (v  orig. krabici). 
Ceny dohodou. Tel.: 737 607 148.
■ Krmnou řepu 1 kg/2 Kč 
a  selata. Tel.: 720  453  560.
■ Rohovou dvoupostel s  úlož-
ným prostorem pro lůžkoviny 
a prostornou skříňkou s policemi 

– viz foto. Cena 2.000 Kč, včetně 
2 ks matrací. Tel.: 725  166  674.

■ Prase vykrmené na  do-
mácí porážku. Odběr mož-
ný  v  živém nebo v  půlkách. 
Měřín. Termín odběru do  15. 
11. 2014.  Tel.: 721  419  681.
■ Prase doma vykrmené. Mož-
no i v půlkách. Tel.: 723 363 045.
■  Brambory Adéla. Cena 400 Kč/q. 
Tel.: 732  438  387, 566  544  005.
■ Brambory na  uskladně-
ní, odrůda Dali, cena 5 Kč/
kg. Baleno po  25 kg, místo od-
běru Vídeň. Tel.: 737  937  326.
■ Automobil Ford Mondeo 
Ghia, r. v. 2001, provedení kom-
bi, objem motoru 1  800 ccm, 
výkon 81 kW, světle stříbrná 
barva, STK 07/2015, dobrý stav, 
garážovaný, stav tachometru 
250  011 km, imobilizér, ABS, 
alu kola 16 palců, airbag 8×, 
digitální klimatizace, rádio/

CD, elektricky ovládaná všech-
na okna a  zrcátka, nastavitelný 
multifunkční volant, centrální 
dálkové zamykání, zámek řadi-
cí páky, střešní ližiny a příčníky, 
zimní pneumatiky na  ráfcích, 
cena 46 tis. Kč. Tel.: 608 835 648.
■ Elektrokolo, levně, 2 roky 
staré. Prodám nebo ho vymě-
ním za  starší babetu, i  jedno-
rychlostní. Tel.: 720  287  024.
■ Brambory ručně sbíra-
né, 3 Kč/kg. Volejte dopo-
ledne na  tel.: 733  542  469.
■ Chladničku s  mrazákem Po-
lar, v. 187 cm, š. 60 cm, h. 55 cm 
za  800 Kč a  mrazák 130 l Whirl-
pool za 500 Kč. Tel.: 608 882 088.
■ Brambory na  uskladnění, od-
růdy Marabel, Belana, Adéla. Dále 
prodám ječmen a  pšenici. Tel.: 
607 299 168, nejlépe po 17. hodi-
ně.
■ Krásný pánský oblek tmavošedé 
barvy s jemným proužkem, mate-
riál 100 % vlna, vel. 50 (pas 88 cm, 
délka kalhot 103 cm) – na štíhlou 
postavu, vhodný do  tanečních. 
Nový, nenošený. Tel.: 724 063 930.

■ 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.
■ Motorové vozidlo nepojízdné 
– nepotřebné. Kupní smlouva + 
doklad ekolikvidace. Koupím ne-
potřebnou zahradní a  dílenskou 
techniku. Volejte a  pište na  tel.: 
605 818 245.
■ 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.

■ Prodám zrekonstruovaný 
byt 3+1 v  OV, 73,5 m2 s  balkó-
nem (2,40 m2) ve 4. patře  panel. 
domu, který prošel revitalizací 
(nový výtah, zateplení, plastová 
okna). Byt po  kompletní rekon-
strukci – kuch. linka vč. elektro-
spotřebičů, nové dveře, podlahy, 
plynový kotel, nová elektroinsta-
lace, rozvody plynu, vody a  od-
padů, zděná koupelna, samo-
statné WC, nová vestavěná skříň, 
dva sklepy. Bez RK. Parkování 
u domu. Poloha: Poštovní, Velké 
Meziříčí, do  centra cca 5 min, 
veškerá občanská vybavenost. 
Cena dohodou. Tel.: 773 522 010. 
■ Koupím byt nebo rodinný 
dům ve  Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Platím hotově. Solid-
ní jednání. Tel.: 724  100  161.

■ Prodám stavební pozemek 
ve VM, cena 499 Kč/m2, při rych-
lém jednání sleva. Dále prodám 
RD ve  VM, 2×3+1, klidná část, 
pozemek 1109 m2, garáž, blízko 
centra. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám RD 7+1 VM, RD 2+1 
VM, zahrada Fajtův kopec, sta-
vební pozemek Oslavice. Tel.: 
605 054 470.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, po cel-
kové kompletní rekonstrukci, 
3. patro, výtah, jižní strana, za-
stávka 30 m. Bezděkov, cena 
1.569.000 Kč. Tel.: 605 054 470.

■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Bez-
děkov ve VM. Tel.: 603 383 699.
■ Pronajmu byt 2+1 v  Měříně, 
volný ihned, cena 4.000 Kč + in-
kaso. Tel.: 724 100 161.
■ Pronajmu byt 3+1 v krásné lo-
kalitě v Mostištích u nemocnice, 
cena pronájmu 6.900 Kč + inka-
so. Tel.: 724 100 161.

■ Slovinsko-český slovník. Tel.: 
732 751 515.
■ Psí boudu zateplenou, pro vel-
kého psa. Tel.: 775 467 667.

Prodám

doučím angličtinu
tel.: 608 662 781

Bítešská dopravní 
společnost, s. r. o., Velká Bíteš
přijme do pracovního poměru 

pro provoz Velké Meziříčí
ŘIDIČE 

NÁKLADNÍHO 
VOZIDLA

sk. C – pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE – pro vnitro dopravu

Bližší informace 
p. Dobrovolný, 

tel.: 606 151 889.

rada města projednala

Nabízím DOUČOVÁNÍ I SOUKROMOU VÝUKU VŠEOBECNÉ 
I OBCHODNÍ ANGLIČTINY. Dále nabízím klasické regenerač-
ní a sportovní masáže s možností v domě klienta. 10 let praxe. 

Tel.: 604 849 814 nebo e-mail: cejkapetr77@gmail.com

Zubní pohotovost: Sobota 25. 10. MUDr. Zdeňka 
Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, tel.: 566 531 645. 
Neděle 26. 10. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, tel.: 
566 690 123. Úterý 28. 10. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, tel.: 
774 900 858. (www.nnm.cz). Víkendová pohotovost MUDr. Zu-
zany Moravusové, Nový Telečkov 30 (cca 10 km od VM), čtvrtek 
17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Doučím FYZ–MAT, rozsah 
6–9 tř. (Gym). Připravím 
k přijímacím zkouškám 
na SŠ. Tel.: 774 621 703.

PŘÍJEM INZERCE:
▶  osobně v redakci úterý až pátek: 8.00–12.00, 12.30–15.30 

▶  PROSTŘEDNICTVÍM e-mailu: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
     nebo můžete použít náš uploader pro předávání podkladů na: 

w w w. v e l k o m e z i r i c s k o . c z 

lze platit převodem na č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649

Řádková inzerce v rubrikách:
 PRODÁM ● KOUPÍM ● NEMOVITOSTI ● PRONÁJEM 

RŮZNÉ ● SEZNÁMENÍ ● DARUJI
Plošná inzerce na titulní, inzertní, redakční straně 

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 
PLOŠNÉ INZERCE: 10 % ● 20 % ● 30 %

PR články a banner  na webu 
ZDARMA k inzerci plošné.

PŮJČKA IHNED
Tel.: 732 282 550 i SMS.

GTH Catering a. s.
přijme kuchaře/kuchařku 

pro provoz ve Velké Bíteši.
Požadujeme: samostatnost, 
zodpovědnost, spolehlivost, 
schopnost týmové práce, pří-
jemné vystupování.
Nabízíme: zázemí silné, rozvíje-
jící se společnosti, možnost pro-
fesního růstu, pracovní dobu 
po–pá.
Kontakt: Smejkalová Ludmila, 

tel.: 724 437 145
Životopis zasílejte na e-mail: 
provoz.pbs@gthcatering.cz

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

pořádá
ve středu 29. 10. 2014 

v 15 hodin

Čeká vás pracovní pohovor a chcete se na něj dobře 
připravit? Rady a tipy jak zaujmout, časté otázky u po-
hovoru, zlepšení sebeprezentace, na co nezapomenout 
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 USPĚT U PRACOVNÍHO POHOVORU

Zprávy z jednání Rady města  ze dne 15. 10. 2014
1. Rada města vzala na vědomí:
•	 informace	 o  pohledávkách	 plynoucích	 z  nájmu	
bytů a nebytových prostor za III. Q 2014
•	 stav	pohledávek	města	k 30.	9.	2014
2. Rada města schválila:
plán zimní údržby 2014–2015
•	 nájemní	smlouvy	pro	hrobová	místa	
•	 pronájem	1/2	sálu	v hasičské	zbrojnici	ve Vel.	Mezi-
říčí pro Domácí hospic Vysočina o. p. s., Nad Gymná-
ziem 464, Vel. Meziříčí, dne 13. listopadu 2014 v době 
od 18.30 do 21.30 hodin za účelem konání hospicové-
ho večera
•	 rozbor	hospodaření	města	Velké	Meziříčí	k 30.	9.	
2014
3. Rada města souhlasila:
•		 s umístěním	sídla	Spolku	veřejně	prospěšných	slu-
žeb, Třebíčská 655/20A do sídla společnosti Technické 
služby VM, s. r. o., Karlov 1398/54, Velké Meziříčí.
•				se	zapojením	transferů	účelově	určených,	přijatých	
na  účet města v  září-říjnu 2014, do  rozpočtu města 
Velké Meziříčí v r. 2014.

