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VÝLOV NETÍNSKÉHO RYBNÍKA

K PRODEJI ŽIVÉ RYBY 
(KAPR, AMUR, ŠTIKA, 
CANDÁT, MARÉNA...)

OBČERSTVENÍ: 
ČERSTVÉ RYBÍ SPECIALITY 

– SMAŽENÝ KAPR, PEČENÍ PSTRUZI A DALŠÍ

1. 11. 2014 začátek cca v 7.00

29. ŘÍJNA  OD  19.30  HODIN
KINOSÁL  JUPITER  CLUBU

Uvádí Divadlo Metro
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, 
Matěj Merunka, Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní

DNES  divadelní  představení
DRAHÉ  TETY  A  JÁ

od 29. 10. – 7.35 hodin do 27. 11. – 15.35 hodin
Po dobu výluky na trati budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Předpokládané zpož-
dění bude cca 5 min. Umístění zastávek náhradní autobusové do-
pravy: Křižanov – před výprav. budovou, Martinice – na hl. silnici 
cca 150 m od zastávky ČD, Vel. Meziříčí – před výprav. budovou.

252 – KŘIŽANOV – STUDENEC (A ZPĚT)
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – KŘIŽANOV

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 191929. října 2014 RočníK XXV. číslo 38 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Konečná podoba sálu Jupiter clubu už 
se rýsuje

Pokračování na straně 4

Ukázka z nové knihy Marie Ripperové Velkomeziříčské mosty. Foto: MěÚ Velké 
Meziříčí

Nová kniha mapuje 
zdejší mosty

Pohled od jeviště. Více aktuálních fotografií najdete na straně 4 nebo na našem webu. 
Foto: Martina Strnadová

Koalice se tvoří i ve Velké Bíteši, 
Měříně a Křižanově
Kdo povede město Velká Bíteš 
a městysy Křižanov a Měřín? 
Někde už mají celkem jasno, 
jinde se ještě vyjednává.

Vítězem komunálních voleb 
ve Velké Bíteši se stalo Sdružení 
Za  zdravé město bez kamionů 
s lídrem Milanem Vlčkem, stá-
vajícím starostou, který dostal 
od  voličů nejvíc hlasů i  coby 
jednotlivec. V  zastupitelstvu 
města má sdružení 6 mandátů. 
„Jednáme v  koalici, která byla 
ve  Velké Bíteši dosud, tedy 
s  KDU-ČSL a  se Sdružením 
nezávislých pro město Velká 
Bíteš,“ sdělil Milan Vlček. Troj-
koalice by měla mít v  jedena-
dvacetičlenném zastupitelstvu 
těsnou nadpoloviční většinu 
jedenácti hlasů. Ustavující za-
stupitelstvo teprve plánují. 
Zasednou v  něm Miroslav 
Báňa (ČSSD), Tomáš Pelán 
(ČSSD, BEZPP), Marie Šab-
acká (ČSSD, BEZPP), Ondřej 
Machola (ČSSD, BEZPP), Jan 

Vrba (ČSSD, BEZPP), Miloš 
Zduba (TOP 09), Alena Malá 
(ODS), Dalibor Kolář (ODS), 
Alois Koukola (KSČM, BEZ-
PP), Vojtěch Pernica (KSČM), 
Tomáš Kučera (KDU-ČSL), La-
dislav Koubek (KDU-ČSL), Jan 
Pavlíček (KDU-ČSL, BEZPP), 
Eduard Rovenský (KDU-ČSL, 
BEZPP), Bohumil Hejtmánek 
(Sdružení nezávislých pro měs-
to Velká Bíteš, BEZPP), Milan 
Vlček (Sdružení Za zdravé měs-
to bez kamionů, BEZPP), Alois 
Špaček (Sdružení Za  zdravé 
město bez kamionů, BEZ-
PP), Zdeněk Řezáč (Sdružení 
Za  zdravé město bez kamio-
nů, BEZPP), Svatopluk Horek 
(Sdružení Za zdravé město bez 
kamionů, BEZPP), Karel Na-
vrátil (Sdružení Za zdravé měs-
to bez kamionů, BEZPP), Ma-
rie Cahová (Sdružení Za zdravé 
město bez kamionů, BEZPP).
Křižanovští už mají jasno 
v  tom, kdo bude v  období 
2014–2018 starostou městyse. 

„Vedli jsme jednání se všemi 
politickými stranami krom ko-
munistů a  Hasičů Křižanov,“ 
informoval Jiří Špinar, předse-
da místní organizace vítězné 
KDU-ČSL, která získala v  za-
stupitelstvu pět mandátů. 
„Na  starostce jsme se shodli, 
bude jí Marie Smejkalová, jež 
obdržela nejvíc preferenčních 
hlasů,“ dodal Špinar. Marie 
Smejkalová (za  KDU-ČSL), 
která byla i  dosavadní starost-
kou městyse, ve své funkci tedy 
setrvá i nadále. 
Jméno toho, kdo ji bude za-
stupovat v  pozici místostaros-
ty, vzejde z  jednání lidovců se 
sdružením Pro Křižanov, soci-
álními demokraty a ODS. Tyto 
politické subjekty mají ve  tři-
náctičlenném zastupitelstvu 
městyse jasnou nadpoloviční 
většinu deseti mandátů. 
Ustavující zastupitelstvo potvr-
dí výsledek jejich jednání již 
tento pátek, tedy 31. října. 

Rekonstrukce 
silnice

Od  13. 10. do  31. 
12. 2014 dochází 
k  přechodné úpra-
vě silnice č. II/602, 
na úseku Velké Me-
ziříčí – Jabloňov, 
z  důvodu přeložky 
plynovodu. 
Provoz je řízený se-
mafory.

-měú-

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

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

PRODEJ OVOCNÝCH 
STROMKŮ 
výstava 40 odrůd jablek, 
možnost degustace. 
Obsluha zkušeným 
personálem.
Otevřeno st, čt, pá 8–12, 13–17 

Na novou publikaci Marie 
Ripperové Velkomeziříčské 
mosty se mohou těšit místní 
obyvatelé.

„Očekává se, že bude v  turistic-
kém a informačním centru v pří-
zemí radnice v prodeji ještě před 
letošními Vánocemi,“ slibuje ve-
doucí odboru školství a  kultury 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
Pavel Stupka. 
A na co se mohou zájemci o dílo 
těšit? V obsahově i graficky zda-
řilé knize o osmdesáti stránkách 
čtenář najde dvaačtyřicet mos-
tů. A  to jak mosty, tak též lávky 

ve Velkém Meziříčí, tedy ty přes 
řeku Balinku i  Oslavu, dále přes 
jiné vodní toky či přes komuni-
kace. Krom toho nemůže chybět 
ani dálniční most, železniční 
mosty, ale třeba i  ty zámecké 
a  další. Rozsah je dán zhruba 
územím vlastního města, místní 
části zahrnuty nebyly. 
„V několika případech zmiňujeme 
i mosty ležící již za ,cedulí‘, které 
však jsou nebo v  minulosti byly 
s  Meziříčím spojovány. Přehled 
mostů není absolutní, takže se 
může stát, že tam někdo ten ,svůj‘ 
most nenajde,“ uvádí autorka.
U  jednotlivých mostů jsou pak 

připojena i důležitá data jako na-
příklad konstrukce mostu, ma-
teriál, jeho délka, šířka a  rok do-
končení či rekonstrukce. Nechybí 
ani krátký popis k  jednotlivým 
stavbám. 
Do zmíněné knihy se podařilo za-
řadit i fotku nového mostu v Kablu, 
který byl dokončen právě letos. 
Nový most nahradil ten původní, 
který byl kolaudován v  roce 1983 
a přestože byl dimenzován na tak-
zvanou stoletou vodu, povodeň 
v  roce 1985 jej zaplavila. Po  do-
stavění nového mostu byl ten do-
savadní odstraněn, uvádí popiska 
v knize. Pokračování na straně 3

zveme vás na tradiční ZVĚŘINOVÉ HODY
středa 5. – 9. listopadu 2014

rezervace – restaurace & pizzerie tel.: 566 522 687    

Prosincový termín kolaudace 
stavby víceúčelového sálu velko-
meziříčského Jupiter clubu i jeho 
slavnostního otevření v lednu 
se blíží. Práce na stavbě tomu 
odpovídají.

Finální podoba největšího prosto-
ru kulturního centra města se již 
rýsuje. Jsou zprovozněny výtahy, 
sál svítí a je v něm příjemně teplo 
z podlahového topení.

„Na  stavbě probíhá kompletace 
elektrorozvodů a  osazování sví-
tidel,“ uvedl stavbyvedoucí firmy 
PKS Stavby Radim Seifer. Dle jeho 
sdělení se finišuje i v dalších obo-
rech. 
Pracovníci kompletují a  oživují 
jednotky vzduchotechniky, dokon-
čují obklady nejen stěn. Zaklápějí 
už i stropy celého sálu, nad nimiž 
jsou schovány tisíce metrů kabelů, 
vedení vzduchotechniky a  další-

ho. Probíhá už i montáž divadelní 
techniky, to znamená lávky nad 
jevištěm a samotného jeviště i scé-
nického osvětlení. Minulou středu 
pracovníci začali osazovat zvedací 
zařízení pro výsuvné hlediště. 
„Od  1. listopadu nastupují pod-
laháři na  pokládku podlahy sálu 
a galerie z dřevěných lamel,“ dopl-
nil R. Seifer. Dokončovat se budou 
i sociální zařízení objektu.

Martina Strnadová

Pokračování na straně 4
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Rekonstrukce průtahu Velkým 
Meziříčím je u konce. S ní 
i nepříjemné uzavírky ve městě, 
které půl roku komplikovaly ži-
vot zejména místním řidičům. 

Oprava posledního úseku ulice 
Sokolovská mezi okružní křižo-
vatkou u  Kauflandu po  světel-
nou křižovatku u sv. Josefa právě 
skončila. 
Aktuálně byla v  této části polo-
žena ložná asfaltová vrstva a vzá-
pětí následovala pokládka horní 
obrusné vrstvy vozovky v  celém 
letos opravovaném úseku silnice 
II/602 ve městě. Tedy od okruž-
ní křižovatky u  Kauflandu až 
po most u pošty. 
„V  případě nepříznivého počasí 
nebo jiných neočekávaných okol-
ností může uzavírka ulice So-
kolovská trvat ještě i  ve  středu,“ 
předeslal před uzávěrkou dneš-
ního vydání týdeníku Velkome-
ziříčsko vedoucí odboru dopravy 
velkomeziříčského městského 
úřadu Jiří Pospíchal. 
Dnes v  dopoledních hodinách 
by měly být zapojeny indukční 
smyčky v  asfaltové vrstvě vo-
zovky a  zprovozněny semafory 

na  křižovatce Sokolovská – 
K  Novému nádraží.  „Prosíme 
proto řidiče i ostatní účastníky 
silničního provozu o maximál-
ní opatrnost a  ohleduplnost,“ 
dodal Pospíchal.

Stavba kruháče na Dol. 
Radslavice začne zjara
S rekonstrukcí silnice II/602 by měl 
její vlastník, Kraj Vysočina, pokra-
čovat zase od jara příštího roku, a to 

stavbou okružní křižovatky na Dol-
ní Radslavice. „Staveniště už je pře-
dáno, takže ještě do  konce tohoto 
roku proběhnou v daném místě pří-
pravné práce,“ upřesnil Pospíchal.

Oprava průtahu naším městem končí

Připravila: Jana Jurková

Šest milionů a dvě stě devade-
sát tisíc korun je aktuální výše 
pohledávek z oblasti přenesené 
působnosti města Velké Meziříčí 
ke konci září letošního roku. 
Koncem loňského roku to bylo 
o téměř tři sta padesát tisíc korun 
méně.

Pohledávky tvoří zejména uložené 
pokuty, náklady řízení a  poplatky 
za komunální odpad. „Jsou to ne-
pěkná čísla. Zase nám vzrostla,“ 
konstatoval starosta Radovan Ne-
cid. Největší pohledávky jsou tra-
dičně na  odboru dopravy. „Tvoří 
je pokuty za  dopravní přestupky. 
Ke konci loňského roku šlo o část-
ku 4 miliony, teď už je to čtyři a půl 
milionu korun. Tam je největší 
bolest,“ dodal starosta. Částečný 
podíl mají i  cizinci, kteří spáchají 
dopravní přestupek. Pokud jejich 
pokuta není započtena z  vybrané 

kauce, případně cizinec nezaplatí 
dobrovolně po  upomínce zaslané 
městským úřadem, neexistuje žád-
ný zákonný prostředek, jak tuto po-
hledávku vymoci.
Zvýšily se i  pohledávky za  komu-
nální odpad, z 370.000 na 504.000 
korun. Tento dluh se ale nejspíš 
do konce roku sníží. „Někteří z těch, 
kteří mají platbu za komunální od-
pad rozloženou do  dvou splátek, 
nestihli tu druhou splátku uhradit 
v  termínu. Dosavadní praxe však 
ukazuje, že poplatníci tuto částku 
hradí většinou v průběhu poslední-
ho kalendářního čtvrtletí, případně 
začátkem následujícího roku spo-
lečně s první splátkou na nové po-
platkové období,“ vysvětlila Pavla 
Pólová, vedoucí finančního odboru 
městského úřadu. 
Někde pohledávky narůstají, ale 
naopak dlužné výživné se snížilo 
z  1,1 milionu na  850.000 korun. 

Zbývající oblasti zůstávají dle sta-
rosty vcelku konstantní. 
„Některé dluhy stejně vypořádáme 
tak, že je smažeme,“ podotýká ješ-
tě starosta. Dluhy totiž město čas 
od času „pročistí“. Ale samozřejmě 
dle daných pravidel. „Odepíšeme ty 
pohledávky, u nichž zaniklo právo 
je vymáhat nebo jde o  nedobytné 
pohledávky, zejména v  případech 
soudním exekutorem či soudem 
vyslovené nemajetnosti dlužníka,“ 
uvedla příklady Pólová a  součas-
ně dodala, „co se týče pohledávek 
za dopravní přestupky, bylo od za-
čátku letošního roku do  konce 
září vystaveno celkem 30 před-
pisů pokut vyšších než 16.000 Kč 
(16.000–37.500 Kč) v  celkové výši 
821.500 Kč. Dobrovolně byly uhra-
zeny pouze 4 z nich. V 8 případech 
byl dohodnut splátkový kalendář. 
Ostatní z nich jsou nebo budou vy-
máhány.“

Pohledávky města rostou

Martina Strnadová
Vedoucí skupiny zaměřené na seniory Jana Jurková (na snímku uprostřed v čele 
stolu) je ředitelkou Sociálních služeb Města Velké Meziříčí. Foto: Iva Horká

Komunitní plánování sociálních služeb 
bylo zaměřeno na čtyři cílové skupiny
V úterý 21. 10. 2014 se v kon-
certním sále Jupiter clubu Velké 
Meziříčí konalo Komunitní 
plánování sociálních služeb 
města Velké Meziříčí se zamě-
řením na čtyři základní cílové 
pracovní skupiny. Úkolem 
jejich vedoucích bylo sezná-
mení zúčastněných s hlavními 
body a výstupy všech skupin, 
které byly předmětem projed-
návání se zástupci města Velké 
Meziříčí a budou zahrnuty 
ve Střednědobém plánu města 
Velké Meziříčí.

Pracovní skupiny byly otevřené pro 
veřejnost, uživatele a zájemce, kteří 
měli potřebu se vyjádřit k sociální 
problematice v našem městě a oko-
lí. Vedoucí pracovních skupin také 
spolupracují s poskytovateli sociál-
ních služeb z  okolních obcí, kteří 
přispívají svými názory a  náměty. 
Připomínky všech zúčastněných 
stran rozšíří výstupy pro tvorbu 
plánu sociálních služeb.
Zástupci sociálních služeb prezen-
tovali svá zařízení se zaměřením 
na návaznost svých služeb na další 

dostupné zdroje ve  využívání ve-
řejných služeb formou základních 
informací o kulturních a společen-
ských akcích, zdravotnické péči 
o nově zavedených sociálních služ-
bách.
Každá skupina si vzájemně předá-
vala zkušenosti z praxe. A diskuto-
valo se převážně na  témata, která 
se stala vztyčnými body společné 
analýzy ze všech pracovních sku-
pin. Šlo o problémy bezbariérovosti 
některých míst ve Velkém Meziříčí 
(chodníky, doprava, instituce, lé-
kaři, služby). Chybějící katalog so-
ciálních služeb, který se však stane 
součástí Střednědobého plánu VM. 
Občanům chybí odborní lékaři 
(zubaři). Postrádají ekonomicky 
dostupné bydlení, pracovní pří-
ležitosti pro osoby se zdravotním 
postižením, odbornou psycholo-
gickou pomoc pro děti i rodiče dětí, 
psychoterapeuta, psychiatra (pro 
rodiny s  dětmi) a  zazněla proble-
matika drogové prevence apod.
Komunitní plánování sociálních 
služeb bude i  nadále pokračovat 
v příštím roce. O dalším setkání vás 
budeme včas informovat.

Podrobnější informace můžete 
nadále získávat na níže uvedených 
kontaktech. Všem zúčastněným 
stranám děkujeme a  těšíme se 
na další spolupráci!
Pracovní skupina 1 – senioři – 
vedoucí skupiny – Mgr. Jana Jur-
ková, tel.: 603  967  714.
Pracovní skupina 2 – osoby se 
zdravotním postižením – do této 
skupiny také patří: 
a) osoby s tělesným postižením,
b) osoby s mentálním a kombino-
vaným postižením,
c) osoby se smyslovým postiže-
ním (omezení zraku a sluchu),
d) osoby s duševním nebo dušev-
ně chronickým onemocněním,
Vedoucí skupiny – Mgr. Ing. Ale-
na Poulová, tel.: 777 155  376.
Pracovní skupina 3 – děti, mlá-
dež a  rodina – vedoucí skupiny 
– Mgr. Zdeňka Šrámková, tel.: 732  
126  905.
Pracovní skupina 4 – osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 
a  osoby v  krizi – vedoucí skupi-
ny – Ing. Jaroslava Klapalová, tel.: 
732  948  318.

Text a foto: Martina Strnadová

Děti do šesti let budou 
jezdit na Fajťáku zdarma
Jaké novinky můžeme na Fajtově 
kopci očekávat v nové sezoně?
Nejzásadnější novinkou je stanove-
ní volného jízdného pro děti do šes-
ti let. Hlavním důvodem, proč jsme 
se rozhodli k tomuto kroku v době, 
kdy potřebujeme doslova každou 
korunu, je skutečnost, že jsme po-
važovali za nutné recipročně vyjá-
dřit díky za podporu, které se nám 
dostává v rámci sbírky na rozhled-
nu od občanů Velkého Meziříčí.
Je to i  forma, jak poděkovat MěÚ 
VM - starostovi Radovanu Ne-

cidovi, místostarostovi Josefu Ko-
mínkovi a  všem zaměstnancům 
za vytrvalou podporu a pomoc jak 
projektu rozhledny, tak Ski klubu 
VM. Děkujeme i všem, kteří se 
rozhodli přispět, a to nejenom ob-
čanům, ale i  firmám a  živnostní-
kům. Jako ojedinělou akci bych rád 
zmínil koncert, který na  podporu 
stavby rozhledny na  Fajtově kop-
ci uspořádala ZUŠ. Byla to krásná 
akce a řediteli školy i všem účinku-
jícím patří velký dík.
 Pokrač. strana 4, foto Petr Zezula

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina 
získal Vladimír Makovský
Hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek předal 23. října 
2014 deset nejvyšších ocenění 
Kraje Vysočina. 

Posedmé v historii Kraje Vyso-
čina byly medaile uděleny mi-
mořádným osobnostem, jejichž 
příběhy, práce, významné skut-
ky a dílo Vysočinu a její obyva-
tele obohatily.
„Bez desítky letos oceněných 
a  bez jejich příběhů by Vyso-
čina nebyla tím, čím je. Ústní 
poděkování za  jejich dílo by 
mohlo být chápáno jako efektní 
gesto falešné skromnosti. Proto 
udělením nejvyššího ocenění 
kraj deklaruje svou úctu,“ uvedl 
hejtman kraje Běhounek. 
Mezi oceněnými byl také občan 
Velkého Meziříčí, Vladimír Ma-
kovský.
Slavnostní večer se tradičně 
konal v  prostorách Horáckého 
divadla Jihlava. 

 Pokračování na straně 4
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Martina Strnadová

Žily spokojeným životem 
v kruhu své rodiny a měly 
obyčejné starosti malých dětí. 
Jediným jejich „prohřeškem“ 
byl židovský původ. 

Řeč je o šestici dětí, jejichž osu-
dy mapuje výstava „Neztratit 
víru v  člověka... Protektorát 
očima židovských dětí“, která 

je do  dnešního odpoledne pří-
stupná ve  velkomeziříčském 
muzeu.
Konkrétní lidské osudy jsou 
na dvaceti výstavních panelech 
zakomponovány do širšího his-
torického kontextu. Nechybí 
množství dobových fotografií, 
archivních materiálů, úryvků 
z deníků či dětských kreseb. 

Výstava bude dnes otevřená 
do 16 hodin, jednotné vstupné 
je deset korun.
Veškeré materiály a  doplňu-
jící informace k  výstavě, kte-
rá je zapůjčená z  Židovského 
muzea v  Praze, jsou umístěny 
na  webových stránkách www.
neztratitviru.net. 

-muz-, foto: archiv muzea

Výstava o holocaustu dnes končí

Martina Strnadová

Knihu vydává Město Velké Me-
ziříčí, textem ji opatřila historič-
ka Marie Ripperová a  fotografie 
mostů pořídili Antonín Havlát 
a Pavel Pavelka. Další autoři jed-
notlivých doplňujících fotek jsou 
například Jiří Michlíček (foto 
na  obálce), Dušan Repa (foto 
na  titulní straně), Pavel Stupka, 
či pocházejí z archivu velkomezi-
říčského muzea, Antonína Dvo-
řáka a  Pavla Stupky. Kresbami 
knihu zpestřila Lenka Ripperová, 
grafické úpravy se zhostilo Studio 
Václav Juda – Judacreative z Pol-
ničky a  její první vydání tiskne 
společnost Grafies z Hlinska. 
Za spolupráci při přípravě knihy 

autorka poděkovala Františku 
Bradáčovi, Antonínu Dvořákovi, 
Vítu Kostečkovi, Rostislavu Ka-
tolickému, Haně Spiesové, Pavlu 
Stupkovi a Jaromíru Vávrovi.

Knihu ocení jak 
milovníci historie, 
tak turisté
„Přínos i  využití připravené 
publikace jsou celkem nasna-
dě a  netřeba je dlouze dokládat. 
Milovníci historie ocení zmínky 
o  zaniklých mostech i  starších 
formách dochovaných mostů, 
technici rozmanitost řešených 
situací a  využití konstrukčních 

postupů, turisté zase pestrou 
škálu pozoruhodných objektů se 
sumou pohotových informací,“ 
píše ve svém recenzním posudku 
na  práci M. Ripperové vedoucí 
zdejšího archivu Martin Štindl, 
„město, které na  svém území 
nabízí 42 mostních konstrukcí, 
z  nichž některé jsou dochované 
již od  15. století a  jiné se pyšní 
řadou republikových ,nej‘, si po-
dobnou společenskou pozornost 
jistě zaslouží. Velké Meziříčí své-
ho času vstoupilo do historie jako 
město škol. Po vydání posuzova-
né knihy by se v ní mohlo etablo-
vat také jako město mostů.“

Pokračování ze strany 1
Nová kniha mapuje zdejší mosty

Více najdete v nové publikaci. 2x foto: MěÚ Velké Meziříčí

Iva Horká

Změří, jak jsou lidé ve Velkém 
Meziříčí šťastní
Jsou lidé ve Velkém Meziříčí 
šťastní? Takovou otázkou se 
zabývá průzkum, jejž nyní 
ve městě provádí olomoucká 
univerzita. 

Průzkum mezi obyvateli města 
má změřit jejich tzv. index štěs-
tí. Čili jejich životní, nikoli jen 
ekonomickou spokojenost. Vý-
sledkem velkého dotazníkového 
šetření v České republice by měl 
být index hrubého národního 
štěstí. Tedy něco jiného, než hru-
bý domácí produkt. Ten totiž sice 

dobře měří výkonnost ekonomi-
ky země, ale je zavádějícím uka-
zatelem, je-li interpretován i jako 
ukazatel životní úrovně a kvality 
života. Koncept takového zkou-
mání pochází z Bhútánu a je silně 
ovlivněn buddhistickou filozofií.
„Univerzita tento výzkum sama 
financuje s tím, že tazateli jsou 
studenti našeho gymnázia. Osob-
ně považuji takto získaná data 
za užitečná a na výsledky jsem 
opravdu zvědavý,“ uvedl starosta 
Velkého Meziříčí Radovan Necid.
Dotazníkové šetření nyní ve Vel-

kém Meziříčí provádí deset gym-
nazistů. „Každý z nás má oslovit 
deset lidí, nesmí to být naši blízcí 
příbuzní,“ popsala jedna z tazate-
lek Adéla Strnadová a dodala, že 
pro vyplnění dotazníku nemo-
hou vybrat kohokoliv, ale musejí 
postupovat podle daných kvót. 
Ty stanoví počet mužů a žen dané 
věkové kategorie a úrovně vzdě-
lání od základního až po vyso-
koškolské. „Zatím všichni, které 
jsem oslovila, byli ochotni dotaz-
ník vyplnit,“ dodala studentka.

Nájemci městských bytů dluží celkem 
1,4 milionu korun
Částka za dlužné nájemné 
v městských bytech ve Velkém 
Meziříčí činila ke konci třetího 
čtvrtletí roku 2014 jeden mili-
on a čtyři sta tisíc korun. 

„Samozřejmě nás to trápí, ale ne-
můžeme si pomoct, vymáhání dlu-
hů je komplikovaná věc,“ konstato-
val starosta města Radovan Necid. 
Ten dodal, že pohledávky města 
za nebytové prostory jsou nižší, ne-
boť ve stejném období se pohybo-
valy kolem 140 tisíc korun.
Aktuální dluh na  nájemném 
v městských bytech není zanedba-
telnou částkou. V  jeho vývoji je 
však vidět posun k lepšímu. Oproti 
roku 2012, kdy činil 1,9 milionu ko-
run, ke konci roku 2013 klesl na 1,5 
milionu. A  ani během letošního 
roku se nezvýšil. 
„Změnila se struktura dlužní-
ků. Z  těch stávajících nájemců se 
překlápí na  stranu již bývalých,“ 
vysvětlila pozitivní posun vedou-
cí odboru správy majetku a  bytů 
městského úřadu Magdaléna 
Kašparová a  dodala k  tomu kon-

krétní čísla. Podle nich nejvíce – 
957 tisíc korun – dluží městu bývalí 
nájemci, kteří v  městském bytě už 
nebydlí. Z  toho plyne, že dluh již 
navyšovat nebudou. Ale bohužel je 
také možné, že někteří z nich jej ani 
nikdy neuhradí. 
Téměř 293 tis. Kč dluží ti, kterým 
byl nájem bytu vypovězen, u soudu 
je na ně podána žaloba na vyklizení 
bytu a rada města s nimi tím pádem 
nájem na další měsíce neuzavře. No 
a 159 tisíc korun pak dluží stávající 
nájemci, kteří aktuálně v městském 
bytě stále bydlí. Některým se z něja-
kého mimořádného důvodu stalo, 
že jednorázově nájem nezaplatili. 
Jiní tak činí vědomě, hlídají si třímě-
síční výpovědní lhůtu, takže dvakrát 
nájem třeba nezaplatí, ale potřetí 
už ano. Ale i takové případy může 
město z  bytu vystěhovat. „Všech-
ny smlouvy uzavíráme na  dobu 
určitou s  automatickou obnovou. 
Stačí poslat nájemci oznámení, že 
mu nájemní smlouvu na další rok 
neobnovíme a  jeho nájemní vztah 
končí,“ připomněla Magdaléna 
Kašparová.

Soudy s dlužníky se 
táhnou i rok a půl
Dlužné částky jednotlivců se při-
tom velmi různí. „Nejmenší dluh 
plynoucí z  vyúčtování služeb činí 
3 koruny. Největší dluh jednotlivce 
však dosáhl až k 99.399 korunám. 
Obávám se, že je to právě ten pří-
pad, kdy bude velmi obtížné dluh 
vymoci,“ sdělila Magdaléna Kašpa-
rová. S  vymáháním dluhů i  uvol-
něním městských bytů je opravdu 
problém. Soud někdy rozhodne 
rychle, jindy se případ protahuje 
a  žalovaný nájemce-dlužník stále 
bydlí a  navíc spotřebovává ener-
gie,“ podotkla Kašparová a uvedla 
příklady. 
Jeden nájemce dlužil městu dvacet 
čtyři tisíce korun. Na jaře loňského 
roku na  něj město podalo žalobu. 
A  soudní jednání je nařízeno te-
prve na  letošní listopad. V  jiném 
případě se nájemce v pozici žalova-
ného dostal k soudu loni počátkem 
listopadu a soud již v prosinci téhož 
roku rozhodl o jeho vystěhování.

Práce na protipovodňové zídce se 
opět rozjely
Práce na dokončení poslední 
protipovodňové zídky ve Vel-
kém Meziříčí na levém břehu 
Balinky od Třebíčské ulice 
směrem na Palouky se po delší 
pauze konečně hnuly. 

Před časem je zastavilo skalnaté 
podloží, na něž pracovníci na-
razili v asi stometrovém úseku. 
Kvůli tomu bylo třeba změnit 
způsob provedení stavby. Na-
místo klasického založení stěny 
nyní firma vrtá a betonuje pilo-
ty, na jejichž základech vyroste 
zídka. Město požaduje, aby prá-
ce byly hotovy do 15. prosince 
letošního roku.