Ing. Radovan Necid, starosta města

P R O S T O R Y  K   P O D N I K Á N Í
V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉM OBJEKTU NABÍZÍME 

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH (min. 120 m2), 
SKLADOVÝCH A VÝROBNÍCH (min. 200 m2)  

PROSTOR V MĚŘÍNĚ.
VÝBORNÁ POLOHA U STÁTNÍ SILNICE 602, 

2 km OD SJEZDU D1.
Kontakt: info@tilia-merin.cz, tel.: 739 031 478.
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Vzpomínka

společenská rubrika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

 4. 11. přednáška pravděpodobně v domově pro seniory v 15.30 ho-
din (bude upřesněno) – Vladimír Makovský – laureát skleněné me-
daile Kraje Vysočina (23. 10. 2014 V. Makovský v Jihlavě převezme 
skleněnou medaili Kraje Vysočina) VGS + Město Velké Meziříčí
11. 11. O životě a práci Františka Sáblíka a Annině parku
   – ing. Antonín Dvořák
18. 11. Život a dílo Viktora E. Frankla – Mgr. Pavel Janošík
25. 11. V zemi pramenů Modrého Nilu – Libor Smejkal
  2. 12. Španělsko – Barcelona – Mgr. Tomáš Fiala
  9. 12. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve Velkém Meziříčí)
   – členové VGS

Změna programu vyhrazena.

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 doprovo-
du živé hudby.Cena celého kurzu: 900 Kč. 
Je možno se přihlásit se třídou i individuálně. V kurzovném jsou zapo-
čítány všechny základní lekce, Ples v bílém  a závěrečný Barevný ples.  
Platba v  hotovosti s  vyplněnou přihláškou nebo hromadně za  roč-
ník, 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 programovém 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

V  sobotu 11. 10. 2014 se opět 
uskutečnilo vítání občánků, kdy 
nově narozené děti přivítal mezi 
občany našeho města pan sta-
rosta. Děti již tradičně dostaly 
1.500 Kč a  knížečku s  říkadly. 
Maminky byly obdarovány kytič-
kou. Všechny přítomné potěšilo 
vystoupení dětí z MŠ Sokolovská.
Přivítáni byli: Leoš Chatrný, 
Kristýna Šitková, Pavel Lenc, 
Laura Vaňková, Filip Pavlíček, 
Tina Adamcová, Tadeáš Veleba, 
Natálie Dočkalová, Mikuláš Ja-
roš, Nela Kotíková, Jakub Neto-
lický, Apolena Michalová, Daniel 
Pacal, Nela Vondráčková, Jiří 
Doležal, Julie Bartošová, David 
Jaša, Anna Jašová, Alberto Sie-
rra Gutiérrez, Kateřina Drdlová, 
Lukáš Studýnka, Barbora Mire-
ille Střechová, Aleš Sedlák, Sofie 
Svobodová, Adéla Žáková. 

-měú-, 3×foto: Jitka Bradáčová

Na radnici přivítali nové občánky – 11. října

❧ Když probouzelo se ráno
a nastal nový den,
odešel jsi náhle snít svůj sen.
Tvé usměvavé oči nám všude schází,
vzpomínky na  Tebe nás stále do-
provází. ❧ 

Dne 23. 10. 2014 to bude 7 let, 
co vinou bezohledného řidiče 
tragicky zemřel ve věku 28 let náš 
drahý syn, bratr, švagr a  strýc, 
pan 

Kamil Padalík.

S bolestí a láskou vzpomíná 
rodina.

Sobota 15. 11. v 18.00
Kochánov
 – obecní domeček

dům dětí a mládeže pořádá... (www.ddmvm.cz)

TVOŘIVÝ PODVEČER 
PRO DOSPĚLÉ
středa 29. 10. 2014
17.00–19.00
VÝROBA PODZIMNÍ 
DEKORACE 
věnec, květináč, závěs z podzim-
ních plodů a přírodnin
(nutno přihlásit se předem 
na tel.: 566 781 853 do 24. října, 
přezůvky s sebou), 
cena 70 Kč + materiál.
DDM Komenského 10/2, VM

ADVENTNÍ PRAHA
neděle 7. 12. 2014
odjezd ve 12.30 od Billy
volná prohlídka vánoční Prahy
Další informace získáte na  tel.: 
566 781 853, 777 468 793 – 
– Radka Jelínková, 
cena 350 Kč/1 osoba.
Přihlásit se můžete nejpozději 
do 21. listopadu.
V  případě naplnění autobusu 
uzávěrka dříve.

TRAKTORÁCI U WACHTLŮ
8. 11. od 16 hodin
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kph – hudební nabídka sezony 2014/2015

Ukrajinský pianista 
Kostiantyn Tyshko – 27. 11. 2014 
Kostiantyn Tyshko se narodil v roce 1991 v Kyjevě, 
kde započal v  pěti letech studium hudby, jež dále 
rozvíjel na  Specializované střední hudební škole 
Mykoly Vitalijoviče Lysenka. Ve studiu klavírní hry 
pokračoval na Čajkovského hudební akademii, opět 
v rodném městě, a poté na JAMU ve třídě Jana Ji-
raského. Kostiantyn získal mimo jiné v  roce 2002 
první místo na  V. mezinárodní soutěži Vladimira 
Horowitze v  Kyjevě a  o  rok později Bronzového 
louskáčka na IV. mezinárodní televizní soutěži pro 
mladé hudebníky v Moskvě, dále ceny v soutěžích 
Grand Prix v Litvě, Karla Czerného v Praze aj. Jako 
sólista vystoupil s orchestry na Ukrajině, dále v Lit-
vě, Mexiku, Německu a České republice, zúčastnil 
se mnoha festivalů a kurzů a působí též jako peda-
gog. Vstupné: 150/120 Kč

▶ Novoroční koncert s přípitkem  
– Moravské klavírní trio a operní hosté
leden 2015 (Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – 
housle, Miroslav 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 Kopicová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec 
– 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015 – 

Jiří Jahoda (housle), Pavla Jahodová (violoncello)

Více informací o jednotlivých koncertech získáte 
v  Jupiter clubu, na  programovém oddělení, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566  782  004 (005, 
001). www.jupiterclub.cz, 
www.hudbamezirici.cz, www.globart.cz

Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich a přepadení spořitelny.
Kdo by k tak zapeklitému souběhu okolností nevolal policii? Dvě mile potrhlé sestry Andělka a Fany  se 
na vlastní pěst pustí do vyšetřování loupežného přepadení místní spořitelny. Hlavním podezřelým je ne-
známý mladík se psem podobným jejich fence Bobině. Brzy se však ukáže, že je to mládenec jejich milova-
né neteře Hermínky. Horlivé tety proto musí najít nového podezřelého...
Divadlo Metro uvádí komedii inspirovanou populárním filmem podle scénáře a v režii Zdeňka Podskalské-
ho z roku 1974, kde v hlavních rolích kromě Nataši Gollové, Evy Svobodové, Oty Sklenčky a dalších zazářili 
Iva Janžurová a Jiří Hrzán. 
▶  ▶ 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
Jednotné vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu, Ná-
městí 17, tel.:  566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                                                                       -zh-

divadelní sezona podzim 2014

 jakub smolík, michal david

KONCERT 
MICHALA DAVIDA
sobota 31. 1. 2015
nový velký sál Jupiter clubu
Cena 450 Kč. Prodej vstu-
penek a  více info na  tel.: 
566  782  004, 005, 001, pro-
gramové oddělení Jupiter 
clubu, Náměstí 17, VM

kino jupiter club – říjen

● ● Středa 22. 10. v 19.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI
V hlavní roli E. M’Barek, K. Her-
furth, K. Riemann. Režie B. Dag-
tekin. Komedie Německo 2014, 
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 117 
min., mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pátek 24. 10. v 19.30 hodin
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
V hlavní roli M. Douglas, D. Ke-
aton.  Romantické komediální 
drama USA 2014, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 100 Kč, 94 
min., mládeži přístupný od 12 let.
● ● Sobota 25. 10. v 19.30 hodin
ZMIZELÁ – V  hlavní roli B. 
Affleck, R. Pike, Missi Pyle, N. 
Patrick a další. Drama USA 2014, 

původní znění, české titulky.                                                                                                                                       
Vstupné: 120 Kč, 145 min., mlá-
deži přístupný od 15 let.
● ● Neděle 26. 10. v 16 hodin
DŮM KOUZEL – Rodinná, dob-
rodružná, animovaná komedie 
Belgie 2013. Vstupné: 110 Kč, 85 
min., mládeži přístupný. 
● ● Pondělí 27. 10. v 19.30 hodin 
VEJŠKA  
Režie T. Vorel st. V  hlavní roli T. 
Vorel ml, J. Mádl, E. Josefíková, I. 
Chýlková, J. Kohák, J. Kraus, D. Vá-
vra, P. Čtvrtníček a další. Komedie 
ČR 2014. Vstupné: 80 Kč, 85 min., 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Úterý 28. 10. v 16 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Rodinná animovaná dobrodruž-
ná fantasy komedie USA 2014, 
český dabing. Vstupné: 90 Kč, 
105 min., mládeži přístupný.
● ● Pátek 31. 10. v 19.30 hodin
LOVE SONG 
Režie J. Carney. V hlavní roli K. 
Knightley, M. Ruffalo, H. Stein-
feld a  další. Komediální roman-
tické drama USA 2013, původní 
znění, české titulky.
Vstupné: 90 Kč, 104 min., mláde-
ži přístupný.

Rezervace na www.jupiterclub.cz, 
prodej vstupenek také na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Taneč-
ní škola STARLET Brno manželů Burya-
nových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO 
DOSPĚLÉ (začátečníci, mírně pokročilí) 
v sále luteránského gymnázia. Zahrnuje 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 může-
te nejpozději do  31. října 2014 na  pro-
gramovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566  782  004, 566  782  000 nebo na  pro-
gram@jupiterclub.cz. 
Omezená kapacita!                                     -hs-

Taneční 
pro dospělé

Happy sport club uvádí

Happy sport club uvádí

SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU
Téma: 

setkání s duchy a nadpřirozenem 
aneb bytosti kolem nás.

Vysílali úspěšný pořad Záhadář 
na Hitrádiu Vysočina...

S prvním dílem vyprodali Happy sport club.
Jirka Doležal – moderátor věřící jen v to, co vidí
Taisha Tauma – šamanka tělem i duší
Nenechte si ujít jedinečnou talk show, na které si tři z vás 
budou moci nechat zdarma vyložit karty.
Předprodej vstupenek: 
Happy sport club, Zdenky Vorlové 21, VM
Buffalo, Radnická 6, Velké Meziříčí, 
Studio Taisha, U Viaduktu 9, Jihlava.
Vstupné 80 Kč.
31. října 2014 v 19.00
kavárna Happy sport clubu Velké Meziříčí
Zdenky Vorlové 21 www.samanizmus.cz

Mediální partner: 

CIMRMAN
Smoljak/Svěrák

LIJAVEC
Hra s opravdovým deštěm

Sobota 25. 10. v 19.30 
Kulturní dům Bory

ochotnický spolek 
TYJÁTR

vstupné: dospělí 70 Kč, děti 
35 Kč

Všichni jste srdečně zváni. 
Výtěžek z akce půjde na na-

dační fond Dobrý Anděl. 
www.dobryandel.cz

VÁNOČNÍ KONCERT 
JAKUBA SMOLÍKA
Středa 17. prosince 2014 
19.30 hodin v kinosále JC
Vstupné v předprodeji 320 Kč, 
na místě 370 Kč
Rezervace a prodej na programo-
vém oddělení JC, 
tel.: 566 782 001, 004
Změna programu vyhrazena!

Středa 29. října od 19.30 hodin
kinosál Jupiter clubu

Jupiter club s. r. o., 
pro vás připravuje 

na jaře 2015 
koncerty skupin

DUO
 JAMAHA 

a 
VESELÁ 
TROJKA.

Termíny budou upřesněny 
v některém z příštích 

vydání Velkomeziříčska.

REFLEXY 
POPRVÉ 

V OSLAVICI

Halloweenská 
párty

31. 10. 2014
Vstup v kostýmu za 50 Kč
Prvních 100 piv zdarma  

Ledově vychlazený 
Jägermaister za 35 Kč.  

Pozvi své přátelé a přijď si tuto 
premiéru pořádně užít.

Trička a CD k zakoupení 
na akci.

Pořádá SDH Oslavice

Sociální služby města 
Velké Meziříčí

vás co nejsrdečněji zvou na

SETKÁNÍ  
PŘI  DECHOVCE
V úterý 18. 11. 2014 ve 14.00

 v sále HASIČKY.
K tanci i poslechu zahraje 

skupina FRAMIL 
Součástí zábavného

odpoledne je občerstvení.
Vstupné 100 Kč

Předprodej místenek bude 
zajištěn u pečovatelky v DPS 

na Komenského 6, 
kde je stálá služba.

 

mediální analytik

POSLEDNÍ 
LEČ

v Netíně
1. 11. 2014

Hudba: VYSOČINKA
kuchyně, tombola

rezervace: 
602 754 215
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Boccisté si v Brně zahráli přátelák hokej mládež
O pohár starosty Králova Pole
V  rámci tréninkové přípravy 
vyjeli březejčtí boccisté v úterý 
7. 10. 2014 do Brna na přátelský 
boccia turnaj O  pohár staros-
ty Králova Pole. Setkali se zde 
s  boccisty ze Sportovního klu-
bu Kociánka Brno a  navzájem 
poměřili své síly. V  tělocvičně 
na  Kociánce se sešly dvě ka-
tegorie – BC 1 (hráči středně 
postižení hrající s  asistentem, 
který podává míče atd.), BC 3 
(hráči s těžkou pohybovou dys-
funkcí všech 4 končetin, hrající 
s  pomocí rampy a  asistenta). 
V  obou kategoriích si hráči 
zahráli každý s  každým, o  ví-
tězství v  turnaji rozhodovalo 
počet vyhraných utkání a skóre.
Kategorii BC 1 vyhrál březejcký 

hráč Rostislav Štursa, který ne-
prohrál jediný zápas.
Odvážel si tak největší dárkovou 
tašku a největší potlesk. Z Březej-
ckých ještě v  této kategorii hrála 
Marie Folvarská, která obsadila 
bohužel poslední místo. Projevil 
se na ní delší výpadek tréninko-
vých dávek.
V  kategorii BC 3 skončila na  3. 
místě Michaela Zdráhalová, 4. 
místo potom obsadila Zuzana 
Švecová. Obě březejcké slečny 
vyhrály ve  skupině po  jednom 
zápase. Míša však měla lepší 
skóre.
Dle pravidel soutěže pohár ná-
ležel hráči, který nahrál nejvíce 
vítězných bodů. Rosťa jako vítěz 
BC 1 těchto bodů získal 22. Pohár 
však vybojovala hráčka BC 1 Mi-

chaela Princová z Brna. Míša dala 
o  jeden bod = o  1 skórující míč 
navíc, tedy 23.
Všichni – hráči i  pořadatelé se 
shodli na  tom, že turnaj byl pří-
jemný a  přínosný. K  vítězství 
v boccie totiž nestačí mít „nahá-
zeno“ – je důležité i umět zvlád-
nout nervozitu, umět překonat 
chvíle, kdy se nedaří, zachovat 
soustředění, nevzdávat se a  bo-
jovat do posledního míče.  K zís-
kání těchto schopností je třeba 
mít nahráno co nejvíce turnajů, 
proto jsme rádi za každou tako-
vou příležitost, jakou byl tento 
turnaj. A  jsme o  to raději, že se 
pořadatelé z  SKK Brno spolu se 
starostou městské části Královo 
Pole, vyslovili, že by rádi, aby se 
tento turnaj stal tradicí. 

Tradičně na  počátku října se 
na Chlumeckém dvoře v Chlum-
ku konal 2. ročník Chlumeckého 
košíku, basketbalového turnaje 
smíšených družstev.
Letošní basketbalové soutěže se 
zúčastnilo 6 týmů, které čekalo 
náročné klání sestávající z 5 vzá-
jemných zápasů. Kvalita turnaje 
proti prvnímu ročníku znatelně 
stoupla zejména díky týmům se-
staveným z bývalých amatérských 
hráčů a ženských posil, zpravidla 
ještě nyní aktivních basketbalis-
tek. Soutěž neměla jasné favority 
a výsledky většiny týmů připomí-
naly houpačku. Nakonec se však 
prosadila zkušenost a koncentra-
ce bývalých aktivních hráčů nad 
nasazením a  kondicí mladších 
kolegů. Trvale stabilní úroveň 
potvrdil „Výlet na  věky“, který 
sice neobhájil loňské první místo, 

ale na  „bedně“ zůstal s  bronzo-
vým metálem.
Vítězný pohár vybojoval velmi 

těsným rozdílem „Falco team“ 
z Velkého Meziříčí (na  snímku). 
Oprávněně. I  přesto, že turnaj 

započal poměrně rozpačitým 
výkonem, v dalších zápasech vše 
dohnal. Tým vedený kapitánem 
Kamilem Hugem patřil k  vyzrá-
lým basketbalovým matadorům. 
To v  závěrečných zápasech roz-
hodlo. Na druhém místě se umís-
tili „Vačnatci“ a třetí skončili loň-
ští vítězové „Výlet na  věky“, kdy 
pořadí na  stupních vítězů určilo 
až celkové nastřílené skóre. 
Pro pořadatele byl sportovní 
den úspěšný jen napůl. Orga-
nizace sice nikde nevázla, ale 
soutěži se nevyhnula zranění. 
Proto se mezi spokojenými spor-
tovci objevily na  závěrečném vy-
hlášení výsledků i hráči v obvazech.
Fotodokumentaci z  2. ročníku 
Chlumeckého košíku v  Chlumku 
lze nalézt na stránkách www.chlu-
meckydvur.cz a  obce www.chlu-
mek.cz

Falco team je vítězem Chlumeckého košíku

-rk-, foto: archiv týmu

Dorost
HHK VM – HK Kroměříž 2:5 
(0:0, 1:2, 1:3)
Branky a  asistence HHK: 34. 
Karásek, 57. Burian M. (Přine-
sdomů, Pavelka). Sestava HHK: 
Svoboda – Kampas F., Karásek, 
Báňa M., Přinesdomů – Nevěčný, 
Dundálek, Kapusta O. – Hedbáv-
ný, Řepa, Báňa D. – Burian M., 
Dobrovolná, Pavelka. Rozhodčí: 
Sobotka – Lainka, Rous. Vylou-
čení: 2:3. Využití: 0:1, v oslabení: 
0:0. Střely na branku: 36:26 (13:5, 
7:11, 16:10). 
Starší žáci
HC Rebel Havlíčkův Brod – 
HHK VM 19:2 (4:1, 8:0, 7:1) 

Sestava HHK: Pestr (30.Honiš) – 
Šandera, Strádal D., Kapusta L., 
Zacha, Havliš, Sobotka, Bartošek, 
Krčma, Bezák, Kratochvíl. Vy-
loučení: 3:2, využití: 1:0, v  osla-
bení: 1:0. Střely na branku: 69:12. 
Mladší žáci
HC Rebel Havlíčkův Brod – 
HHK VM 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)
Branky a asistence HHK: 8. Šve-
jda (Nesvadba V.), 8. Švejda, 26. 
Švejda (Kuřátko), 57. Švejda. 
Sestava HHK: Juda P.  – Broža, 
Hejduk, Nesvadba V., Švejda, Ku-
řátko, Křikava Vác., Křikava Vít, 
Nesvadba J., Jašek. Vyloučení: 
4:5, využití: 0:1, v  oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 35:11. -hhk-

stolní tenis

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A  – TJ Sokol 
Nížkov B 6:10
Sestava Lhotky: Nevrtal T. 2,5, 
Nevrtal Z. 1,5, Večeřa 2, Vondrák
SK Sokol Lhotky A  – TJCHS 
Chotěboř D 9:9
Sestava Lhotky: Nevrtal T. 4, Ne-
vrtal Z. 2, Rössler 0,5, Večeřa 2,5
Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky – TJ Sokol Ro-
večné B 6:12
Sestava Lhotky: Chylík 2, Koneč-
ný 1, Musil 3, Vondrák
Okresní přebor IV. třídy 
SK Sokol Lhotky C – SK Netín 
C 7:11

Sestava Lhotky: Krčál 2,5, Marek, 
Rössler 4,5, Trojan 
Stolní tenis OS Ždár nad Sáza-
vou  OP1, OP2
TK Autocolor Oslavice A  – SK 
Nové Dvory A 14 :4
Domácí hráči Oslavice nepusti-
li soupeře ke  hře a  s  přehledem 
zvítězili.
Sokol Bystřice nad Per. – TK 
Autocolor Oslavice B 8:10
Oslavice hrála se silným soupe-
řem, po  dobrém závěru strhli 
vítězství na  svou stranu hosté 
Oslavice. 
Hráči: Trutna Jar., Jaša Jar., Šou-
kal Fr. 