Text a foto: Martina Strnadová
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Konečná podoba sálu Jupiter clubu už se rýsuje

Obklady na stěnách ve velkém sále. Foto: Martina 
Strnadová

Pohled na stavbu výsuvného hlediště. Foto: Martina 
Strnadová

Snímek zachycuje práce na podlahách. Foto: Martina 
Strnadová

Pohled do budoucí šatny, která se nachází hned 
u vchodu. Foto: Martina Strnadová

Pracovníci montují do nových stropů moderní světla. 
Foto: Martina Strnadová

No a co rozhledna?
Stavba rozhledny pokračuje zhru-
ba dle stanoveného harmonogra-
mu. Probíhají práce na  spodním 
obslužném objektu, ale je nutno 
poznamenat, že pro letošní sezo-
nu bude v provozu pouze část ur-
čená obsluze vleku. Ocelová kon-
strukce se bude chystat přes zimu 
a  montovat se bude až na  jaře. 
Vzhledem k  velice složitému za-
kládání se začátek prací poněkud 
opozdil, ale firma Atika vyvinula 
v  dalších týdnech obrovské úsilí 
a díky tomu se nemusíme o zimní 
sezonu bát. Firmě Atika Lysý, s. 
r. o., a jejím zaměstnancům patří 
velký dík a uznání.

Jak probíhá sbírka na  rozhled-
nu?
Mohu říci, že k  dnešnímu dni 
bude obsazena zhruba polovina 
schodů. Je nutno si uvědomit, 
že je obsazeno více schodů, než 
to vypadá na  schématu z  naše-
ho webu, a to proto, že zde jsou 
uvedeni pouze ti, kteří si zaplati-
li konkrétní schod. Ti, kteří při-
spěli 2 tisíce čekají na  to, které 
schody zůstanou volné. Zastavu-
je mě spousta občanů s  tím, že 
i oni se chystají zakoupit schod. 
Pro ty mám sdělení, aby neváha-
li, protože schodů rychle ubývá.

Ing. Jiří Novotný, 
foto: Petr Zezula

Děti do šesti let budou...

Nejvyšší ocenění Kraje...

Koalice se tvoří i ve Velké Bíteši, Měříně 
a Křižanově
Jeho členy jsou Jan Musil (Pro 
Křižanov, BEZPP), Radomí-
ra Schmidová (Pro Křižanov, 
BEZPP), Marie Smejkalová 
(KDU-ČSL, BEZPP), Lenka 
Kamanová (KDU-ČSL, BEZ-
PP), Milada Kotíková (KDU-
-ČSL, BEZPP), Marie Chromá 
(KDU-ČSL, BEZPP), Miroslav 
Juračka (KDU-ČSL, BEZPP), 
Stanislav Tvarůžek (ODS, BEZ-
PP), Pavel Urban (Hasiči Kři-
žanov, BEZPP), Zdeněk Paří-
zek (Hasiči Křižanov, BEZPP), 

Silvie Tomšíková (ČSSD), Ivo 
Klimeš (ČSSD, BEZPP), Jan 
Engelhart (KSČM).

Měřín bude vedení 
schvalovat 5. 11.
To Měřín má schválit své vede-
ní ustavujícím zastupitelstvem 
až 5. listopadu.
„Oslovili jsme jednotlivce, kteří 
dostali od voličů nejvíc hlasů,“ 
sdělil stávající starosta a  sou-
časně lídr vítězné ODS v  Mě-

říně Jiří Servít, jenž sám získal 
nejvíc preferenčních hlasů ze 
všech.
„Teď čekáme na  jejich vyjádře-
ní,“ uzavřel Servít. V  patnácti-
členném zastupitelstvu městyse 
usednou Ivo Horák (Pro městys 
Měřín, BEZPP), Petr Buk (Pro 
městys Měřín, BEZPP), Anna 
Oulehlová (ČSSD, BEZPP), Ka-
rel Dvořák (Občanské sdružení 
Rybáři Měřín, BEZPP), Hana 
Smejkalová (KDU-ČSL, BEZ-
PP), Zdeněk Zdvihal (KDU-

-ČSL, BEZPP), Karel Pacal 
(KDU-ČSL), Jiří Servít (ODS 
a nestraníci, ODS), Petr Matějí-
ček (ODS a nestraníci, BEZPP), 
Ivo Rohovský (ODS a nestraní-
ci, ODS), Iveta Hlávková (ODS 
a  nestraníci, BEZPP, Jaroslav 
Pazdera (SNK Měřín a  Pusti-
na, BEZPP), Roman Hnízdil 
(SNK Měřín a  Pustina, BEZ-
PP), Vladimír Krejčí (SNK Mě-
řín a  Pustina, BEZPP), Ludvík 
Kuřátko (SNK Měřín a Pustina, 
BEZPP).

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 2

Vladimír Makovský je znám jako 
vlastivědný badatel, genealog, 
čestný občan rodné obce Věcov, 
zakladatel a  čestný člen Vlasti-
vědné a genealogické společnosti 
ve  Velkém Meziříčí, čestný člen 
Moravské genealogické a  heral-
dické společnosti v  Brně, bývalý 
člen Genealogické a  heraldické 
společnosti v  Praze a  Českoslo-
venské genealogické a  heraldic-
ké společnosti mezinárodní v St. 
Paul v  USA, autor třiceti vlasti-
vědných a  genealogických pub-
likací a desítek článků, v dřívější 
době ochránce přírody a vynika-
jící kronikář města. V  současné 
době je zdravotně indisponován, 
proto Skleněnou medaili uděle-
nou Krajem Vysočina převzala 
z  rukou hejtmana jeho dcera 
Vladimíra Hortová (foto vpravo). 
S  myšlenkou navrhnout Vladi-

míra Makovského na  nejvyšší 
krajské ocenění přišel jako první 
PhDr.  Arne Němec. Jeho snahu 
realizovalo Město Velké Meziří-
čí a  Vlastivědná a  genealogická 
společnost ve  Velkém Meziří-
čí. Žádost podpořili všichni tři 
naši krajští zastupitelé – ing. Ra-
dovan Necid, Josef Komínek 
a  ing.  František Bradáč. Výsled-
kem je ocenění, které v minulých 
ročnících získala např. sportov-
kyně Jarmila Kratochvílová, Mar-
tina Sáblíková, horolezec Radek 
Jaroš, operní pěvec Jakub Pustina 
nebo nadějná velkomeziříčská ly-
žařka Veronika Čamková. 
Vladimíru Makovskému srdečně 
blahopřejeme k  získání tak vý-
znamného ocenění a přejeme mu 
hodně dalších úspěchů a  dobré 
zdraví.

Výbor VGS, foto: archiv VGS

Pokračování ze strany 2

Silný vítr potrápil 
vysočinské hasiče
Kvůli silnému větru z 21. na 22. října museli hasiči od úterního ve-
čera do středečního rána zasahovat u deseti událostí, kdy odstraňo-
vali stromy a větve, které padly na komunikace a bránily tak plynu-
lému provozu. Nejvíce práce měli hasiči na Pelhřimovsku, Třebíčsku 
a Žďársku, naopak na Jihlavsku nemuseli v souvislosti s počasím vy-
jíždět vůbec. Za použití ručních motorových pil odstraňovali hasiči 
stromy například u Počátek, Nového Rychnova, Moravských Budě-
jovic, Budkova nebo Stránecké Zhoře. Události se obešly bez zranění 
osob. –PČR–
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Agrese vytváří vztahy

Bohoslužby
Středa 29. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 30. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 31. 10.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–
16.00 příležitost ke  svátosti 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 1. 11.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. J. B., 16.00 
kostel na Moráni – mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 
2. 11.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 14.30 Nový hřbitov – pobožnost za všechny zemřelé, 18.00 mše 
sv. – o. J. B., Mostiště 7.30 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 31. 10. Hor-
ní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz., Dolní Bory 16.00 mše sv. a modlitby 
na hřbitově – o. J. B., 2. 11. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Neděle vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Od odpo-
ledne 1. a po celý den 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmí-
nek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. 
listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro zemřelé při modlitbě 
na hřbitově. Na území ČR ze závažného důvodu je možné je získat už od 25. 
října. Neděle 14.30 na novém hřbitově pobožnost za všechny zemřelé. 
Českobratrská církev evangelická: neděle 9.00 v Husově domě.
Apoštolská církev: neděle 9.00 v areálu bývalých lisoven.

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Agresi chápeme většinou nega-
tivně. V naší běžné řeči ji spojuje-
me nejčastěji s  konflikty, násilím 
a  nenávistí. S  opovržením mlu-
víme o  agresorovi, původci a  pa-
chateli nějakého zla. Výrazy jako 
pěnit vzteky, vybouchnout zlostí, 
jít někomu po  krku, došlápnout 
si na  někoho tento jednostranně 
záporný, destruktivní význam ze-
silují. Nemá však agrese i nějakou 
kladnou, konstruktivní stránku? 
Mám za to, že ano, pokud ji začne-
me chápat jako energii, která může 
nejen život ničit, ale také jej pod-
porovat. 
Slovo agrese je v  latině odvozeno 
od slovesa, které znamená kráčet, 
přibližovat se k druhému. Původ-
ně je to slovo hodnotově neutrální 
– přiblížení se k druhému člověku 
může být jak setkáním pozitivním 
(vznikne vztah), tak ničivým úto-
kem. Někteří lidé jsou přímo plní 
životní energie a dovedou ji dob-
ře využít pro sebe i  druhé. Jsem 
přesvědčen, že každý z nás v urči-
té míře tuto životní sílu neustále 
shůry dostává. Můžeme ji využí-
vat ve prospěch života a vytváře-
ní vztahů, můžeme ji využít však 
také k lecčemu jinému, je možno 
ji i  zcela potlačit. Leckdy se z  ní 
stane síla ničivá a  škodlivá, ať už 

ve vztahu k sobě, ostatním, okol-
nímu světu či k  Bohu. Zacházet 
se svými agresemi, s darovanými 
vnitřními silami konstruktivně 
a vytvářet dobré a zdravé vztahy – 
to se člověk učí stále a nikdy s tím 
vlastně není hotov.
Přidám jednu čerstvou osobní 
zkušenost s  agresí. Ve  vězeňské 
kapli se tísní přes dvacet mužů 
a  já k nim jako jejich kaplan ho-
vořím. Jeden z  nich se pak ujme 
slova a začne se dost nepěkně na-
vážet do církve. Dříve bych to asi 
nechal být („jedním uchem tam, 
druhým ven“), ale něco uvnitř mi 
velí, abych zkusil tentokrát zarea-
govat jinak. Vnitřní síla se mnou 
cloumá, odvažuji se jít do slovní-
ho konfliktu, v  diskuzi to začne 
poněkud bouřit, přidávají se další 
a další, kteří také chtějí něco říct. 
Pěkně si to vzájemně vyříkává-
me, vzduch se pročišťuje, leckteré 
předsudky se ztrácejí a hroty otu-
pují. Když si po závěrečné modlit-
bě podávám se všemi ruku a od-
vádím je zpět na  jejich oddělení, 
slyším ocenění, že tak dobrý spo-
lečný rozhovor dlouho nezažili, že 
si mě váží a chtějí přijít příště zase. 
Večer odjíždím domů s  dobrým 
pocitem, že se něco cenného stalo.

Pavel Janošík

V té chvíli jsem konečně, patrně 
poprvé v  životě, získala jasněj-
ší představu o  tom, co je teorie 
velkého třesku. Z jednoho konce 
lavičky se náhle zvedla kama-
rádka a  z  druhého konce jsem 
se se vší silou mé váhy a váhou 
ohromného květináče s překrás-
ně rozkvetlou chryzantémou 
sesunula na  zem já. V  tu chvíli 
se mi odkryl nový úhel pohle-
du na  spoušť kolem mne. Byly 
tu hromady kukuřice, suchých 
trav, podzimních květin, bedny 
brambor, jablek a  zeleniny, byly 
tu dózy se semeny trav a  obil-
nin, dekoračky, sláma, přenosky 
plné sýrů a uzenin, lahve sirupů 
a pálenek a všechno, co by za ně-
kolik hodin mělo u návštěvníků 
podzimní výstavy v  tělocvičně 
na  Světlé vyvolat uklidňující 
atmosféru teplých tónů, vůní 
a chutí podzimu.
Náhle mi problesklo hlavou, jak 
protikladná nálada asi vládne 
ve  vedlejší budově, kde se při-
pravuje gastroden – přehlídka 
dokonalé tvořivosti lidských ru-
kou, perfekcionalismus detailů 
a za nimi skrytých chutí, přehlíd-
ka vytříbenosti estetického cítění.
Nyní nás musí zachránit právě 
ta nová perspektiva, která se mi 
naskytla díky mé „přízemní po-

loze“, řekla jsem si. Nové zorné 
úhly umí udělat divy. Daly jsme 
se do  práce. Z  neskonalého cha-
osu začalo postupně vznikat něco, 
čemu by se snad dalo říkat vý-
stava. Výstava s koncepcí? Těžko 
říct. Vystavovatelé byli různorodí. 
Tak různorodí, že se až nabízela 
otázka, co všechny tyto organi-
zace, firmy i  jednotlivci mohou 
mít společného? Oseva Stránec-
ká Zhoř, Zemědělské družstvo 
Křižanovsko, Pěstitelská pálenice 
Lavičky, Němcova farma Netín, 
Vařekova biofarma, Sirupy Mě-

řín, Agro Měřín, Centrum Koci-
ánka-pracoviště Březejc, Spolek 
žen Velké Meziříčí, firmy Euro-
plant a  PL, zahradnictví Mol-
nár, Zahrádkářský svaz i  drobní 
pěstitelé atd. Nebyl to jen motiv 
a  téma podzimu, co chtěli mít 
všichni společné, ale byla to všu-
dypřítomná potřeba vzdát dík ně-
komu, kdo byl předcházející dva 
roky duší a hnací silou při organi-
zaci podzimních výstav na SŠŘS. 
Vzpomínka na pana Petra Hene-
še byla tou neviditelnou spojovací 
nití, která nás vedla k  tomu, aby 

výstava dostala nejen patřičnou 
formu, ale i  ducha. Děkujeme 
paní Lavické a  kolektivu SŠŘS 
v rámci Nové Světlé za jejich na-
bídku, abychom ochutnávkami 
13 různých podzimních pokrmů 
přispěly k  úspěšnému výsledku 
výstavy. Výstava se zdařila. Ná-
vštěvníci odcházeli spokojeni 
a s přesvědčením, že Nová Světlá 
má před sebou dobrou budouc-
nost.