-chyl-

-šou-

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – ST 
VM 3:10
Body: Klíma Petr 3/0, Pokorný 
Jan 3/0, Řikovský Aleš 2/1, Maš-
tera Martin 1/1. Čtyřhra: Klíma, 
Řikovský.
TJ CHS Chotěboř – ST VM 4:10
Body: Řikovský Aleš 3/0, Skryja 
Marek 3/0, Maštera Martin 3/0. 
Čtyřhra: Skryja, Maštera.
ST VM B – Sokol Ostrov nad 
Oslavou 12:6
Body: Kampas Jan 4/0, Maštera 
Martin 4/0, Klíma Tomáš 1/3, 
Šoukal Slavomír 1/3, Zelený Da-
vid 1/0. Čtyřhra: Klíma, Šoukal.
TJ Sokol Nové Veselí – ST VM 
C 3:15
Body: Juda Zdeněk 4/0, Kořínek 

Stanislav 3/1, Dvořák František 
3/1, Bednář Ivan 3/1. Čtyřhry: 
Kořínek, Dvořák; Bednář, Juda.
ST VM D – Škrdlovice 5:13
Body: Zelený Tomáš 3/1, Vodák 
Petr 1/3, Hrůza Vlastimil 1/1, 
Minařík Jakub 0/4, Kališ Petr 0/2.
SK Dolní Heřmanice – ST VM 
E 13:5
Body: Hrůza Vlastimil 1/3, Kališ 
Petr 1/3, Přikryl Radek 1/3, Ho-
lík Vratislav 1/3. Čtyřhra: Přikryl, 
Hrůza.
Dne 18. října zavítalo naše áčko 
do Havlíčkova Brodu a Chotěbo-
ře. Zejména první utkání v Brodě 
se očekávalo vyrovnané střetnutí. 
Výsledek 3:10 mluví jasně v  náš 
prospěch, ale nutno k  tomu do-

dat, že průběh dvojher tomu vý-
sledku neodpovídal. Naštěstí do-
mácím nic nevycházelo a  smůla 
se jim lepila na paty snad v každé 
výměně. Klíma a Pokorný odvra-
celi mečboly a  vyhráli všechny 
svoje dvojhry. Maštera a  Řikov-
ský prohráli po  jedné dvojhře 
a  zbytek zvítězili. Poslední ztrá-
tový bod byl ze čtyřhry. Takto se 
zrodilo důležité vítězství, které 
má pro náš tým nesmírnou cenu. 
Všichni naši hráči si sáhli na dno 
svých sil a  odehráli skvělé střet-
nutí. Druhý duel v Chotěboři už 
byl o  dost jednodušší. Domácí 
s  problémy se sestavou na  nás 
nestačili a podlehli 4:10. Po čty-
řech zápasech neznáme prohru 

ani remízu. S bilancí 40 výher a 8 
proher vévodíme KP I. třídy. 
Další důležité utkání se odehrá-
lo v neděli, kde rezerva přivítala 
Ostrov nad Oslavou. Vítězství 
se nerodilo jednoduše. Domácí 
Maštera a Kampas hráli bezchyb-
ně a vyhráli všechno, co šlo. Zmí-
něných 8 bodů už stačilo zbytku 
týmu k tomu, aby dokráčel k pěk-
nému výsledku 12:6. Zkušenosti 
zmíněných hráčů z  krajských 
soutěží rozhodly. Dobrou for-
mu také předvedlo družstvo C. 
Nové Veselí v domácím prostře-
dí nestačilo a  podlehlo vysoko 
3:15. Nejlépe hrál Zdeněk Juda. 
Poslední týmy D a  E nestačily 
na soupeře. 

Stolní tenisté si v Brodě připsali důležitou výhru

-pk-

2. liga mladší dorost Morava
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol 
VM 30:34 (11:20)
V  pátém utkání sezony jsme 
odjížděli do  Prostějova s  cílem 
navázat na  předešlou výhru 
a konečně vyhrát na venkovním 
hřišti. 
Od  úvodních minut jsme si šli 
za svým cílem. Domácí sice srov-
nali ve 2. minutě na 1:1, následně 
jsme se opět ujali vedení a  bu-
dovali si náskok. Kluci v  obraně 
dobře přistupovali ke  střelcům 
soupeře, Vojta Drápela podával 
výborný výkon v  bráně a  v  21. 
minutě jsme již vedli 5:13. V úto-
ku se dařila souhra především 
Tomáše Blahy s  Tomášem Stup-

kou a  do  poločasu jsme navýšili 
náskok na 11:20.
V  druhém poločase se obraz 
hry příliš neměnil. Filip Svobo-
da, který byl celé utkání bráněn 
osobně, si občas udělal střelecký 
výlet do  soupeřovy obrany. Více 
místa také vznikalo na  branko-
višti pro Filipa Macouna, který 
se dokázal výrazněji prosadit. 
V  druhém poločase jsme místy 
ztráceli koncentraci a  dělali více 
technických chyb, ale i  přes-
to jsme drželi pět minut před 
koncem osmibrankový náskok. 
V závěrečné pětiminutovce jsme 
polevili a  dovolili domácím ko-
rekci výsledku v  poměru 30:34.
Kluci podali kolektivní výkon 

a dokázali se téměř všichni bran-
kově prosadit. Příslibné výkony 
podali Václav Rous a  František 
Kratochvíl.
V  příštím utkání bude družstvo 
dorostu hostit Luhačovice.
7m hody 5/3:1/1 vyloučení: 1:5, 
diváků 40. Sled branek: 1:3, 3:6, 
5:13, 9:17, 11:20, 13:23, 17:29, 
23:31, 26:33, 30:34.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Bla-
ha Tomáš (8/1), Stupka Tomáš 
(7), Svoboda Filip (7), Macoun 
Filip (6), Ambrož Michael (3), 
Pažourek Tomáš (2), Rous Václav 
(1), Frejlich Tomáš, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

Dorostenci házené porazili Prostějov

-šid-

Liga házené st. dorostenek
TJ Sokol VM – TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod 32:27 (18:13)
Až do  čtvrtého soutěžního kola 
čekal domácí tým na první ligové 
body. A nemuselo tomu být jinak, 
když během týdne se řešila velká 
neznámá na postu brankářky. Na-
konec se sebezapřením celé utkání 
odchytala a nutno podotknout, že 
výborně, Michaela Vávrová, jež 
položila základ k vítězství. 
Do  souboje vstoupily oba týmy 
ofenzivně laděny a  během úvod-
ních dvou minut padlo celkem pět 
branek. V dalších minutách se do-
mácí defenziva dirigovaná duem 
Romana Doležalová a Soňa Bačo-
vá viditelně zlepšila, což přineslo 

několik možností k  brejkovým 
situacím. Dvoubrankové vedení 
bylo udržováno nadále i  vtipný-
mi a  přesným střelami ze střední 
vzdálenosti. Závěrečnou fázi prv-
ního dějství hráčky sehrály taktic-
ky na  výbornou, když poslechly 
trenérské rady při oddechovém 
čase a do šaten pak odcházely natě-
šeny velmi nadějným pětigólovým 
náskokem. Poločasové pokyny 
po pauze si vzaly k srdci obě soupe-
řící strany, a tak k vidění byla místy 
opatrná hra. Náš celek kolektivním 
výkonem, bojovností a  zejména 
zdařilým střídáním do  obrany si 
udržoval neustálý náskok, Havl-
brodským nedovoloval dostávat se 
častěji k zakončení. V rozmezí 51.–

56. minuty jsme navýšili až na os-
migólový rozdíl a  o  vývoji utkání 
bylo rozhodnuto. Soupeřky se sice 
nevzdávaly, leč na víc než čtyřbran-
kový odstup to nestačilo.
Sled branek: 1:0, 1:1, 4:2, 6:3, 6:5, 
9:6, 10:8, 12:9, 13:11, 15:11, 16:13, 
19:14, 24:18, 24:20, 26:20, 26:22, 
30:23, 32:24. 7m hody2/2:3/1, vy-
loučení 1:0. Počet střel 50:49. 
Hrály: Vávrová Michaela – Ja-
nečková Denisa (9/2), Škrdlová 
Renata (8), Koudelová Eliška (5), 
Studená Kateřina (6), Závišková 
Kateřina (3), Homolová Michae-
la (1), Sedláčková Klára, Doleža-
lová Romana, Bačová Soňa, Ry-
mešová Andrea. Trenéři Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová. 

Dorostenky regionální derby ovládly

-záv-

FC VM – FC ŽĎAS Žďár 1:3 (1:2)
Sestava: Michut – Hlávka, No-
votný, Chalupa, Fejt – Kurečka 
(75. min. Vávra), Nevoral, Ráček, 
Pavlíček – Prchal (55. min. Liška 
P.), Pech. Střelci: 6. min. Pech.
Domácí fotbalisté nastoupili 
proti prvnímu celku tabulky sice 
oslabeni o  dva hráče základní 
sestavy, ale s  odhodláním odči-
nit vysokou porážku z minulého 
týdne. A  na  hřišti to bylo znát. 
Svého soupeře důrazným a včas-
ným napadáním k  ničemu ne-
pustili. Sami si vytvářeli nadějné 

šance. Navíc již v 6. min. otevřel 
skóre po  centru Ráčka Pech. 
Hosté se do vážnější akce dostali 
ve  30. min., kdy propadla zcela 
levá strana a po centru do velké-
ho vápna bylo srovnáno 1:1. Vy-
rovnávací akce domácí zaskočila 
natolik, že soupeř vzápětí poho-
dlně otočil vývoj zápasu 1:2.
Ve  druhém poločasu se Velko-
meziříčští snažili o  vyrovnání. 
Bohužel jejich převaha končila 
před hostujícím vápnem. Navíc 
Žďárští po  brejku stanovili ko-
nečný výsledek na 1:3. 

Dorost podlehl Žďáru

-kli-

-dos-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Sokol Cetoraz 
2543:2489 * 7:1
Baloun 431:439 Berka V.
Lavický Ji. 418:409 Lhotka
Lavický B. 424:416 Čejka
Kováč 412:408 Klimek
Lavický Jo. 406:384 Macek
Starý 452:433 Berka M.
Po průměrných výkonech se tým 
posunul do čela tabulky.
Krajská soutěž Vysočiny B
Spartak VM C – BOPO Třebíč C 
1511:1648 * 0:6
Badalík 367:413 Kolářová
Lavický A. 361:371 Sedláková
Krejska 387:426 Oujezdská
Mátl 396:438 Ježková
Po slabém výkonu dostalo céčko 
od lídra soutěže kanára. -sta-

kuželky

IV. třída, sk. B: FC VM C – TJ Sokol Křoví B 0:0 (2:0)
Rozhodčí: Lukáš Maša. Diváci: 10. Sestava: Sysel – Šlapal, Kuřátko, 
Chalupa, Weiss – Machát (60. Kurečka), L. Smejkal ml., Šlitr, P. Liška 
– D. Smejkal, Prchal (67. Wasserbauer)  -ls-

fotbal c

sport též na straně 6
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městská hokejová liga
2. liga mužů Morava Jih
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol 
VM 20:20 (8:8)
V  pátém kole sehráli naši há-
zenkáři velmi vyrovnané utkání 
v  Prostějově. V  zápase chudém 
na branky se obě družstva rozešla 
s jedním bodem.
Od  úvodních minut bylo stře-
lecky úspěšnější naše družstvo 
a  ujalo se vedení 1:3. Na  obou 
stranách dominovaly obra-
ny, za  kterými se dařilo oběma 
brankářům. Branek přibývalo 
pomálu. Naše družstvo si drželo 
dvoubrankový náskok až do  22. 
minuty. Následně, díky dobře 
sehraným kombinacím jsme šli 

opět do vedení. Houževnatě hra-
jící Prostějov do  přestávky srov-
nal na 8:8.
V druhé půli se obraz hry nemě-
nil. Ve  hře převažovaly osobní 
souboje. Rychlý útok na  obou 
stranách neexistoval a vše se hrá-
lo na postavené obrany, přes kte-
ré se obě družstva těžko prosazo-
vala. Díky individuálním akcím 
dobře hrajícího Jakuba Bezděka 
se podařilo odskočit na dvě bran-
ky. Následující pětiminutovka 
opět vyšla našemu týmu a  díky 
přesným zásahům Matušíka 
a Živčice již byl náskok čtyřbran-
kový. Domácí i  pomocí přesilo-
vých her dokázali ukrojit z vybu-

dovaného náskoku a dvě minuty 
před koncem svítilo na ukazateli 
skóre 18:20. V  závěrečných mi-
nutách byli v  útočných akcích 
domácí dvakrát úspěšní a  naše 
družstvo si nedokázalo vytvořit 
dobrou brankovou příležitost. 
V závěrečných vteřinách dokon-
ce domácí sahali po vítězství, ale 
závěrečný výhoz brankou ne-
skončil.
Velmi dobrý výkon podala 
v  dnešním utkání obrana v  čele 
s  Ondřejem Poulem, škoda zá-
věrečných minut, kdy naše druž-
stvo prohospodařilo vybudovaný 
náskok. Nicméně bod z  Prostě-
jova je cenný a  drží naše druž-

stvo v  kontaktu s  čelem tabulky.
V  příštím utkání čeká naše há-
zenkáře v  sobotu 25. října v  17 
hodin celek Sokola Telnice.
7m hody 3/3:3/2 vyloučení: 4:7, 
počet diváků 80. Sled branek: 1:3, 
3:5, 6:8, 8:8, 9:11, 11:13, 12:16, 
15:18, 18:20, 20:20.
Sestava a  branky: Poul Ondřej, 
Stoklasa David – Bezděk Jakub 
(6), Strašák Pavel (6/2), Matu-
šík Roman (2), Živčic Pavel (2), 
Kaštan Jiří (2), Večeřa Vítězslav 
(1), Necid Miloš (1), Kubiš Da-
vid, Pavliš David, Kříbala Pavel, 
Fiala Martin, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Vo-
dák Petr. 

Házenkáři se rozešli s Prostějovem smírně
Extraliga

SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Pikárec 7:2
Jankovský 6, Pavlíček – Broža, 
Jaša
Horní Heřmanice – Tech. služ-
by VM 4:12
Kutílek 3, Horký – Chudoba 4, 
Horký A. 2, Kružík, Pospíšil, Ko-
žený, Šlapal O., Šlapal D., Chatrný 
Agromotor VM – NHÚ Balinka 
VM 5:3
Kavina 2, Šlapal, Sobotka, Mejz-
lík – Strádal, Komínek, Navrátil
HC Lukáš – SK Omega VB 6:6
Černý 2, Gis 2, Bartejs, Jirovský 
– Dvořák D., Dvořák S., Černý, 
Sladký, Ondrušek, Karmazín
Tech. služby VM – Auto Dobro-
volný VM 9:4
Šlapal O. 3, Chudoba 2, Kružík 2, 
Weiss, Šlapal D. – Oliva 2, Šefčík, 
Vondráček Jiří
SPL Radostín nad Osl. – HC Pi-
kárec 1:6
Pešek – Jaša 3, Vařejka Jindřich, 
Chrást, Vařejka Jar.
SK Netín – H. Heřmanice 12:5

Beran 5, Kolář 2, Černý 2, Vaněk, 
Juda, Plhák T. – Šilhán 3, Mejzlík 
J. 2
1. liga

HC Tasov – HC Bory 2:1
Havliš, Komínek – Váša
HC Křižanov – Farma Měřín 
2:1
Burian, Brychta – Blažek
HCF Dráhy VM – HC Křižanov 
7:5
Nedvěd 2, Šmída 2, Vítek 2, Šmí-
da ml. – Burian 2, Brychta, Hor-
ký, Štěpánek
SK Lavičky – HC Kaba VM 8:3
Skryja 3, Hejl 2, Hladík, Polák, 
Stupka – Vacula 2, Hamáček
SK Mostiště – HC Tasov 5:2
Strnad 2, Zahradníček, Burian P., 
Burian F. – Mladý, Tesař
SK Vídeň – SK Lavičky 6:1
Vyhlídal 3, Uhlíř, Střecha Lad., 
Janák – Skryja
HC Benetice – HC Ořechov 2:5
Letmajer, Kašpar – Dvořák Pa., 
Dvořák Pe., Dvořák J., Burian 2

1.	Tech.	služby	VM	 4	 4	 0	 0	 34:12	 8
2.	HC	Lukáš	 4	 3	 1	 0	 31:11	 7
3.	SK	Netín	 3	 3	 0	 0	 27:10	 6
4.	Agromotor	VM	 3	 3	 0	 0	 20:6	 6
5.	SK	Omega	VB	 4	 2	 1	 1	 29:12	 5
6.	Sanborn	VM	 3	 2	 0	 1	 11:8	 4
7.	SPL	Radostín	nad	Osl.	 4	 1	 0	 3	 14:20	 2
8.	HC	Pikárec	 4	 1	 0	 3	 14:21	 2
9.	SK	Afcon	Kunšovec	VM	 4	 1	 0	 3	 12:21	 2
10.	Auto	Dobrovolný	VM	 4	 1	 0	 3	 12:24	 2
11.	NHÚ	Balinka	VM	 3	 0	 0	 3	 6:29	 0
12.	Horní	Heřmanice	 4	 0	 0	 4	 12:38	 0

1.	SK	Mostiště	 4	 4	 0	 0	 20:11	 8
2.	SK	Vídeň	 3	 3	 0	 0	 19:3	 6
3.	HCF	Dráhy	VM	 3	 3	 0	 0	 14:6	 6
4.	HC	Křižanov	 4	 2	 1	 1	 15:14	 5
5.	SK	Lavičky	 4	 2	 0	 2	 23:19	 4
6.	River	VM	 3	 1	 1	 1	 13:8	 3
7.	SK	Str.	Zhoř	 3	 1	 1	 1	 11:10	 3
8.	HC	Ořechov	 4	 1	 0	 3	 11:13	 2
9.	HC	Benetice	 3	 1	 0	 2	 10:18	 2
10.	Kabadesign	VM	 3	 1	 0	 2	 9:17	 2
11.	HC	Tasov	 4	 1	 0	 3	 6:16	 2
12.	Farma	Měřín	 3	 0	 1	 2	 6:9	 1
13.	HC	Bory	 3	 0	 0	 3	 5:19	 0

-vid-

HHK VM B – RH Centrum 
Brno 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
Diváků: 36. Rozhodčí: Ryšavý V. 
– Ryšavý A., Suchý. Branky: 37. 
Frühauf – 3. Grepl (Kerbler M. 
Kerbler L.), 8. Klimeš (Vaníček), 
25. Vítek (Vaníček), 25. Kerbler L., 
33. Šetek (Vítek, Mavrojanidis), 
58. Špaček (Badin). Vyloučení: 
4:3. Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. 
Střely na  branku: 38:53. HHK B: 
Šeba (Štourač) – Kudláček M., Po-
korný – Peterka, Bradáč – Chlub-
na, Válek – Hubl, Barák, Malec 
– Šoukal, Frühauf, Pelíšek – Kud-

láček J., Kampas J., Křípal – Kam-
pas M., Musil Š., Kejda.
Zápas jednoznačně ovládli fa-
vorité – hráči z Brna. Už ve  tře-
tí minutě lovil Šeba poprvé puk 
ze své sítě a  pět minut nato zas. 
Pak se hra přeci jenom vyrovnala 
a  i  domácí několikrát zahrozili, 
ale ke skórování jim chybělo více 
klidu a hlavně času. Navíc se mu-
seli mít neustále na pozoru před 
přímočarými a  rychlými kontry 
Lokomotivy.
I po přestávce se Meziříčští snaži-
li zkorigovat stav a byli i aktivněj-