Jiřina Matičová za Spolek žen 
ve Velkém Meziříčí, 

foto: archiv Světlé

Barvy, vůně a chuť podzimu

V podvečer 18. října se na Ost-
růvku ve  Velkém Meziříčí sešla 
bezmála osmdesátka příznivců 
akcí, které pořádají Chaloupky 
pro malé i velké zájemce o příro-
du. Tentokrát je zde čekal kom-
ponovaný program, ve  kterém 
chaloupečtí pracovníci v  ukáz-
kách představili výsledky me-
zinárodního projektu Act Well! 
V jeho rámci vznikly čtyři nové 
vzdělávací programy a  kolekce 
zahradních i  stolních didaktic-
kých pomůcek k  tématu půda 
a  hmyz v  zahradě. Hlavně děti 
si zde některé z nich vyzkoušely 
a  zkoumaly i  podvečerní život 
v  zahradě, kde přibyla řada za-
hradních prvků, převážně pří-
rodních hmyzích hotelů jako zá-
zemí pro půdní, lezoucí i létající 

živočichy. Celý vzdělávací a hra-
vý blok pak končil občerstve-
ním, při kterém si děti s velkým 
elánem vlastnoručně lisovaly 
jablečný mošt.
Další částí programu byla tradič-
ní Evropská noc pro netopýry, 
která nabídla netopýří tematiku 
v  podobě zajímavé přednášky, 
promítání, prohlídky preparátů 
několika druhů netopýrů i prak-
tických ukázek lovu „netopýrů-
-dětí“ v  odborné režii našeho 
spolupracovníka Martina Ma-
láče. Členové přírodovědných 
kroužků Bobříci a  Robinsoni se 
zajímali o možnosti výroby a vy-
věšování budek pro netopýry, 
kterým v běžném městském pro-
středí chybí nabídka úkrytu. Děti 
zde také čekala výtvarná dílnička 

s  výrobou prstových loutek ne-
topýrů. Akci finančně podpořilo 
město Velké Meziříčí.
Účastníci (převážně celé rodiny) 

se rozcházeli až za  úplné tmy 
s příslibem, že už se těší na další 
chaloupeckou akci.

Mgr. Jana Audy, foto: archiv

Příroda uprostřed města

Čím více se blíží slavnost Všech 
svatých (1. 11.) a památka Všech 
věrných zemřelých (2. 11.), tím 
více se objevují různé reklamy 
a  pozvánky k  oslavám Hallo-
weenu, který se slaví v předvečer 
Všech svatých. Halloween má 
svůj původ v keltské historii, kdy 
se pořádaly oslavy na počest du-
chů, neboť Keltové věřili, že ritu-
ální oslavy přivedou duchy zpět 
na  zem. Tradice tohoto svátku 
se dodnes odráží v  Halloweenu. 
Také dnešní oslavy se točí kolem 
takzvaných žijících mrtvých, du-
chů, čarodějnic a  strašidel, což 
nemá s  křesťanskou vírou nic 
společného. Pozadí oslav, které 
většinou stojí i  spoustu peněz, 
má až protikřesťanský nádech: 
vydlabávání dýní a  vyřezávání 
strašidelných tváří, do  nich vsa-
zování rozžatých svící, výzdoba 
domácností dekoracemi „ze zá-
hrobí“, strašidelné oslavy, choze-

ní dětí v  maskách vzbuzujících 
strach, hrůzu a  děs. Kolem Ha-
lloweenu se upředla hustá síť ko-
mercializace zla prostřednictvím 
reklam ve  sdělovacích prostřed-
cích a na internetu. Naproti tomu 
svátky Všech svatých a  Všech 
věrných zemřelých zdůrazňují 
radostnou skutečnost naší křes-
ťanské víry a posilují křesťanskou 
naději na  věčný život po  smrti. 
Úkolem a  touhou každého křes-
ťana je jít po  cestě svatosti, žít 
v  Bohu, plnit zákony Boží, sjed-
nocovat se s Boží vůlí, konat byť 
malé věci s  velkou láskou, přijí-
mat to, co nám život přináší.
V  den památky Všech věrných 
zemřelých vzpomínáme na  ze-
snulé, modlíme se za  ně na  zá-
kladě naděje na  spásu. V  litur-
gii prosíme „světlo věčné ať jim 
svítí“. Večer také zapalujeme 
svíčky na  památku dětí povraž-
děných při potratech a  modlí-

me se za  obrácení a  lítost těch, 
kteří je k  této smrti odsoudili. 
Modlíme se i za nenarozené děti, 
kterým tento osud hrozí. A také 
za  matky, které potrat zvažují, 
aby odolaly pokušení a  svodům 
zlého a  zachovaly se správně. 
A  za  všechny, kdo se podílejí 
na potratech, od lékařů po poli-
tiky, aby si uvědomili hrůznost 
a  zločinnost svého jednání, ob-
rátili se a  napravili. Je to svátek 
naděje a  důvěry v  milosrdného 
Boha. I my můžeme našim blíz-
kým zesnulým právě v  tyto dny 
pomoci modlitbou a  svatým 
přijímáním při mši svaté. Jedině 
s Ježíšem Kristem můžeme zvítě-
zit nad mocí zla, temnoty a stra-
chu před smrtí. To je pravý opak 
toho, co chce lidem předávat 
Halloween, kde se znázorňuje 
smrt ve své nejhrůznější podobě, 
posmrtný život bez radosti a na-
děje. 

Slavíme Halloween nebo křesťanské 
svátky?

Iva Syptáková
Budou mít fotbalisté na zimu vedle schodů k fotbalovému stadionu ještě skluzavku pro děti – nebo ne? 
Přimlouvám se za tento architektonický výtvor. Text a foto: P. Z.

Budou mít fotbalisti i skluzavku?
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Knihovna z Dobré Vody pořádá zájezd na inscenaci 
Horáckého divadla Jihlava 

R O Z M A R N É  L É T O
jevištní adaptace novely plné poezie, lásky a kouzel 

od Vladislava Vančury
Pátek 16. ledna 2015 v 19 hodin

Doprava zajištěna. Autobus zastavuje postupně v Martinicích, 
Kozlově, Křižanově, Dobré Vodě, Vídni, Moštištích 

a Velkém Meziříčí.
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 737 565 009 (Drápelová)

Portimo, o. p.  s., zve 
všechny přátele dobro-
činnosti a zábavy na svou 

podzimní benefici.
Ta se uskuteční s podporou 

města Nové Město na Mora-
vě a KOUS Vysočina v pátek 

21. listopadu 2014 v novoměst-
ském kulturním domě pod názvem 

Na jedné lodi, na vlně svobody.
Termín i  podtitul benefice souvisí s  jejím progra-

mem,  který se letos tematicky vztahuje ke „čtvrtstoletí svo-
body“ a k tomu, co svoboda přinesla a přináší sociálním službám, 

neziskovým organizacím i každému z nás.
Od 10 do 19 hodin bude v předsálí kulturního domu otevřena svo-
bodná KAFÁRNA – osvěžovna, kde je možné posedět, ochutnat vý-
běr kávy či limonády z domácích sirupů, objednat si sladkou či slanou 
dobrotu (připravena je i premiérová ochutnávka „portimáčku“). 
Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu o  proměně sociálních 

služeb, vybrat si krátké video v originálním juke-boxu, vyluštit retro-
křížovku nebo fotokvíz s názvem Jak jsme se proměnili, zaznamenat 
svou vzpomínku na rok 1989 a prolistovat dobové čtivo. Na děti čeká 
kromě dobrot po celý den svobodná zábava v „dětském salonu“, kde 
jsou připraveny dobové hračky a stolní hry a také ateliér, v němž mo-
hou děti vytvořit (a posléze vystavit) obrázky i texty na téma „svoboda 
a nesvoboda“.
Celodenní program vyvrcholí legendárním představením Hrdý 
budžes s Bárou Hrzánovou v hlavní roli, které začne ve velkém sále 
kulturního domu v 19 hodin.
Děkujeme, že máte rádi dobročinnost a zábavu!                                    -rš-
Portimo, o. p. s., je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 
1998 a pomáhá v Novém Městě i širším regionu dětem, mládeži, dospě-
lým lidem i celým rodinám v nepříznivé životní situaci, a to prostřed-
nictvím pěti registrovaných sociálních služeb (EZOP – nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná 
péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Věnuje se také dob-
rovolnickým programům a programům primární prevence ve  školách, 
které realizuje Centrum prevence CéPéčko.

Na jedné lodi, na vlně svobody…

Soutěž o posezení 
v KAFÁRNĚ!

Pro čtenáře jsme připravili soutěž o posezení v novoměstské Kafárně 
– 21. 11. 2014 (káva a něco malého k tomu zdarma).  
Soutěžní otázka: Podle čeho vznikl název benefiční akce Na  jedné 
lodi, na vlně svobody? Správnou odpověď vepište do kuponu (viz na

hoře) a doručte jej do redakce nejpozději do čtvrtka 12. 11. (včetně).  
Vylosovaného výherce s  partnerem budeme kontaktovat na  tel. č.  
nebo na e-mail.                                                                                       -red-
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Soutěžní kupon týdeníku 

ODPOVĚĎ

E-MAIL NEBO TEL.

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

ZŠ Oslavická Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o. 
pořádají

FESTIVAL 
VZDĚLÁVÁNÍ 2014

čtvrtek 6. 11. v luteránském gymnáziu, 
náměstí Velké Meziříčí

15.30–18.00 hodin
Přehlídka je určena zejména vycházejícím žákům 

základních škol a jejich rodičům. 
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: 

A D V E N T N Í  S V Ě T Ý L K A 
N A  N Á M Ě S T Í
Tradiční akce s rozsvícením 
vánoční výzdoby na náměstí
Neděle 30. listopadu od 16.45 hodin

PROGRAM: 
▶ ▶ ▶ 10.00 hodin 
divadelní pohádka pro děti 
VÁNOČNÍ HVĚZDA 
v kinosále JC

▶ ▶ ▶17.30 hodin 
filmové promítání
KRÁSKA A ZVÍŘE 
v kinosále JC

Akce jsou bez vstupného. 
Program se bude postupně doplňovat!

P O Z V Á N K A 
na ustavující zasedání 

nově zvoleného Zastupitelstva města Velké Meziříčí
Městský úřad Velké Meziříčí v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňuje pozvánku o konání ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, svolaného dosavadním starostou obce 

ing. Radovanem Necidem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: sál kina Jupiter clubu, s. r. o., Náměstí 17, Velké Meziříčí
Doba konání: 4. listopadu 2014 od 15 hodin
Program jednání:
1) Seznámení s výsledky voleb do Zastupitelstva města Velké Meziříčí
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Složení slibu nových členů Zastupitelstva města Velké Meziříčí
4) Schválení programu
5) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města
 a) určení počtu místostarostů,
 b) stanovení počtu členů rady města,
 c) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
          (§ 71 zákona o obcích),
 d) stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města,
 e) volba starosty,
 f) volba místostarosty,
 g) volba ostatních členů rady města
6) Projev starosty
7) Závěr Ing. Radovan Necid

dosavadní starosta města Velké Meziříčí
mediální analytik
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Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

■ Mrazák Goddess. Nový, jen 
vyzkoušený. Výška 85 cm, š. 
55 × hl. 55 cm, energetická 
třída A, užitý objem celkem 
82 l. Telefonní číslo v  redakci.
■ Šlapací šicí stroj Bobbin 
z  pozůstalosti. Levně pro-
dám.  Tel.: 737  109  236.
■ Šuplíkový mrazák 195 l, starší. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 736 245 368.
■ Bundu, zakázkově šitou, 
látkovou, šedou, vnitřek a  lí-
mec pravý beran. Na  střed-
ní postavu 165–170 cm. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 604  134  469.
■ Helmu  HX Safety, barva mod-
rostříbrnočerná – matná, cena 
799 Kč, rychloupínací spona, 
polohovací plexi, dvě drobné  
oděrky od  kamínků, jinak dob-
rý stav.  Nevyužiji – důvod pro-
deje. Dále nabízím kompresní 
punčochy lýtkové, krátké, tělové 
barvy, výrobce Deona Medi, cena 
300 Kč, vel. 2, použité 5×.  Ne-
sedí mně velikostně a  složením. 
Tel.: 732  656  886, pouze volat.
■ Selata na  výkrm, váha 20–

30 kg. Prodám prase na dokrme-
ní, váha 80 kg. Tel.: 604 241 346. 
■ 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.
■ Prase vykrmené na  domá-
cí porážku. Odběr možný 
v  živém nebo v  půlkách. Mě-
řín. 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.
■ 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.
■ Brambory na  uskladnění, od-
růdy Marabel, Belana, Adéla. Dále 
prodám ječmen a  pšenici. Tel.: 
607 299 168, nejlépe po 17. hodině.
■ 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.

■ Protahovačku 30 cm KDR/Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.
■ El. motor, patkový, uzavřený, 
4 kW, 960 otáček, průměr hřídele 
35–38 mm. Tel.: 739 924 200.
■ Lištovou sekačku MF 70 
a  malotraktor (frézu) te-

ra-vari. Tel.: 605  884  826.
■ 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.
■ 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.

■ 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.
■ Hledám pronájem. Důchod-
ce hledá ubytování v  soukromí 
v  RD v  lokalitě Olší nad Osla-
vou, i  na  trvalejší pobyt. Tel.: 
603 393 183.

■ Psí boudu zateplenou, pro vel-
kého psa. Tel.: 775 467 667.

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

Prodám

dOUčíM anGličtinU
tel.: 608 662 781

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 1. 11. MUDr. Jiřina 
Foltanová, U Zbrojnice 404, 
Svratka, tel.: 608 069 430. 
Neděle 2. 11. MUDr. Petr Filla, 
Střední 5, Velké Meziříčí, tel.: 
566 524 275. (www.nnm.cz)
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–neděle 
7.00, tel.: 737 585 224. 

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.

GTH Catering a. s.
přijme 

kuchaře/kuchařku 
pro provoz ve Velké Bíteši.
Požadujeme: samostatnost, 
zodpovědnost, spolehlivost, 

schopnost týmové práce, 
příjemné vystupování.

Nabízíme: 
zázemí silné, rozvíjející se spo-
lečnosti, možnost profesního 
růstu, pracovní dobu po–pá.

Kontakt: Smejkalová Ludmila, 
tel.: 724 437 145

Životopis zasílejte na e-mail: 
provoz.pbs@gthcatering.cz

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.

Nepůjde 
elektrický proud: 
Dne 30. 10. od 7.30 do 15.45, 
celá obec Martinice, Dobrá 
Voda, oblast Martinice cihelna 
a závlaha.  
                                        -E.ON-

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Prodejní doba:  pondělí–pátek: 6.30–17.30
  sobota:                  7.00–11.00
Více na www.jednotavelmez.cz

Vážení zákazníci, 
dovolujeme si vás pozvat do naší nové provozovny, 

která je již otevřena od 17. 10. 2014. 
Prodejna se nachází v přízemí obchodního centra Panorama 
a  potěší vás širokou nabídkou potravinářského i  průmyslového zboží. 
Samozřejmostí bude čerstvá nabídka pečiva, uzenin, ovoce a zeleniny. 
Mimo jiné budete moci využít těchto služeb, jako jsou platba kartou, 
platba složenek, Cash&back, dobíjení telefonů a  nového mobilního 
operátora COOP MOBIL. 

NOVÁ
PRODEJNA

AQUAPARK – TROPICAL  ISLAND – 8. 11. 
Celodenní vstupné vč. dopravy 1.300 Kč, děti do 6 let 500 Kč

Nástupní místa: VM (Domus, Billa) 1.20, Stránecká Zhoř 1.35, 
Měřín u kašny 1.45. Po dohodě nástup možný po trase.

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

Úklidová firma přijme 
uklízečku na úklid 
ve Stránecké Zhoři, 

práce na hlavní pracovní 
poměr. Tel.: 567 210 125.

 
(sdružení obrany spotřebitelů) 

– pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad 
Sázavou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství 
občanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace 

hrozí. Rady a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva 
pracovního, rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční 

a dluhové problematiky, exekučního řízení, pojištění, 
náhrady škody, bydlení, ochrany spotřebitele, 

občanského soudního řízení, a dalších. 
Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou 

své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 
Poradenské dny ve Velkém Meziříčí: středy v sudých týdnech 

od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí 
v zasedací místnosti ve 2. patře. 

Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny 
Žďár nad Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

pORadny na MěstskÉM Úřadě
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Vzpomínky

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 
hodin (bude upřesněno) – Vladimír Makovský – laureát skleněné 
medaile Kraje Vysočina (23. 10. 2014 V. Makovský v Jihlavě převzal 
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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚ-
LÉ (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.  Při-
hlásit se můžete nejpozději do 31. října 2014 na programovém 
oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 566 782 000 nebo na pro-
gram@jupiterclub.cz.  Omezená kapacita!                                     -hs-

Taneční pro dospělé

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. 

TRAKTORÁCI U WACHTLŮ
8. 11. od 16 hodin

POSLEDNÍ LEČ v Netíně
1. 11. 2014

Hudba: VYSOČINKA
kuchyně, tombola
rezervace: 602 754 215

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

Dne 1. listopadu 2014 tomu 
bude 6 let, co nás navždy opusti-
la naše milovaná manželka, ma-
minka, babička a sestra, paní 

Marie Syslová z Černé.

S láskou vzpomínají manžel, 
syn a dcery s rodinami.

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. 

Ochotnický divadelní spolek Tastyjátr Vás srdečně zve
na představení divadelní hry: 

 
 

Novodobá komedie o manželství, nevěře, zklamání… 

Budeme se na Vás těšit dne 20. 11. 2014
v 19.30 hod v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
Předprodej vstupenek na programovém oddělení JC 

Vstupné 80,- Kč

Delej, jak myslíš, 

ale...

Velkomeziříčské muzeum 
zakončí letošní sezonu vý-
tvarnou výstavou „Slovo. 
Obraz“. Ve  výstavním sále 
představí svoji tvorbu ruská 
výtvarnice Vera Atkarskaja 
s dcerou Varvarou.
Vera Atkarskaja, která se 
ve  Velkém Meziříčí prezen-
tovala již v  loňském roce, 
vystaví grafické práce, její 
dcera představí tvorbu foto-
grafickou.
Vernisáž se uskuteční 6. 
listopadu v  17 hodin ve  vý-
stavním sále muzea. Výstava 
bude otevřena až do 14. pro-
since. Návštěvníci zaplatí de-
setikorunové vstupné. -muz-

Pozvánka na tradiční setkání pracovníků 
Pomocných provozů Kablo, které se koná 

28. 11. 2014 od 14.30 v restauraci U Wachtlů.

Muzeum otevře poslední 
letošní výstavu, tentokrát 
výtvarnou

Dne 5. 11. 2014 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustila 
naše manželka a maminka, paní 

Ivana Ambrožová. 
Stále vzpomínáme. 

Manžel a dcery s rodinami

Myslivecké sdružení Balinské údolí Oslavice 
srdečně zve na tradiční 

POSLEDNÍ LEČ
KD Oslavice 1. listopadu od 20.00
hraje: F-BOX
bohatá zvěřinová tombola
výborná myslivecká kuchyně
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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. Koncerty probíhají v luterán-
ském gymnáziu od 19 hodin.

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. Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, Ivan Vyskočil/Martin 
Sochor a jiní. 

▶  ▶ Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin ● ● ● BARMANKY ● ● ● divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale i o mužích pro ženy a o ženách pro 
muže z prostředí koktejl baru. Hru dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, Kateřina Velebová, Irena Máchová
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, listOpad

● ● 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., přístupný.

● ● Sobota 1. 11. v 19.30 hodin
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Podle mimořádného románu Mi-
chala Viewegha Andělé všedního 
dne natočila režisérka Alice Ne-
llis originální příběh, v němž po-
myslné andělské perutě nosí Ma-
rián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška 
Křenková a  Vladimír Javorský. 
Tihle čtyři se snaží provést své 
lidské svěřence jejich nejtěžším 
dnem. Dále hrají B. Polívka, Z. 
Bydžovská.  Drama ČR 2014.
Vstupné: 110 Kč, 97 min., pří-
stupný od 12 let
● ● Neděle 2. 11. v 16 hodin
7 TRPASLÍKŮ
Bobo, nejmladší ze sedmi trpas-
líků nešťastnou náhodou píchnul 
princeznu Růženku do prstu než 
hodiny na oslavě jejích 18. naro-
zenin odbily půlnoc. Tak napl-
nil kletbu zlé čarodějnice Della 
Morty. Touto drobností totiž 
poslal celé království do  staletí 
trvajícího spánku. On i jeho šest 
kamarádů musí stůj co stůj chybu 
napravit. Ale jak? Přece polibkem 
z pravé lásky! Animovaná fantasy 
komedie Německo, 2014, český 
dabing. Vstupné: 100 Kč, 88 min., 
přístupný.
● ● Středa 5. 11. v 19.30 hodin
SOUDCE
Právník Hank Palmer se vrací 
z  velkoměsta domů, kde prožil 
dětství a  kde je jeho odcizený 
otec, maloměstský soudce po-
dezřelý ze spáchání vraždy. Pal-
mer se rozhodne zjistit pravdu 
a  v  průběhu pátrání obnovuje 
spojení s  rodinou, od které před 
lety odešel. Režie D. Dobkin. 
Drama USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. 
Vstupné: 100 Kč, 142 min., pří-
stupný.
● ● Pátek 7. 11. v 19.30 hodin
ANABELLE
John Form našel pro svou nastá-
vající manželku Miu dokonalý 
dárek – krásnou starou klasickou 
panenku oděnou do sněhobílých 
svatebních šatů. Ale Miina radost 
z  Annabelle nemá dlouhého tr-
vání. Jedné hrůzné noci vtrhnou 
do  jejich domu vyznavači satan-
ského kultu a brutálně napadnou 
mladý pár. Prolitá krev a  hrůza 
nejsou to jediné, co za  sebou 
nechávají. Režie J. R. Leonetti. 
Horror USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. 
Vstupné: 100 Kč, 99 min., pří-
stupný od 15 let.
● ● Sobota 8. 11. v 19.30 hodin
CO S LÁSKOU

V roce 1984 byli Amanda a Da-
wson spolužáci na  střední škole. 
Pocházeli z  odlišných sociálních 
poměrů, navzdory tomu mezi 
nimi vznikla přímo osudová 
láska. Měšťácká společnost jim 
jí nedopřála. Zklamaná Aman-
da odešla studovat na  vysokou 
školu a Dawsona po tragické au-
tonehodě zavřeli do  vězení. Ne-
viděli se celé čtvrtstoletí, dokud 
se nesetkali na pohřbu. Hrají M. 
Monaghan, L. Liberato. Režie R. 
M. Hoffman. Romantické drama 
USA 2014. Původní znění, čes-
ké titulky. Vstupné: 110 Kč, 117 
min., přístupný od 12 let.
● ● Neděle 9. 11. v 16 hodin
ŠKATULÁCI
V Sýrečkově není radno vycházet 
po setmění. Z podzemních dou-
pat vylézají podivní tvorové zvaní 
Škatuláci, kteří kradou vše, co jim 
přijde pod ruku. Dobrodružná 
animovaná komedie USA 2014, 
český dabing. Vstupné: 110 Kč, 
97 min., přístupný.
● ● Středa 12. 11. v 19.30 hodin
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LE-
GENDA
Nebál se postavit obrovské přesi-
le. Obětoval se, aby ochránil svou 
rodinu a  svůj lid. Stal se legen-
dou, která úspěšně zbrzdila tu-
recký vpád do Evropy. Přesto ho 
dnes vnímáme především jako 
jedno z  největších monster, jaké 
lidská mytologie stvořila. Řeč je 
o hraběti Drákulovi, krvelačném 
vládci Transylvánie. ... Režie G. 
Shore. Dobrodružný fantasy film 
USA 2014, české titulky. Vstup-
né: 110 Kč, 92 min., přístupný 
od 12 let.
● ● Čtvrtek 13. 11. v 19.30 hodin
TRABANTEM AŽ NA KONEC 
SVĚTA
Cestovateli Danu Přibáňovi 
a jeho partě nestačilo, že dokázali 
nemožné, když přejeli Trabantem 
Afriku a natočili o tom nezávislý 
film. Rozhodli se vypravit na ješ-
tě náročnější cestu. 21  124 kilo-
metrů napříč Jižní Amerikou až 
na  konec světa. A  aby to nebylo 
moc jednoduché, tentokrát ne-
pojedou jen Trabantem. Doku-
mentární film ČR 2014. Vstupné: 
80 Kč, 98 min., přístupný.
● ● Pátek 14. 11. v 19.30 hodin
INTIMITY
Intimity jsou romantickým fil-
mem, složeným ze sedmi pří-
běhů o  lásce, které se vzájemně 
prolínají. Zamilované páry nám 
nechávají nahlédnout do  svého 
intimního soukromí v  okamži-
ku, kdy řeší určitý citový milost-
ný problém úměrný jejich věku 
a  povaze. Režie I. Macharáček, 
romantická komedie ČR 2014. 
V  hlavní roli Z. Adamovská, 
P. Štěpánek, K. Leichtová, T. Klus, 
O. Vetchý. 
Vstupné: 100 Kč, 104 min., pří-
stupný od 12 let
● ● Sobota 15. 11. v 19.30 hodin
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Podle mimořádného románu Mi-
chala Viewegha Andělé všedního 
dne natočila režisérka Alice Ne-
llis originální příběh, v němž po-
myslné andělské perutě nosí Ma-
rián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška 
Křenková a  Vladimír Javorský. 
Tihle čtyři se snaží provést své 
lidské svěřence jejich nejtěžším 
dnem. Dále hrají B. Polívka, Z. 
Bydžovská.  Drama ČR, 2014.
Vstupné: 110 Kč, 97 min., pří-
stupný od 12 let.
● ● Neděle 16. 11. v 16 hodin
VČELKA MÁJA

Animovaný příběh včelky a  je-
jich přátel. Režie: A. Stadermann. 
Rodinný film Austrálie, Němec-
ka 2014, český dabing. Vstupné: 
110 Kč, 88 min., přístupný.
● ● Pátek 21. 11. v 19.30 hodin
HUNGER GAMES: SÍLA 
VZDORU  (1. část)
Proti všem očekáváním přežila 
Katniss hladové hry dvakrát, ale 
ani poté nemá klid. V  zemi Pa-
nem vypuklo povstání. Kapitol je 
naštvaný a chce pomstu. Kdo by 
měl za nepokoje zaplatit? Katniss. 
A  co je nejhorší? Režie F. Law-
rence. Dobrodružný scifi thriller 
USA, původní znění, české titul-
ky. Vstupné: 120 Kč, 125 min., 
přístupný od 12 let.
● ● Neděle 23. 11. v 16 hodin
WINX CLUB – V TAJEMNÝCH 
HLUBINÁCH
Winx jsou zpět! Tentokrát se 
chtějí chopit císařského trůnu 
a aktivovat ohromnou sílu, omy-
lem však probudí krutou vílu 
Politeyu, která byla zakletá třemi 
čarodějkami. Ona je však připra-
vená uzavřít s Winx dohodu. Re-
žie I. Straffi. Animovaný rodinný 
film Itálie 2014, český dabing.
Vstupné: 90 Kč, 98 min., přístup-
ný.
● ● Středa 26. 11. v 19.30 hodin
ŽELEZNÁ SRDCE
Duben 1945. Zatímco se spoje-
necká armáda pokouší o  finální 
ofenzívu na evropské frontě, ují-
má se válečný veterán, armádní 
seržant Wardaddy, velení tanku 
Sherman a vydává se s jeho pěti-
člennou posádkou na vražednou 
misi v  týlu nepřítele. V  hlavní 
roli B. Pitt, L. Lerman, S. LaBeouf 
a  další. Režie D. Ayer. Válečné 
drama USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
135 min., přístupný od 15 let.
● ● Pátek 28. 11. v 19.30 hodin
POHÁDKÁŘ
V  řece je nalezeno tělo nezná-
mého muže. Při pátrání po  jeho 
identitě se kapitán Rott ocitne 
uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává 
milostné drama hlavního hrdiny 
Máry/Kamila, který si vybudoval 
dva souběžné životy se dvěma 
krásnými ženami. Pro Pohádkáře 
jsou ženy výzvou, vášní i  inspi-
rací, jsou objektem lásky i  lži… 
Režie V. Michálek, předloha B. 
Nesvadbová (kniha). Hrají: J. 
Macháček, A. Geislerová, E. Her-
zigová, A. Linhartová, J. Dvořák, 
M. Hádek. Romantické drama 
ČR 2014.  Vstupné: 120 Kč, 90 
min., přístupný od 15 let.
● ● Sobota 29. 11. v 19.30 hodin
GET ON UP – PŘÍBĚH JAME-
SE BROWNA
James Brown byl nespoutaný ži-
vel, jenž si vždycky dělal, co chce. 
Nesnesitelná frackovitost, kterou 
v plné kráse rozbalí hned v úvodu 
filmu, má hluboké kořeny v jeho 
minulosti… James se nikde ne-
naučil pravidla, podle kterých 
společnost fungovala. I  proto je 
permanentně porušoval. Na dru-
hou stranu se nebál měnit zave-
dené pořádky, což mu pomáhalo 
v zásadních životních a …  Režie 
T. Taylor.  Životopisné  hudební 
drama USA 2014, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
139 min., přístupný od 12 let.

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

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 probíhá na programovém oddělení JC, 
tel.: 566 782 001, 004.

Změna programu vyhrazena!