ší na ledě, ale to trvalo jen do 25. 
minuty. Během ní se hostům po-
dařilo dát dva slepené góly a tím 
prakticky rozhodli utkání. V ná-
sledujících minutách se domácí 
hokejisté jen s  námahou bránili 
naladěným soupeřům a  bylo 
skoro s podivem, že je to stálo je-
nom jednu další branku – ve 33. 
minutě zvýšil v přesilovce na 5:0 
Šetek. Vědomi si dostatečného 
náskoku brněnští hráči poté zvol-
nili tempo. Toho využil Frühauf 
a  po  individuální akci zazname-
nal čestný úspěch HHK. Poslední 

část byla ve  znamení v  podstatě 
trvalého tlaku Lokomotivy a ne-
být někdy i  zázračných zákroků 
Václava Šeby, bylo by skóre asi 
dvojciferné. Ne že by to domácí 
hráči zabalili. Jakoukoliv mož-
nost využívali k  protiútokům, 
ale kombinace vázly na přesnosti 
přihrávek nebo jejich zpracování. 
A  když už nějaká vyšla, tak ne-
byli schopni přejít přes soupeře. 
Utkání pak uzavřel další využitou 
přesilovkou hostující Špaček.
Velká Bíteš B – Veverská  Bítýš-
ka 3:7

Rezervní tým HHK nestačil na Brno

1. A tř., sk. B
Sokol Hrotovice – FC VM B 2:3 
(1:1)
Rozhodčí: Čepl – Kuchyňa, Rygl. 
Diváci: 150. Branky: Furiš (3.), 
Bláha (49.) – Benda (43.), Vítek 
(73.), Liška (75.). Karty: žlu-
tá – Vítek (58.), Maloušek (63.), 
Halámek (90.). Sestava: Simandl 
(69. Sysel) – Maloušek, Halámek, 
Malec, Bouček – Pokorný – Jakeš 
(55. Vítek), Bradáč (82. Nevoral), 
Ráček, Benda – Liška.
V  dalším kole jsme zajíždě-
li do  Hrotovic. Narazily tedy 
na  sebe nejlepší útok soutěže 
(Hrotovice) s  nejlepší obranou 
(FC VM). K zápasu jsme opět od-
cestovali bez pěti hráčů základní 
sestavy. Hned v úvodu se prosadil 

ve  středu hřiště Salák, který po-
slal míč do  vápna na  nabíhající-
ho Fialu, jehož následný pokus 
brankář Simandl zneškodnil, ale 
odražený míč skončil u  Furiše, 
který poslal míč se štěstím pod 
břevno, 1:0. V  6. minutě Ráček 
orazítkoval břevno. Poté zakrou-
til Liška krásný centr na  zadní 
tyč k Malouškovi, který nedoká-
zal z  malého vápna dotlačit míč 
hlavou do  brány. Ve  27. minutě 
vyslal Fiala propagační střelu 
do  náruče Simandla. O  minutu 
později soupeřův brankář vyrazil 
na  roh střelu Pokorného. Hned 
nato získal míč Ráček, předal 
Pokornému, který v  gólové šan-
ci přestřelil trestuhodně bránu. 
Na  druhé straně střelu Saláka 

zneškodnil Simandl. Ve  43. mi-
nutě Ráček prošel celou polovi-
nou hřiště, kde obešel několik 
protihráčů, našel uvolněného 
Bendu, který ukázal, jak se ne-
kompromisně zakončuje, 1:1.
Druhý poločas začal dvěma na-
šimi střelami do  břevna. Bohu-
žel brankář měl pro nás zakletou 
bránu. Gól padl na druhé straně. 
Škoda nacentroval míč do  vápna 
a Bláha jej falšovanou střelou po-
slal k tyči, 2:1. Další rána Fialy šla 
naštěstí do  spojnice. Následoval 
nákop Ráčka na  Bradáče, jehož 
ostrou střelu zlikvidoval Slatinský 
na roh. V 69. minutě se nešťastně 
po  vyběhnutí srazil brankář Si-
mandl s domácí útočníkem a dvě-
ma obránci a byl odnesen na no-

sítkách do  šaten. Do  brány se 
musel postavit náhradní brankář 
Sysel, který měl již v sobě dopole-
dní zápas za céčko. V 73. minutě 
Liška poslal dlouhý roh na zadní 

tyč, kde nejvýše vyskočil Vítek 
a  hlavou poslal míč k  tyči, 2:2. 
Hned nato Liška obhodil brankáře 
a do prázdné brány skóroval, 2:3. 
V  závěru zápasu hrozili domácí 

jen dlouhými nákopy, ale náš tým 
si s  tím dokázal poradit. „Zápas 
jsme po  herní stránce naprosto 
zvládli. Od prvních až do posled-
ních minut jsme diktovali tempo 
hry, ale dokázali jsme soupeři 
nabídnout po  chybách i  rychlé 
protiútoky nebo standardky, které 
měl velmi nebezpečné. Dnes jsme 
zahodili několik tutovek, které by 
stačily i  na  pět zápasů. Zápas se 
musel v Hrotovicích líbit, protože 
jsme hráli pěkný kombinační fot-
bal. Všichni hráči zaslouží velkou 
pochvalu. Naprosto zaslouženě 
jsme odvezli všechny tři body 
a  stále vedeme tabulku soutěže,“ 
řekl po  zápase velmi spokojený 
trenér Libor Smejkal mladší.

Text a foto: Libor Smejkal ml.

Benfika přivezla z Hrotovic další tři body a stále vede tabulku

Loňský mistr a vicemistr MKVM 
La Bucañeros a  Woolloomooloo 
Bay se zúčastní 28. října v Jihlavě 
čtvrtfinálového kola Mistrovství 
České republiky v malém fotbale.
Po  loňské účasti týmu Woolloo-
mooloo Bay, kterému unikl po-
stup do další fáze o jedno místo, 
bere tým vedený trenérem Pe-
trem Koláčným úspěch na  mis-
trovství republiky jako sezonní 
prioritu. Už nyní je na  hráčích 

vidět velká touha po  úspěchu 
a důstojné propagaci Malé kopa-
né VM. Tým byl doplněn nejen 
o  mladé talentované hráče, ale 
i  o  zkušené fotbalisty. Mužstvo 
se bude opět spoléhat na své nej-
větší opory – brankáře Simandla 
a středového hráče z širšího kád-
ru reprezentace Komínka. Pokud 
se týmu vyhnou zdravotní pro-
blémy, trenér věří, že je schopen 
udělat na  mistrovství republiky 

důstojný výsledek. Zkušený lo-
divod doufá, že k  uspokojivému 
výsledku přispěje i kousek fotba-
lového štěstí, které týmu minulý 
rok chybělo. Bude ho třeba, ne-
boť se letos očekává daleko větší 
konkurence, než byla na loňském 
turnaji.
Čerstvý mistr MKVM ligy La 
Bucañeros jede na turnaj poprvé 
a  bez zkušeností, ale vzhledem 
ke  zkušenému kádru může také 

uhrát kvalitní výsledky. Tým se 
momentálně potýká s  herní kri-
zí a v tabulce MKVM se nemůže 
dostat do  vyšších pater. Nutno 
říci, že mužstvo Libora Smejkala 
mladšího má problémy s docház-
kou potřebného počtu hráčů, kte-
rou snad do turnaje vyřeší. Vítěz 
2. ročníku MKVM se bude opírat 
o ofenzivu vedenou střelcem Lu-
kášem Liškou a  tvořivým zálož-
níkem Edou Smejkalem.

Oběma týmům za  sdružení 
MKVM přejeme hodně úspěchů 
a  kvalitní prezentaci velkomezi-
říčské malé kopané.
Fanoušci nejen těchto dvou 
týmů, ale i  celé MKVM mají 
možnost vidět hrát zástupce naší 
ligy pouhých 30 km od  našeho 
města. Podrobné info o zápasech 
zveřejníme co nejdříve na  na-
šich webových a  facebookových 
stránkách.

Umělá tráva u  sportovní haly 
SK Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Rozpis zápasů zástupců MKVM: 
10.30 Karlsberg C. F. Brno – La 
Bucañeros Vel. Meziříčí
11.40 La Bucañeros Vel. Meziříčí 
– Sokol BK Sadros Boskovice
11.40 Tripoli Brno – Woolloo-
mooloo Bay Vel. Meziříčí
12.50 SOME Vysočina Prachár-
na – Woolloomooloo Bay Vel. 
Meziříčí

Dva týmy malé kopané jedou na čtvrtfinále mistrovství republiky

-bíl-

Liga mužů – 5. kolo

Pobřeží kocoviny – Botafogo 
1:1 (1:1)

Woolloomooloo Bay – FC Uni-
ted VM 12:1 (7:0)
La Bucañeros – Santus 4:2 (1:0)
Kašpaři – Kittydogs United 1:1 
(1:1)
Slza VM – Attaco 3:7 (1:4)
Program MKVM na umělé trávě  
za 3. ZŠ:
Zítra, 23. 10. v  19.45 FC United 
VM – La Bucañeros a Kittydogs 
United – Attaco
V pondělí 27. 10. v 18.30 Slza VM 
– Kittydogs United a  FC Wiegel 
VM – La Bucañeros

-bíl-

1.	Woolloomooloo	Bay	 4	 4	 0	 0	 43:6	 12
2.	FC	Wiegel	VM	 5	 3	 1	 1	 20:13	 10
3.	Botafogo	 5	 3	 1	 1	 15:21	 10
4.	Kašpaři	VM	 5	 2	 2	 1	 14:12	 8
5.	Attaco	 3	 2	 1	 0	 17:9	 7
6.	Kittydogs	United	 4	 1	 2	 1	 13:13	 5
7.	Pobřeží	kocoviny	 5	 1	 1	 3	 9:19	 4
8.	La	Bucañeros	 3	 1	 0	 2	 6:6	 3
9.	Santus	 4	 1	 0	 3	 13:22	 3
10.	FC	United	VM	 4	 1	 0	 3	 9:19	 3
11.	Slza	VM	 6	 1	 0	 5	 11:30	 3