Středa 29. října od 19.30 hodin
kinosál Jupiter clubu

Sobota 15. 11. v 18.00
Kochánov
 – obecní domeček

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziří-
čí pořádá v sobotu 1. a 15. listo-
padu 2014 od 15 hodin na malé 
scéně loutkové divadlo s názvem 

ČERTI NA HRADĚ
Vstupné 40 Kč. Rezervace vstu-
penek probíhá na  programovém 
oddělení Jupiter clubu, na  tele-
fonním čísle 566  782  001, 004. 
Rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do pátku před termí-
nem loutkového divadla. Výjimka 
v  sobotu (a  to po  předchozí tel. 
domluvě) nejpozději do 14.45 ho-
din. Poté budou dány vstupenky 
do volného prodeje.                  -hs-

Pozvánka 
na loutkové 

divadlo
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V  neděli 12. října 2014 vyrazily 
naše nejmladší házenkářské nadě-
je z DDM na první turnaj letošní 
sezony do Ledče nad Sázavou. 
Minižáci: Tento tým odehrál 
velice dobrý turnaj. První čtyři 
zápasy jsme měli vždy od začát-
ku pod kontrolou a  zaslouženě 
jsme slavili vítězství. Kluci měli 
výborný pohyb a  dobře jsme 
kombinovali v  útoku. Poslední 
zápas byl od prvních minut velice 
vyrovnaný, na  konci nám bohu-
žel selhala koncovka a  prohráli 
jsme o  jediný gól. Herně a  stře-
lecky mužstvo táhlo trio Tadeáš 
Bíbr, Lukáš Dobrovolný a Robin 
Koudela. V brance vynikal Lukáš 
Deraha. Celkové skóre 57:25.
Výsledky: 
VM – Nové Veselí 13:4
– Havlíčkův Brod D 14:5
– Žirovnice 9:6
– Havlíčkův Brod C 14:2
– Havlíčkův Brod A 7:8
Sestava a  branky: Tadeáš Bíbr 
(23), Robin Koudela (13), Lukáš 
Dobrovolný (12), Radek Na-
vrátil (3), Jakub Russ (3), Jakub 
Mach (2), Lukáš Deraha (1), 

Pavel Kotouček, Adam Horký.
Přípravka: Kluci z  přípravky 
odehráli skvostný turnaj. Ani 
jednou neokusili hořkost poráž-
ky a  všechny soupeře doslova 
převálcovali. Klukům nechyběl 
dobrý pohyb jak v  obraně, tak 
i  v útoku. Předváděli ukázkovou 
osobní obranu, s  velkým množ-
stvím získaných míčů. Střelecky 
vynikalo duo Martin Dobejval 
a Jakub Uchytil, hned za nimi byl 
Radim Hlaváč a Jirka Winterling, 
pro kterého to byl úplně první 
turnaj. Celkové skóre 99:8!
Výsledky: 
VM – Havlíčkův Brod C 22:0
– Havlíčkův Brod B 24:0
– Havlíčkův Brod A 14:4
– Ledeč n. Sázavou 22:1
– Nové Veselí 17:3
Sestava a branky: Martin Dobej-
val (25), Jakub Uchytil (23), Ra-
dim Hlaváč (17), Jiří Winterling 
(15), Adam Požár (8), Petr Zezu-
la (7), Jaroslav Pavlíček (2), Alan 
Marek (1), Adam Jaša.
Všechny kluky, jak ty starší, tak 
i  ty mladší, je nutné velmi po-
chválit. Předváděli krásnou hru, 

plnou hezkých kombinací. Dou-
fejme, že nám vítězné tažení se-
zonou vydrží co nejdéle.
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Ho-
ráková, Pavol Živčic, Jiří Kaštan.
Minižákyně: Odehrály pět sou-
těžních zápasů s bilancí jednoho 
vítězství a čtyř porážek. Do kád-
ru družstva přibyly hráčky, kte-
ré se poprvé účastnily takovéto 
akce. Řadu věcí bude nutné ještě 

zvládnout do  dalšího turnaje. 
Výsledky: 
VM – Ledeč n. Sázavou 6:9
– Havlíčkův Brod C 2:9
– Havlíčkův Brod D 8:1
– Havlíčkův Brod B 5:14
– Žirovnice 7:12
Sestava a  branky: Natálie Kou-
delová (14), Aneta Trojanová 
(1), Karolína Slámová (9), Mi-
chaela Trčková (2), Vendula 

Horká (2), Eliška Sedláčková.
Přípravka: Nejmladší děvčata 
také sehrála pět zápasů. V druž-
stvu jsme měly čtyři nové tváře, 
pro které to byl první ostrý start. 
Bilance čtyř vítězství a jedné po-
rážky je potěšitelná, když většinu 
přesných zásahů zaznamenaly 
především hráčky zkušenější.
Výsledky: 
VM – Havlíčkův Brod 2:6

– Havlíčkův Brod 14:0
– Havlíčkův Brod 13:1
– Nové Veselí 12:4 
– Ledeč n. Sázavou 7:1
Sestava a branky: Pavlína Buková 
(17), Bára Rosická (13), Michaela 
Petrová (2), Veronika Švandová 
(11), Týna Bíbrová (3), Natálie 
Hladíková (2), Tereza Kotoučko-
vá, trenér Ilona Závišková.

-pek,ilz-, foto: archiv DDM VM

Házenkářští ‚dédémáčci‘ vyrazili na první letošní turnaj do Ledče nad Sázavou

veřejnÉ 
bRUsleníOddíl Spartak Velké Meziříčí 

do  nastávající sezony 2014/2015 
postaví opět dva týmy, a to A a B; 
Spartak Velká Bíteš pak jeden. 
O výsledcích těchto družstev bu-
deme pravidelně informovat.
Krajský přebor Vysočiny
Hraje celkem 9 kolektivů, 9 kol 
(jedenkrát každý oddíl s každým, 
jednou se pauzíruje); do  utkání 
tým nasazuje 8 hráčů.
Spartak Velké Meziříčí A: La-
dislav Vojtěch (Vel. Bíteš), Stani-
slav Kopr (Ruda), Tomáš Mrazík, 
Petr Denk (Žďár n. S.), Josef Ja-
nák, Michal Nedoma (kapitán), 
Milan Čtveráček, Miloslav Ku-
čera (Mostiště), Miroslav Bárta, 
Jaroslav Jan, Dominik Dvořák 
(Měřín), Martin Janák, Jan Paul, 
Jiří Urbánek (Níhov), Jan Zeman 
(Meziříčko).
1. kolo/9. 11. VM A – TJ Žďár B

2. kolo/23. 11. SB Světlá n. S. A – 
VM A
3. kolo/7. 12. VM A  – Spartak 
Pelhřimov A
4. kolo/18. 1. 2015 TJ Náměšť n. 
Osl. – VM A
5. kolo/1. 2. VM A – Caissa Tře-
bíč B
6. kolo/15. 2. Jiskra Havl. Brod 
A – VM A
7. kolo/1. 3. VM A – Jiskra Hum-
polec A
8. kolo/22. 3. Silko Gambit Jihla-
va B – VM A
9. kolo/12. 4. VM A má volno.
Domácí zápasy se hrají o  nedě-
lích od 9.00 v restauraci Na Poříčí 
při Domu zdraví.
Regionální soutěž Vysočiny/
skupina Východ
Hraje celkem 6 týmů, 10 kol 
(dvakrát každý oddíl s  kaž-
dým, nepauzíruje se); do  utká-

ní jde za  družstvo 5 hráčů.
Spartak Velké Meziříčí B: Domi-
nik Dvořák (Měřín), Jan Zeman 
(Meziříčko), Jiří Urbánek (Ní-
hov), Martin Janák, Josef Dvořák 
(Měřín, kapitán), Jaroslav Jan, Jan 
Paul, Andrej Dohnalík.
Spartak Velká Bíteš: Ladislav 
Vojtěch (kapitán), Petr Kuchta, 
Marcela Grégrová, Jindřich Sku-
la, Josef Šilhan, Hana Blažková, 
Jaroslav Burian, Libor Kincl, 
Radek Bárta, Tomáš Valeš, Pavel 
Nehybka.
1. kolo/19. 10. 2014 ŠK Bystřice 
n. P. – VM B, VB – Žďár D
2. kolo/9. 11. TJ Žďár D – VM B, 
VB – Sokol Jámy
3. kolo/23. 11. VM B – Sokol 
Nové Veselí, Bystřice n. P. – VB
4. kolo/7. 12. VB – VM B
5. kolo/4. 1. 2015 VM B – Jámy, 
Nové Veselí – VB

6. kolo/18. 1. VM B – Bystřice n. 
P., Žďár D – VB
7. kolo/1. 2. VM B – Žďár D, Jámy 
– VB
8. kolo/15. 2. Nové Veselí – VM 
B, VB – Bystřice n. P.
9. kolo/1. 3. VM B – VB
10. kolo/22. 3. Jámy – VM B, VB 
– Nové Veselí
Domácí zápasy VM B: kuleční-
kový salónek hostince U  Kozů, 
Sokolovská ul., neděle od 9.00
Velká Bíteš: místnost pod saunou 
vedle sokolovny, Tyršova ul., ne-
děle od 9.00
Ostatní hráči z  našeho města 
budou nastupovat za  jiné oddíly 
(Antonín Čížek a  Vít Kratochvíl 
za TJ Náměšť nad Oslavou, Vla-
dimír Pařil za Sokol Jámy). Josef 
Kratochvíl hrává vyšší soutěže 
nežli krajské, a  to za Gordic Jih-
lava a Caissu Třebíč.

Šachové soutěže startují

-vp-

HHK VM B – SK Telč 1:4 (0:0, 
1:3, 0:1)
Diváků: 29. Rozhodčí: Ryšavý – 
Vlček, Suchý. Branky: 37. Barák 
(Hubl) – 37. Jančo (Kret), 39. 
Smejkal (Novák, Prokop), 40. 
Kret (Jančo), 54. Kret (Smejkal, 
Jančo). Vyloučení: 13:9, navíc 
Šeba 10 minut za  nesportovní 
chování, Malec a  Šoukal (všich-
ni HHK), oba za hrubost 5 + 20 
min. – z  Telče Havlík T. 5 + 20 

min. za faul kolenem a Novák 5 + 
20 min. za hrubost. Využití: 0:2. 
Oslabení: 0:0. Střely na  branku: 
HHK B: Štourač (Šeba) – Bulič-
ka, Válek – Peterka, Kudláček M. 
– Malec, Barák, Hubl – Šoukal, 
Frühauf, Tůma – Pelíšek, Musil, 
Křípal – Kampas M., Kampas J.
První třetina byla vyrovnaná jak 
na  ledě, tak i  ve  skóre a  nako-
nec i na počet ojedinělých šancí. 
Oba soupeři se velice dobře zna-

jí, a tak jen těžko jeden druhého 
mohl něčím překvapit.
Od  úvodu prostřední části za-
čali více tlačit domácí hokejis-
té a  hosté z  Telče se soustředili 
hlavně na pozorné bránění a vy-
čkávali na  chyby v  rozehrávce 
HHK. Na  branky se tak čekalo 
až do samého závěru třetiny a jak 
se později ukázalo, byla to ta roz-
hodující část zápasu. Ve 37. min. 
překvapil z úhlu Adama Havlíka 

domácí Barák. Hned z  protiú-
toku ovšem znovu srovnal stav 
telčský Jančo a v posledních dvou 
minutách hosté obrátili výsledek 
zásluhou Smejkala a Kreta.
Celá poslední část utkání pak 
byla ve  znamení marného do-
bývání telčské branky domácí-
mi hokejisty. I  když se dostali 
i do několika šancí, tak ke skóro-
vání je hostující brankář, někdy 
i  se štěstím, nepustil. Stejně se 

vedlo i  hráčům Telče na  druhé 
straně kluziště, ale ti se nakonec 
ještě jednou prosadili. Stav zápa-
su uzavřel v 54. min. svojí druhou 
brankou Kret. O dvě minuty poz-
ději zbytečným faulem kolenem 
zlikvidoval domácího Hubla To-
máš Havlík a do sprch jej dopro-
vodil Malec, který jej po zásluze 
potrestal. V předposlední minutě 
je napodobili meziříčský Šoukal 
spolu s  Novákem za  vzájemnou 

potyčku. Závěr tak o  hokeji už 
moc nebyl.
Ostatní výsledky: Brno – V. Bíteš 
B 16:0, V. Bítýška – Zastávka 5:4, 
Náměšť volno.
Tento víkend máme volno. O tý-
den později nás čeká dvojutká-
ní na  domácím ledě. Nejprve 
v  pátek 7. 11. v  19.15 přijede V. 
Bítýška na  odložený zápas 1. 
kola a  v  neděli 9. 11. přivítáme 
od 16.00 béčko V. Bíteše. 

Telč přestřílela domácí záložní tým Horáckého hokejového klubu

FC Wiegel VM – Slza VM 5:2 
(2:1)
Attaco – Woolloomooloo Bay 
1:10 (1:2)
Botafogo – Santus 4:1 (2:0)

Pobřeží kocoviny – Kašpaři VM 
0:0 (0:0)
FC United VM – La Bucañeros 
0:6 (0:4)
Plán zápasů 7. kola:
30. 10. v  18.00 Woolloomooloo 
Bay – FC Wiegel VM a Santus – 
FC United VM; v  19.15 Kašpaři 
VM – Botafogo a  La Bucañeros 
– Attaco
Plán zápasů 8. kola:
3. 11 v  18.30 Attaco – Santus 
a Pobřeží kocoviny – Slza VM
6. 11 v 18.30 Botafogo – FC Uni-
ted VM a  Kittydogs United – 
Woolloomooloo Bay

-bíl-

1. Woolloomooloo Bay 5 5 0 0 53:7 15
2. Botafogo 6 4 1 1 19:22 13
3. FC Wiegel VM 5 3 1 1 20:13 10
4. Attaco 5 3 1 1 26:22 10
5. Kašpaři VM 6 2 3 1 14:12 9
6. La Bucañeros 4 2 0 2 12:6 6
7. Kittydogs United 5 1 2 2 16:21 5
8. Pobřeží kocoviny 6 1 2 3 9:19 5
9. Santus 5 1 0 4 14:26 3
10. FC United VM 5 1 0 4 9:25 3
11. Slza VM 6 1 0 5 11:30 3

Dělová rána z přímého kopu Lubomíra „Hada” Štreita 
z týmu Kašpaři VM. Foto: Jitka Plašilová 

Ligu malé kopané vede tým Woolloomooloo Bay
SpSM 12. kolo:
FC VM/FŠ Třebíč U15 – MSK Břeclav 14:0 (13:0)
Branky: 6× Malata Mirek, 4× Patiy, 3× Kodela, Loup.
FC VM/FŠ Třebíč U14 – MSK Břeclav 5:3 (2:1)
Branky: 2× Malata Mirek, Blažek, Kuba, Malata Marek
sestava: Šlouf – Šaroun, (36. Vala), Benda (36. Kadlec), Bibr – Jindra, 
Kuba, Chalupa (36. Malata Marek), Blažek (36. Doležal), Vokurka – 
Čermák (36. Vošmera), Malata Mirek.
Vstup do fotbalového utkání nám vyšel možná až moc dobře. Po pár 
odehraných vteřinách jsme se ujali vedení a za pět minut už to bylo 
o  dvě branky. Bohužel místo toho, abychom soupeři „nasypali“, tak 
kluci ztratili k Břeclavským veškerý respekt a dále hráli doslova „v chů-
zi.“ Toho hosté využili a do poločasu dokázali snížit. O přestávce jsme 
si to rozebrali a povzbudili se do druhého dějství. To začalo naprosto 
stejně jako to úvodní. Poté bohužel opět následovalo vypuštění kon-
centrace a nasazení. Zápas s Břeclaví byl od nás zatím tím nejhorším, 
co jsme v probíhající sezoně předvedli.