Juniorky U19 a ženy
BK VM – BK Vyškov 61:33 a 52:47
V prvních zápasech se proti Vyškovu představil společný basketbalový 
tým juniorek a žen. Jejich tréninků se chopili naši junioři v čele s Jirkou 
Studeným. Ve hře sice pořád některé věci trochu skřípaly, ale celkově 
můžeme být s předvedeným výkonem velmi spokojeni. Rozhodně byl 
vidět ve hře výrazný posun vpřed. Do příštích zápasů musíme zapra-
covat na lepší střelbě ze střední vzdálenosti a na menším „driblování“ 
a více kolektivním pojetí prostřednictvím přihrávek. Lepší je, když se 
v postupném útoku každý potká s míčem. Sestava: Petra Syslová, Ju-
lie Ráčková, Radka Vaďurová, Kristýna Dvořáková, Marie Drličková, 
Anna Kamanová, Nikola Rapušáková, Barbora Kučerová, Tereza Soj-
ková, Iva Blaťáková a Nikola Syslová. Trenér Tomáš Rapušák. -rap-

Basketbalistky vyhrály
BK VM – BK Vyškov 89:48 a 73:53
Kadeti basketbalu do 17 let se představili v prvních dvou domácích utká-
ních i s naším fantomem Michalem Kovářem, oporou ligových týmů BC 
Vysočina. Celý tým udělal od konce sezony kus práce a výkonnostně se 
posunul výrazně vpřed. Jediné, co nás trochu trápí, je úzký kádr kadetů. 
Cílem trenérů bylo naučit tým herní systém zvaný „motion offense“, což 
je způsob vedení útoku od jeho založení po získání míče. Takže nebylo 
smyslem se hnát za výsledky, ale důsledně sledovat tento styl a zažít jej. 
V obou dvou zápasech podal náš tým výborný výkon, a  i když dobré 
výsledky nebyly cílem, tak se přesto dostavily. 
Sestava: Jiří Studený, Jaroslav Rosa, Michal Kovář, Dan Klapal, Jakub 
Mezlík, Michal Krejčí, Jan Mikoláš a Tomáš Doležal (jen první zápas). 
Trenéři Petr Filla a Tomáš Rapušák.

Kadeti přehráli Vyškov

-rap-

-ht-

-šid-
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Fotbalisté odehráli utkání s Uherským Brodem bez gólů

kdy a kam

Na fotbal na umělou trávu v sobotu 25.října ve 14.30 muži B – Ná-
měšť n. Osl.; na Tržiště v neděli 26. října v 10.15 muži A – Blansko
Na  házenou do  haly za  Světlou v  sobotu 25. října v  15.00 ml. do-
rostenci – Luhačovice; v 17.00 muži – Sokolnice; v neděli 26. října 
9.00–14.00 turnaj st. žákyně (VM, H. Brod A, B, J. Hradec, Ledeč n. S.)
Na hokej na zimní stadion v sobotu 25. října v 9.00 ml. žáci – Chotě-
boř, v 11.00 st. žáci – Chotěboř, v 17.15 muži B – Telč; v úterý 28. října 
v 18.00 muži A – Velká Bíteš

HC Uherský Brod B – HHK VM 4:8 (1:2, 2:2, 1:4)
Branky a asistence: 6. Bujáček (Hladiš, Gahura), 26. Hladiš, 35. Hladiš, 
49. Kovář (Hladiš) – 9. Sobotka (Sláma), 14. Kučera (Krča, Sobotka), 
28. Pejchal (Sobotka), 33. Sobotka (Sláma), 41. Pokorný, 42. Pejchal 
(Sobotka), 47. Krča (Vlašín, Sobotka), 47. Pokorný (Pejchal). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Hladík (54. Fiala) – Sláma, Vlašín, Šerý, Tobola – 
Krča, Kudláček, Sobotka, Burian, Pokorný, Pejchal, Kučera. Rozhodčí: 
Blaha – Karpíšek, Čech. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2, v  oslabení 1:1. 
Střely na branku: 24:37. Diváci: 81
HC Spartak Velká Bíteš – SK Minerva Boskovice 3:1 

HHK VM – HC Štika Rosice 3:4 
(0:1, 2:0, 1:3)
Branky a  asistence: 21. Sobot-
ka (Sláma), 30. Cihlář (Křenek, 
Sláma), 44. Nekvasil (Burian) – 
18. Ludvík (Hemala, Hakl), 42. 
Hakl (Ludvík, Křen), 46. Krejčí 
J. (Krejčí T.), 57. Drenčko (Há-
jek, Král). Sestava HHK: Štourač 
(Hladík) – Sláma, Vlašín, Šerý, 
Tobola, Pokorný – Cihlář, Kře-
nek, Sobotka – Krča, Nekvasil, 
Pejchal – Štěpánek, Burian, Hubl. 
Rozhodčí: Lerch – Brabec, Sobot-
ka. Vyloučení: 10:9, navíc: Šoukal 
(ROS) 10 min. OT. Využití: 1:2, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
34:19 (10:5, 9:7, 15:7). Diváci: 
190.
K  dalšímu mistrovskému utkání 
KL mužů přijel do  Velkého Me-
ziříčí tým Rosic, kterému v  ta-
bulce jihomoravské konference 
patřila druhá příčka. A to pouze 
o  horší skóre nad týmem z  Vel-

kého Meziříčí. Od  první minuty 
se hrál velice svižný hokej s celou 
řadou příležitostí na  obou stra-
nách. K první změně stavu došlo 
až v samotném závěru první tře-
tiny. Naše mužstvo bylo dvakrát 
po  sobě v  půlminutovém dvoj-
násobném oslabení. Při té druhé 
početní nevýhodě se prosadil 
hostující Ludvík. Do  šaten šli 
hosté s  jednobrankovým vede-
ním.
Z  druhé třetiny uplynulo pouze 
34 vteřin a  už bylo vyrovnáno. 
Po přesné přihrávce Lukáše Slámy 
rozjásal tribuny vyrovnávacím 
gólem Lukáš Sobotka. V polovi-
ně utkání byla k  vidění nejkrás-
nější akce celého utkání. Z obra-
ného pásma přihrál Lukáš Sláma 
na  najíždějícího Davida Křenka, 
ten posunul kotouč na  útočnou 
modrou Jirkovi Cihlářovi. Ten 
z levé strany vyvezl puk do útoč-
ného pásma a střelou mezi beto-

ny překonal hostujícího gólmana 
Čížka. Do  konce druhé části již 
další gól nepadl, a  tak šli naši 
hráči do  třetí části s  jednobran-
kovým vedením.
Třetí dějství začalo lépe pro rosic-
ké Štiky. Ve 42. minutě opět srov-
nali stav. Za dvě minuty se znovu 
radovali naši hráči. Opět to bylo 
při nestandardním počtu hráčů 
na  ledové ploše. Tentokrát jsme 
měli přesilovku 4:3. Po přihrávce 
Viktora Buriana se prosadil stře-
lou z úhlu pod víko Karel Nekva-
sil. V končící 46. minutě hostující 
hráči srovnali a do konce třetiny 
se dalo čekat velké drama. Slib-
nou šanci měli hosté v 56. minu-
tě, kdy jsme hráli opět v oslabení. 
Hostující hráči rozehráli v  na-
šem obranném pásmu kolotoč. 
Po střele od modré tečovali hosté 
před brankou kotouč, který tečí 
od břevna skončil v naší brance. 
Samotný závěr přinesl ještě hro-

madnou šarvátku před hostující 
střídačkou. Do rvačky se zapoji-
li i hráči ze střídačky. Po dlouhé 
herní odmlce, kdy hlavní roz-
hodčí uděloval tresty, se vhazova-
lo v útočném pásmu. To již bylo 
z naší strany při hře bez branká-
ře. Přestože jsme si vytvořili tlak 
v útočném pásmu, na vyrovnání 
to již nestačilo.
Z  utkání náš tým vyšel bodově 
naprázdno. V  příštím kole, a  to 
v sobotu zajíždí do Uničova. 
Hokej Uherský Ostroh – HC 
Spartak Velká Bíteš 7:6

1.	Uherský	Ostroh	 4	 3	 1	 0	 0	 27:21	 11
2.	Rosice	 5	 3	 0	 1	 1	 20:19	 10
3.	Uničov	 5	 3	 0	 0	 2	 25:19	 9
4.	Blansko	 4	 3	 0	 0	 1	 12:9	 9
5.	Kroměříž	 5	 2	 1	 0	 2	 32:25	 8
6.	Velké	Meziříčí	5	 2	 0	 1	 2	 24:24	 7
7.	Boskovice	 5	 2	 0	 0	 3	 23:15	 6
8.	Uherské	Hradiště	 4	 2	 0	 0	 2	 24:21	 6
9.	Šumperk	 4	 2	 0	 0	 2	 19:17	 6
10.	Šternberk	 4	 2	 0	 0	 2	 15:16	 6
11.	Uherský	Brod	A	 5	 2	 0	 0	 3	 17:23	 6
12.	Velká	Bíteš	 4	 1	 0	 0	 3	 14:17	 3
13.	Uherský	Brod	B	 4	 0	 0	 0	 4	 11:37	 0

Výborný výkon hokejistů na body nestačil

–hhk–

MSD sk. D
ČSK Uherský Brod – FC VM 0:0
Hlavní rozhodčí: Galásek Petr. 
AR1: Chlevištan Karel. AR2: 
Poláček David. Delegát: Holík 
Miloš. Hosté: Invald – Mucha 
Z., Mucha P., Šimáček, Krejčí – 
Vyskočil (78. Pokorný) – Berka, 
Smejkal, Durajka, Demeter – 
Simr na lavičce (Jakeš, Simandl), 
trenér Smejkal ml. Diváků: 100. 
Zápas se hrál za  velmi pěkného 
počasí na  velmi nekvalitním, hr-
batém hřišti. To mělo za  násle-
dek hodně špatných přihrávek. 
Od  prvních minut utkání měli 
herní aktivitu hosté, kteří lépe dr-
želi míč a snažili se o kombinace. 
Domácí podnikali  rychlé proti-
útoky z  dlouhých a  nepřesných 
nákopů, které celkem bez pro-
blémů likvidovala obrana hostů. 