Starším žákům se dařilo

-ves-

Semifinálové zápasy
V. Bíteš – V. Meziříčí 1:0 (0:0)
Branka: Alois Chládek
Bohdalec – Křižanov 4:5 (0:2)
Branky: 2 – Josef Beneš, Petr Ne-
doma, Jiří Hájek/3 – Jiří Marek, 2 
– Josef Hořínek
Do  finále postoupila mužstva 
Velké Bíteše a  Křižano va, o  3. 
místo budou hrát Velké Meziříčí 
a Bohdalec.
Střelci: 6 – Pavel Pruša (VM), 4 – 
Martin Plocek (K), Miloš Prášek 
(K), Zdeněk Káňa (VB), Jiří Ma-
rek (K), 3 – Miroslav Šimek (VB), 
Alois Chládek (VB), Josef Beneš 
(B), Jiří Hájek (B), Petr Nedoma 
(B) 

So 1. 11. 13.00–14.30
Ne 2. 11. 14.30–16.00
Út 4. 11. 15.45–17.15
So 8. 11. 13.30–15.00
Ne 9. 11. 13.45–15.15
Út 11. 11. 15.45–17.15
So 15. 11. 13.30–15.00
Ne 16. 11. 14.00–15.30
Po 17. 11. 13.00–14.30
Út 18. 11. 15.45–17.15
So 22. 11. 14.15–15.45
Ne 23. 11. 13.30–15.00
Út 25. 11. 15.45–17.15
So 29. 11 13.45–15.15
Ne 30. 11. 14.00–15.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

veteRánská liGa

Turnaj veteránů nad 60 roků v kopané 
v sobotu 8. 11., od 9.00 do 13.00 v házenkářské hale za Světlou

-nov- -vid-

-ht-



stRana 10 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 38 | 29. října 2014 stRana 11 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 38 | 29. října 2014

Dorost
HC Spartak Uherský Brod – 
HHK VM 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky a asistence HHK: 6. Při-
nesdomů, 26. Pavelka (Dun-
dálek). Sestava HHK: Svo-
boda – Kampas F., Karásek, 
Přinesdomů, Báňa D., Dobrovol-
ná – Dundálek, Nevěčný, Kapus-
ta O. – Hedbávný, Řepa, Pavelka. 
Vyloučení: 5:6, bez využití. Střely 
na branku: 29:20 (11:8, 8:6, 10:6). 
Diváci: 48.
Ostatní výsledky pátého kola: 

VSK Technika Brno – HC Bru-
mov-Bylnice 3:3, HK Kroměříž – 
HC Bobři Valašské Meziříčí
Starší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 2:17 
(0:6, 0:6, 2:5) 
Branky a asistence HHK: 51. Bar-
tošek (Šandera), 60. Křapa (Ka-
pusta L.). Sestava HHK: Honiš 
(30. Pestr) – Kratochvíl, Šandera, 
Procházka, Křapa, Bartošek, Ka-
pusta L., Zacha, Krčma, Havliš, 
Sobotka, Šilpoch M. Rozhodčí: 
Maloušek, Strádal. Vyloučení: 

0:2, využití: 0:0, v  oslabení: 0:1. 
Střely na  branku: 16:64. Diváci: 
37.
Mladší žáci 
HHK VM – HC Chotěboř 0:16 
(0:4, 0:2, 0:4)
Sestava HHK: Juda P.  – Broža, 
Křikava Vít, Nesvadba J., Vildo-
mec – Kuřátko, Švejda, Nesvadba 
V., Křikava Vác., Zdvíhal, He-
jduk. Rozhodčí: Maloušek, Strá-
dal. Vyloučení: 2:2, využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
11:61. Diváci: 32.

Souhrnná tabulka KL MŽ a SŽ
1. Chotěboř 15 11 1 3 135:60 23
2. Havlíčkův Brod 15 10 1 4 130:51 21
3. Žďár nad Sázavou 15 8 4 3 106:51 20
4. Dukla Jihlava 15 8 3 4 99:74 19
5. Třebíč 15 8 0 7 93:82 16
6. Ledeč nad Sázavou 14 4 3 7 74:101 11
7. Velké Meziříčí 15 3 2 10 48:155 8
8. Pelhřimov 15 3 1 11 57:135 7
9. Mor. Budějovice 7 0 1 6 13:46 1

Program mládeže: sobota 1. 11. 
v  9.45 HC Spartak Pelhřimov – 
HHK ml. žáci, v 11.45 HC Spar-
tak Pelhřimov – HHK st. žáci (ZS 
Pelhřimov), v 11.00 VSK Techni-
ka Brno – HHK dorost (ZS Brno 
haly mládeže) 

Hokejoví žáci podlehli Chotěboři

-hhk-

1. A tř., sk. B
FC VM B – FC Náměšť nad Os-
lavou 2:1 (1:0)
Rozhodčí: Masopust – Kůrka, 
Nenadál. Diváci: 20. Branky: 
Bublan (5.), Vítek (56.) – Záviška 
(84.). Karty: žlutá – Jakeš (66.), 
Bradáč (82.). Sestava: Jícha – Ma-
lec, Halámek, Polák (75. Řezní-
ček), Maloušek – Pokorný (46. D. 
Smejkal) – Jakeš, Bradáč, Ráček, 
Bublan (46. Vítek) – Liška.
Zápas proti Náměšti nad Oslavou 
jsme hráli na umělé trávě. Soupeř 
byl dlouholetým účastníkem kraj-
ského přeboru, který se pro novou 
sezonu přihlásil jen do 1. A třídy, 
protože chce pracovat jen s vlast-
ními hráči. Kvůli marodce jsem 
musel povolat Dušana Smejkala, 
který momentálně hraje za C tým.
Od začátku zápasu z nás měla Ná-
měšť velký respekt, protože si byla 
vědoma našeho postavení v tabul-

ce. Hned v 5. minutě jsme udeřili, 
když si Liška potáhl míč po  lajně 
a následně jej poslal do vápna, kde 
míč špatně trefil obránce Buchta.
Ten dostal do dobré šance Bubla-
na, jenž nekompromisní střelou 
směrem k šibenici rozvlnil síť, 1:0. 
Ve  12. minutě na  dlouhý nákop 
za  obranu si naběhl Musil, ale 
nedokázal překonat vyběhlého Jí-
chu, když jeho střela skončila nad 
břevnem. Ve 21. minutě se dokázal 
prosadit po lajně Ráček, který po-
slal přesný míč do vápna na Lišku, 
ale ten jen orazítkoval břevno. O tři 
minuty později zahrával PVK Rá-
ček, ale jeho přesný míč k tyči do-
kázal brankář V. Bednář vytáhnout 
konečky prstů na roh.
Ve  druhém poločase ve  47. mi-
nutě zahrával z  blízkosti PVK 
Liška, ale jeho střelu k  tyči vy-
razil opět dobrým zákrokem 
V. Bednář na  roh. V  53. minu-

tě brankář Jícha poslal dlouhý 
nákop na  Lišku, který vysunul 
mezi obránci Dušana Smejkala, 
ale k  jeho skórování chyběly jen 
milimetry. O minutu později Liš-
ka prošel přes Rouse a  následně 
poslal míč na  zadní tyč, kde byl 
osamocený Maloušek, ale ten 
jen trefil boční síť. V 56. minutě 
poslal Liška PVK do  vápna, kde 
si nejvýše vyskočil Vítek, který 
poslal míč do břevna a odtud se 
míč odrazil za  brankovou čáru, 
2:0. V  70. minutě poslal Bradáč 
dlouhý centr do  vápna, kde se 
míč odrazil k Liškovi, ale ten jen 
přestřelil bránu. V  78. minutě 
Záviška poslal přesnou přihráv-
ku mezi obránci k  rozeběhlému 
R. Bednářovi, který postupoval 
sám na  Jíchu, ale brankář skvě-
lým zákrokem zblokoval střelu. 
V 84. minutě jsme zbytečně ztra-
tili míč, když Jakeš smolně při-

hrál R. Bednářovi, který rychlým 
únikem po  lajně dokázal obejít 
Malce a následně poslal míč pod 
sebe k  úplně volnému Záviško-
vi, který jej vstřelil do  prázdné 
brány, 2:1. V  89. minutě se do-
stal míč k  volnému Záviškovi, 
který hlavičkoval mimo bránu.

„Dnes jsme předvedli opět dobrý 
fotbal a  hlavně jsme hráli kon-
struktivně po zemi. Od Náměště 
jsem čekal více, ale ta si byla vě-
doma našeho postavení v tabulce 
a  zřejmě nechtěla hrát otevřený 
fotbal. V  tomto zápase jsme za-
slouženě získali všechny tři body. 

Jen mě mrzí zbytečné zdramati-
zování v  závěru zápasu. Všichni 
hráči zaslouží velkou pochvalu. 
Stále jsme ještě nepoznali na do-
mácím hřišti hořkost porážky,“ 
řekl po  zápase velmi spokojený 
trenér Libor Smejkal. 

Druhá branka Jakuba Vítka. Foto: Libor Smejkal ml.

-ls-

FC Boskovice, o. s. – FC VM 2:0 (2:0)
Sestava: Klíma (45. min. Požár) – Hlávka (35. min. Špaček), Novot-
ný, Chalupa, Fejt, Liška P., Krčál (70. min. Puža), Nevoral, Havlíček, 
Pavlíček – Pech. 
Hosté, ač bez tří hráčů základní sestavy, drželi v úvodu s domácími 
krok. Ti sice měli mírnou převahu, ale nedokázali ji do 23. min. stře-
lecky využít. Utkání tak rozhodly dvě fatální hrubky. Nejprve v inkri-
minované minutě udělali obránci několik individuálních chyb a bo-
skovický útočník pohodlně z  malého vápna vstřelil úvodní branku. 
Zhruba za sedm minut daroval soupeři špatnou rozehrávkou velko-
meziříčský brankář druhou branku.
Ve druhém poločasu hosté zjednodušili hru, zpřesnili kombinaci a za-
čali si vytvářet šance na  snížení. Asi největší neproměnil Pech, kdy 
po  individuálním průniku po pravé straně z malého vápna nastřelil 
nohy domácího brankáře. Za  druhý poločas odehraný na  hrani-
ci svých možností zaslouží hráči pochvalu. Bohužel k  získání bodů 
ve vyrovnané soutěži, kde rozhodují maličkosti, je jeden dobře ode-
hraný poločas prostě málo.

Fotbaloví dorostenci 
nezískali ani bod

-kli-
2. liga mladší dorost Morava – 
6. kolo
TJ Sokol VM – TJ Sokol Luha-
čovice 30:27 (14:16)
V 6. kole naši dorostenci vyhráli 
nad  Luhačovicemi, když se do-
kázali po  nevydařeném úvodu 
utkání vzchopit a  v  dramatic-
ké druhé půli strhnout vítězství 
na svoji stranu.
Úvod utkání byl z  naší strany 
katastrofální. Malá koncentrace, 
nasazení a nulový důraz zname-
naly po deseti minutách hry skó-
re 2:10! Po  time-outu, kdy jsme 
prostřídali, se postupně začala 
hra zlepšovat. Dobrá kombinace 
v  útoku, kterou řídil dobře hra-
jící Tomáš Stupka, znamenala 
umazávání z  náskoku soupeře. 
Obrana ještě nepracovala podle 
představ a do poločasu jsme sní-

žili pouze na rozdíl dvou branek 
14:16. Vstup do druhé půle se vy-
dařil. Osobní obrana na nejlepší-
ho střelce soupeře a  rychlý pře-
chod do útoku znamenaly ve 40. 
minutě vedení 20:18. Houževna-
tý soupeř ještě dokázal dvakrát 
skóre srovnat. Nejdříve ve  45. 
minutě na 22:22 a pak pět minut 
před koncem na 25:25. Když bylo 
potřeba, zkušeně hrající Filip 
Svoboda a  Martin Janíček vzali 
odpovědnost na sebe a strhli ve-
dení na naši stranu. Závěr utkání 
jsme si již pohlídali a dorostenci 
mohli slavit výhru 30:27. Za dva 
týdny zajíždí družstvo dorostu 
k nováčkovi soutěže do Třince.
7m hody 3/3:1/1 vyloučení: 1:0, 
diváků 91.
Sled branek: 1:2, 2:10, 7:12, 11:13, 
14:16, 15:18, 20:19, 24:22, 25:25, 

28:26, 30:27. Sestava a  bran-
ky: Drápela Vojtěch, Kratochvíl 
František – Stupka Tomáš (9/2), 
Svoboda Filip (8), Janíček Mar-
tin (6), Blaha Tomáš (4/1), Am-
brož Michael (1), Macoun Filip 

(1), Rous Václav (1), Pažourek 
Tomáš, Frejlich Tomáš, Babáček 
Kamil, Buchta Dominik, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkářský dorost v dramatickém utkání porazil 
Luhačovice

Benfika dosud doma neprohrála, opět brala všechny tři body

Extraliga
NHÚ Balinka VM – SK Netín 
2:12
Komínek, Mucha J. – Plhák T. 5, 
Černý 2, Neubauer 2, Dvořák, 
Vaněk, Beran
Sanborn VM – Agromotor VM 
4:3
Hanus 2, Fenyk, Bukáček – To-
man, Peterka, Syrový 
HC Pikárec – Auto Dobrovolný 
VM 2:10
Jaša, Vařejka – Vondráček P.  4, 
Říha 2, Vondráček J. 2, Nedoma, 
Šefčík
SK Netín – Sanborn VM 3:11
Plhák T. 2, Dvořák V. – Sláma 
3, Puffer 3, Bukáček 2, Hanus 2, 
Fiala
Tech. služby VM – NHÚ Balin-
ka VM 11:3
Horký A. 2, Šlapal O. 2, Muzikář, 
Chudoba, Pospíšil, Musil, Weiss, 
Kružík, Horký D. – Navrátil, Ko-
mínek, Strádal
SK Afcon Kunšovec VM – Hor-
ní Heřmanice 8:6
Klouda 3, Strnad 2, Jankovský 2, 
Pavlíček – Kutílek 2, Mejzlík, Ky-
pet, Horký, Suk
1. Tech. služby VM 5 5 0 0 45:15 10
2. SK Netín 5 4 0 1 42:23 8
3. HC Lukáš 4 3 1 0 31:11 7
4. Agromotor VM 3 3 0 0 20:6 6
5. Sanborn VM 4 3 0 1 22:11 6
6. SK Omega VB 4 2 1 1 29:12 5
7. Auto Dobrovolný VM 5 2 0 3 22:26 4
8. SK Afcon Kunšovec VM 5 2 0 3 20:27 4
9. SPL Radostín nad Osl. 4 1 0 3 14:20 2
10. HC Pikárec 5 1 0 4 16:31 2
11. NHÚ Balinka VM 5 0 0 5 19:44 0
12. Horní Heřmanice 5 0 0 5 18:46 0