V 5. minutě zahrávali hosté první 
rohový kop a hlavní sudí odpískal 
útočný faul. Otevřít skóre chtěli 
Simr, či Demeter, ale nezdařilo 
se. Ve 14. minutě měli první šanci 
v podobě rohového kopu domácí 
a o minutu později druhou. V 35. 
minutě po faulu P. Muchy domácí 
rozehráli nebezpečný přímý vol-
ný kop, ale situaci vyřešil dobře 
Invald. V závěru poločasu kopali 
ještě 2 rohové kopy domácí a  je-
den hosté. Poločas proběhl bez vý-
znamnějších šancí na  obou stra-
nách, i když více ze hry měli hosté, 
ale dopláceli na nepřesnost svých 
přihrávek na špatném hřišti.
Druhý poločas začal se zpoždě-
ním, čekalo se na rozhodčí. Ve 48. 
minutě kopali domácí nebezpeč-
ný RK, který odvracel Simr. V 50. 
minutě se blýskl krásným zákro-

kem brankář Invald – vyboxoval 
těžký centr. Pak vypálil nebez-
pečnou střelu Demeter, ale ved-
le. V  54. minutě Smejkal vyslal 
Simra českou uličkou a pomezní 
odmával sporný ofsajd. V  69. 
minutě byl po  individuální akci 
ve vápně sražen Demeter a naří-
zenou penaltu Simr neproměnil. 
V 72. minutě nepřesně zakončo-
val domácí Hruboš. V 75. minutě 
měli domácí svoji největší šanci, 
když šli v  přečíslení na  branku 
Invalda, ale zázračně nás zachrá-
nil Krejčí. V  83. minutě zahodil 
tutovku střelou z  vápna vedle 
branky střídající Pokorný, když 
mu míč naservíroval Simr. V 88. 
minutě se blýskl opět Invald, 
kdy vychytal bombu do šibenice 
z 20 metrů od domácího Kudely.
Zápas skončil asi spravedlivou 

remízou, když obě dvě strany 
ukázaly svoji střeleckou nemo-
houcnost, která byla znásobena 
nekvalitním terénem.

Vyjádření trenéra Smejkala: „Když 
za  celý zápas netrefíte ani jednou 
branku soupeře, tak nemůžete vy-
hrát. Dnes to měly obě strany ztí-

žené velmi špatným terénem. My 
jsme věděli o slabinách domácích, 
ale pro naši nepřesnou a zdlouha-
vou kombinaci jsme se dostávali 
málo do šancí a hlavně špatně řešili 
koncovku. Dneska jsme zbytečně 
přišli o 3 body kvůli střelecké ne-
mohoucnosti.“ Nejlepší hráči: 
Hruboš – Šimáček, Invald. 

1.	Vel.	Meziříčí	 12	 9	 3	 0	 35:7	 30
2.	Havl.	Brod	 12	 7	 2	 3	 23:21	 23
3.	Vikt.	Otrokovice	 11	 6	 4	 1	 24:12	 22
4.	Bystřice	n.	P.	 12	 6	 3	 3	 22:19	 21
5.	Vrchovina	 12	 6	 1	 5	 17:15	 19
6.	Stará	Říše	 12	 6	 1	 5	 12:11	 19
7.	Mutěnice	 12	 6	 1	 5	 20:25	 19
8.	Hodonín	 12	 5	 2	 5	 20:15	 17
9.	Blansko	 12	 3	 6	 3	 12:17	 15
10.	Polná	 12	 3	 5	 4	 23:18	 14
11.	Rosice	 12	 3	 5	 4	 16:15	 14
12.	Žďár	n.	S.	 11	 4	 1	 6	 14:12	 13
13.	Pelhřimov	 12	 3	 3	 6	 14:20	 12
14.	Uh.	Brod	 12	 2	 5	 5	 13:20	 11
15.	Tasovice	 12	 2	 2	 8	 8:26	 8
16.	Napajedla	 12	 1	 2	 9	 7:27	 5

Text a foto: Libor Smejkal ml.

Okleštěná sestava HHK 
odvezla z Brodu body

Velkomeziříčské družstvo HSC je v první lize
Třetí kolo integrované boccii v Nové Pace, které se konalo v sobotu 18. 
října, znamenalo pro obě družstva velkomeziříčského Handicap Sport 
Clubu umístnění na stupních vítězů ve druhé lize. Tým Sláma Lhotka 
ve složení Zbyněk Sláma s asistentkou Kateřinou Zdražilovou a rodi-
če Zbyňka, Slámovi, ve třetím kole po skvělém výkonu celého druž-
stva obsadili 1. místo. Na stupních vítězů je na třetím místě doplnilo 
i druhé velkomeziříčské družstvo HSC VM ve složení Jan Coufal, Petr, 
Vojtěch a František Malcovi a Jiří Charvát. V celkovém pořadí roční-
ku 2014 integrované bocci si družstva pořadí prohodila na  1. místě 
a postup do první ligy si vybojovalo družstvo HSC VM a tým Sláma 
Lhotka obsadil 3. místo a je 1. náhradníkem na postup v roce 2015.
Sportovní klub děkuje všem sponzorům, kteří finančně podporují 
v roce 2014 náš sportovní klub a mediálnímu partneru týdeníku Vel-
komeziříčsko. -char-, foto: archiv HSC VM

Liga juniorů U19
Sokol Hradec Králové – BK VM 
91:56 (26:13, 44:25, 69:39)
Tesla Pardubice – BK VM 95:69 
(27:17, 47:39, 78:58)
Velmi těžké soupeře měl náš li-
gový tým juniorů. Hradec i Par-
dubice patří k favoritům soutěže. 
Dle konstatování trenéra Kučírka 
podali naši hráči výborný výkon 
a  prokázali opět veliký výkon-
nostní posun. Vždyť v kvalifikaci 
o ligu koncem května jsme v Par-
dubicích prohráli o 77 bodů! Tak-

že za pár měsíců rozdíl o více než 
50 bodů v  náš prospěch. V  ta-
kový posun jsme ani nedoufali. 
Hráči si zaslouží pochvalu a  až 
se k týmu připojí zranění Martin 
Šmíd a Adam Ostrý, tak se třeba 
budou dít velké věci. Za  14 dní 
přivítáme doma Slavii Kroměříž 
a Jiskru Kyjov.
Sestava: Sladký, Vrtal, Studený 
(na  snímku), Ivančík, Ferdan, 
Mikoláš Jak., Dufek, Chovan 
a Mikoláš Jan. Trenér Kučírek.

Text a foto: Tomáš Rapušák

Basketbaloví junioři podlehli těžkým soupeřům
2. liga házené žen Morava – Jih
TJ Sokol VM – HK Hodonín 
34:21 (11:10)
Po  třech zápasech nemělo naše 
družstvo žen na kontě žádný bod. 
Poslední dva zápasy jsme navíc 
prohrály až v závěrečné fázi. To byl 
impuls, že před domácím publi-
kem musíme bodovat v plné výši.
Vstup do  utkání byl v  podání 
obou družstev velice nepřesný. 
První branka padla až ve  čtvrté 
minutě, kdy jsme se ujaly vedení 
1:0. V  další fázi se skóre přelé-
valo z  jedné strany na  druhou. 
V  našem podání byla k  vidění 
nedůrazná obrana, která dovoli-
la nejlepší střelkyním skórovat. 
V  útočné fázi jsme předváděly 
odevzdaný výkon, kdy hráčky 
hrály spíše individuálně než jako 
tým. V  19. minutě jsme prohrá-
valy 6:8 a hosté si brali oddecho-
vý čas. Ten paradoxně pomohl 
nám, protože časté střídání hráček 
se v  naší hře začalo projevovat 
a měly jsme více sil. Spojky začaly 
v útočné činnosti více kombinovat 
a střílet jednoduché branky z větší 
vzdálenosti. Obrana také byla více 
agresivnější a  kompaktnější, což 
znamenalo otočení skóre.

Do druhého poločasu jsme vstou-
pily mnohem odhodlaněji a  bo-
jovněji. Dobrá obrana a  rychlé 
přechody do  útoku znamenaly 
čtyřbrankové vedení. Opět ovšem 
následovala naše klasická ztráta 
koncentrace a soupeřky se dotáhly 
na rozdíl jediné branky. Od tohoto 
okamžiku jsme je již k ničemu ne-
pustily. Rychlá rozehrávka, snadné 
přechody do útoku a pevná obrana 
byly základem sobotního úspěchu. 
Domácí hráčky ve druhém poloča-
se dokázaly soupeřky zlomit, a ty se 
již na větší odpor nezmohly. Snad 
byl tento zápas startovacím moto-
rem, který nás bude hnát dál. 
7m hody 1/1:6/5; vyloučení: 2:1, po-
čet diváků 55. Sled branek: 2:0, 3:4, 
6:8, 10:8, 11:10, 15:11, 15:14,19:14, 
21:15, 23:20, 30:20, 34:21. 
Sestava a branky: Babáčková Mar-
cela, Šidlová Jana – Závišková Iva 
(8), Plachetská Jitka (6), Koude-
lová Eliška (4), Zbožínková Lucie 
(3/1), Horečková Eliška (3), Svo-
bodová Diana (2), Hublová Hana 
(2), Škrdlová Renata (2), Studená 
Kateřina (2), Chromá Jarmila (1), 
Klusáčková Jana (1), Pacalová Len-
ka, vedoucí družstva Ing. Stanislav 
Tvarůžek, trenér Šidlová Jana.

Ženy poprvé zvítězily
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