1. liga
HC Bory – HCF Dráhy VM 3:9
Váša L., Váša J., Chmelař – Šmída 
3, Nedvěd 2, Kácal, Pavlas, Sla-
vík, Šlapal
THC Kabadesign VM – River 
VM 6:2
Komínek 2, Vacula, Štoček, 
Kylíšek, Štěpánek – Koudela, 
Vrtal
SK Stránecká Zhoř – HC Křiža-
nov 3:4
Bartušek 2, Vlach – Štěpánek 2, 
Horký, Burian
SK Lavičky – HC Benetice 2:5
Hejl, Nevěčný – Houzar M. 2, 
Houzar K., Novotný, Kašpar
HC Tasov – THC Kabadesign 
VM 6:2
Sláma 3, Chlubna, Páral, Tesař – 
Štoček, Mrňa 
Farma Měřín – HC Bory 5:3
Kožený 2, Kocanda 2, Štoček – 
Váša L. 2, Váša J.
River VM – SK Vídeň 1:6
Krátký – Pálka, Studený, Uhlíř, 
Nedoma, Janák, Navrátil
1. SK Vídeň 4 4 0 0 25:4 8

2. HCF Dráhy VM 4 4 0 0 23:9 8

3. SK Mostiště 4 4 0 0 20:11 8

4. HC Křižanov 5 3 1 1 19:17 7

5. SK Lavičky 5 2 0 3 25:24 4

6. HC Benetice 4 2 0 2 15:20 4

7. HC Tasov 5 2 0 3 11:10 4

8. Kabadesign VM 5 2 0 3 17:25 4

9. SK Str. Zhoř 4 1 1 2 14:14 3

10. Farma Měřín 4 1 1 2 11:12 3

11. River VM 5 1 1 3 16:20 3

12. HC Ořechov 4 1 0 3 11:13 2

13. HC Bory 5 0 0 5 11:33 0

-vid-

Hokejovou extraligu 
vedou technické služby

Liga starší dorostenky
Sokol Kobylisy – TJ Sokol VM 
26:35 (8:15)
Do utkání vstoupily lépe domácí 
hráčky, které místy až příliš jed-
noduše nacházely prostor pro 
střelbu ze střední vzdálenosti. 
Dobře, že to náš úzký kádr vý-
razněji neovlivnilo. Postupem 
času jsme zlepšenou organizací 
defenzivy – Soňa Bačová, Micha-
ela Homolová, za níž se opětovně 
dařilo brankářce Michaele Váv-
rové – nutily Pražanky k  častěj-
ším chybám a nepřesnostem. Ná-
sledné nápadité útočné průniky 
Renaty Škrdlové, přesná střelba 
ze střední vzdálenosti Denisy Ja-
nečkové, znamenaly od stavu 5:6 
(18. minuta) osmigólovou šňůru, 

která hodně nalomila sebevědo-
mí soupeřek. Do  poločasu jsme 
pak taktickou hrou a  mnohdy 
i  za  cenu štěstí (osm nastřele-
ných tyčí naší branky!!!) udrželi 
více než nadějný poločasový ná-
skok. Po  přestávce jsme pokra-
čovali ve  výborném kolektivním 
výkonu a  postupně navýšili až 
na  desetigólový rozdíl (10:20). 
Dařila se spolupráce rozehrávky 
Romany Doležalové s pivotman-
kou Kateřinou Studenou. Svoji 
rychlost využily v  brejcích kří-
delnice Eliška Koudelová a Klára 
Sedláčková. Škoda, že zbytečný-
mi zbrklostmi a  individuálními 
chybami jsme v dalších minutách 
umožnili soupeři začít postupně 
umazávat z  náskoku. Následo-

val oddechový čas naší lavičky 
a  důrazné taktické pokyny. To 
hodně přibrzdilo aktivitu domá-
cích a naopak našim to opětovně 
pomohlo k  návratu sebedůvěry. 
I přes osobní bránění naší kano-
nýrky jsme se dokázali nápaditou 
hrou dostávat do vyložených šan-
cí a udržovat si vícebrankové ve-
dení. V závěru dostaly příležitost 
i  brankářka Veronika Syptáková 
a  na  pravém křídle Andrea Ry-
mešová. Velmi cenné je, že naše 
hráčky dodržely taktické pokyny, 
utkání zvládly a po zaznění zvu-
kového signálu se mohly radovat 
z cenného vítězství. Ziskem dvou 
bodů jsme stále ve  hře o  tři po-
stupová místa!
Příští sobotu začínají odvety 

a my v domácím prostředí přiví-
táme hráčky jihočeského Písku, 
kterým máme „co vracet“ – tříb-
rankovou prohru z prvního kola.
Sled branek – 1:0, 1:1, 3:1, 3:4, 
4:6, 5:13, 6:15, 8:16, 9:19, 11:21, 
14:21, 17:23, 19:25, 19:28, 23:29, 
23:31, 26:33.
7m hody 6/6:5/2, vyloučení 
0:1. Počet střel 48:58. Hrály: 
Vávrová Michaela, Syptáková 
Veronika – Janečková Denisa 
(10/1), Škrdlová Renata (8/1), 
Koudelová Eliška (6), Stude-
ná Kateřina (5/1), Sedláčková 
Klára (3), Doležalová Romana 
(2), Homolová Michaela (1), 
Bačová Soňa, Rymešová An-
drea. Trenéři Vincenc Záviška, 
Ivana Škrdlová.

Starší dorostenky házené uspěly v Kobylisích

-záv-
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HC Uničov - HHK VM 5:4 SN. 
(1:3, 2:0, 1:1 - 1:0)
Branky a  asistence: 4. Navrátil 
(Paška, Kavulič), 33. Axmann, 
39. Žajgla (Kavulič), 58. Frieb 
(Žajgla), rozhodující sam. nájezd 
Handl – 7. Burian (Štěpánek), 10. 
Štěpánek (Chlubna), 20. Sobotka 
(Sláma, Vlašín), 60. Krča (Sláma).
Sestava HC Uničov: Turek (Řou-
til) – Paška, Navrátil, Provaz, 
Kavulič, Frieb, Handl, Gerhát, 
Zatloukal, Skácel, Peč, Axmann, 
Galuška, Žajgla, Sikora, Jeřábek, 
Syrůček. Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Wolf (Hladík) – Sláma, 
Vlašín, Šerý, Pokorný – Krča, 
Kudláček, Sobotka – Fila, Buri-
an, Pejchal – Štěpánek, Chlubna. 
Rozhodčí: Valentík – Čelechov-
ský, Zapletal. Vyloučení: 12:6, 
navíc domácí neproměnili TS. 

Využití: 2:2, v oslabení: 1:0. Stře-
ly na branku: 31:38 (10:9, 14:20, 
7:9). Diváci: 124.
K  dalšímu mistrovskému utkání 
zajíždělo první mužstvo HHK 
do  Uničova. Po  strastiplné cestě 
plné kolon, uzavírek a  objížděk 
jsme dorazili čtyřicet minut před 
utkáním do  cíle. To již první 
domácí hráči šli na  rozbrusle-
ní. Po  zkráceném rozbruslení 
a  úpravě ledové plochy se šlo 
v plánovaných 17 hodin do utká-
ní.
Z  první části uběhlo necelých 
sto vteřin a  už za  katr putoval 
první náš hráč. Domácí se usa-
dili v  našem obranném pásmu 
a  začal pořádný kolotoč, který 
skončil vstřelenou první bran-
kou v samotném závěru oslabení. 
V sedmé minutě bylo vyrovnáno. 

Po  přihrávce Lukáše Štěpánka 
vyrovnal Viktor Burian. Na  za-
čátku desáté minuty šel náš tým 
do  vedení. Důrazem v  útočném 
pásmu vybojoval kotouč Luboš 
Chlubna, který vybídl ke  skóro-
vání Lukáše Štěpánka. Ten bez 
přípravy prostřelil domácího 
brankáře Turka. V  závěru první 
třetiny jsme měli výhodu přesi-
lové hry 5:3. Nabídnutou dvojná-
sobnou přesilovku jsme bleskově 
využili. Po osmi vteřinách rozra-
dostnil naši střídačku Lukáš So-
botka, který nás poslal do dvou-
brankového vedení. Asistenci si 
připsali Lukáš Sláma a Petr Vla-
šín. Do  konce první části šel 
za katr další hráč domácích, a tak 
jsme druhou třetinu opět začali 
ve dvojnásobné přesilovce.
Do  druhé periody vstoupil do-

mácí gólman Turek jako vymě-
něný. Naši hráči, i  díky třem 
zkráceným přesilovkám zasypali 
domácí svatyni 20 střelami, ale 
místy až fantastickými zákroky 
Turek za  svá záda žádný kotouč 
nepustil. A tak domácí začali vy-
strkovat růžky. V polovině utká-
ní se naši hráči dopustili faulu 
na najíždějícího hráče domácích. 
Hlavní rozhodčí nařídil trestné 
střílení, které bravurně zlikvido-
val Adam Wolf. Ve  33. minutě 
se po naší hrubce při rozehrávce 
dostal do  samostatného nájezdu 
domácí hráč, který překonal na-
šeho gólmana. Ve 39. minutě do-
mácí vyrovnali po  velmi sporné 
situaci. Kotouč se dostal pod le-
žícího Adama Wolfa, a to v době, 
kdy hlavní a čárový rozhodčí byli 
ve  středním pásmu. Po  dojetí 

k  brance a  aplausu tribun roz-
hodčí gól uznal. Do  třetí části 
se šlo za  nerozhodného stavu. 
Ve třetí třetině padly dvě branky. 
V  závěru 58. minuty šli domácí 
do  vedení. Následně byl vylou-
čen další hráč domácího muž-
stva. Ve hře bez brankáře napřáhl 
od modré Lukáš Sláma. Jeho stře-
lu před brankou tečoval Michal 
Krča. Ta skončila k  naší velké 
radosti v domácí svatyni. V závě-
ru měli domácí ještě jednu šan-
ci, tu ale zneškodnil velmi dobře 
chytající Adam Wolf. Po šedesáti 
minutách hry se o vítězi rozhodlo 
v samostatných nájezdech. Z naší 
strany se podařilo překonat gól-
mana Turka dvěma hráčům. Do-
mácí byli v nájezdech stoprocent-
ní a připsali si vítězný bod. 
Krajská liga pokračovala v  úte-

rý dalším kolem. Ve  sváteční 
den jsme přivítali na  našem 
ledě okresního soupeře, tým HC 
Spartak Velkou Bíteš.
Ostatní výsledky šestého kola: 
HC Spartak Uherský Brod A  – 
HC Spartak Velká Bíteš 2:5
Program: 1. 11. Blansko – HHK 
muži, začátek utkání v  18.00 
(zimní stadion – Blansko)
Jihomoravská konference
1. Rosice 6 4 0 1 1 23:21 13
2. Uničov 6 3 1 0 2 30:23 11
3. Šumperk 5 3 0 0 2 25:17 9
4. Blansko 5 3 0 0 2 14:15 9
5. Boskovice 6 2 1 0 3 29:20 8
6.Velké Meziříčí 6 2 0 2 2 28:29 8
7. Šternberk 5 2 0 1 2 20:22 7
8. Velká Bíteš 5 2 0 0 3 19:19 6

Zlínská konference
1. Uherský Ostroh 5 4 1 0 0 33:23 14
2. Kroměříž 5 2 1 0 2 32:25 8
3. Uherské Hradiště 5 2 0 0 3 26:24 6
4. Uherský Brod A 6 2 0 0 4 19:28 6
5. Uherský Brod B 5 0 0 0 5 11:43 0
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Fotbalisté velkomeziříčského áčka si připsali další tři divizní body 

kUželky

FC VM – FK Blansko 3:1 (1:0)
Střelci: 37. Demeter, 50. a  67. 
Simr – 72. Ullmann. Rozhodčí: 
Fridrichovský, Kůrka, Reich. FC 
VM: Simandl – Mucha Z., Mucha 
P., Šimáček, Krejčí – Pokorný (63. 
Vyskočil), Durajka (70. Souček), 
Demeter, Smejkal, Berka (84. Ha-
vlíček) – Simr, na lavičce Invald, 
Doucha, Bouček, trenér Smejkal 
ml. ŽK: Šíp, Jukl. Diváci: 310. 
Nejlepší hráči: Z. Mucha, P. Mu-
cha, Berka.
Úvod utkání patřil domácím hrá-
čům, v  1 min. našel za  obranou 
hostů Roman Durajka naběhnu-
tého Pavla Simra, ale praporek 
rozhodčího nebezpečnou šan-
ci zastavil. Ve  2. min. se uvolnil 
na  hranici vápna Robin Deme-
ter, jeho střelu Juran vyrazil, ale 
Čoupek poslal míč před Pavlem 
Simrem do  bezpečí. Ve  3. min. 
se centr Patrika Muchy na Pavla 
Simra dostal k  Robinovi Deme-
terovi, ale ten bránu těsně minul. 
Hosté zahrozili ve  4. min., kdy 
nebezpečně vystřelil Jukl, ale do-
mácí bránu též minul. V 9. min. 
se uvolnil na křídle Robin Deme-
ter, nadvakrát se mu nepodařilo 
najít volné spoluhráče. Ve  12. 

min. našel Demeter hlavičkující-
ho Pavla Simra, míč však trefil Ju-
rana. Ve 14. min. se po rohovém 
kopu dostal ke  střele na  hranici 
vápna Patrik Pokorný, trefil jen 
břevno brány hostů. V  15. min. 
poslal pěknou přihrávku za obra-
nu Jarda Krejčí, nabíhajícímu 
Simrovi k zakončení kousek chy-
běl. Ve 23. min. se po rohu Jukla 
na  přední tyč objevil na  malém 
vápně osamocený Ullmann, brá-
nu však hlavou přestřelil. Ve  27. 
min. vystřelil z  úhlu Demeter, 
brankář hostů vytlačil střelu 
na rohový kop. Ve 34. min. cen-
troval Zdeněk Mucha na  zadní 
tyč, brankář ho vytlačil na  další 
rohový kop. Ten rozehrál De-
meter, trefil však bránícího M. 
Zouhara, ten podnikl rychlý 
protiútok, nabíhajícího Nečase 
však přihrávkou nenašel. Hos-
tům se podařilo následně dostat 
míč do  pokutového území, kde 
zakončení Nečase z malého váp-
na zlikvidoval pozorný Zdeněk 
Simandl. Ve 37. min. zahrál De-
meter přímý volný kop do pravé-
ho horního rohu Juranovy brá-
ny 1:0. Ve  40. min. přihrál Simr 
nabíhajícímu Demeterovi, ten 

bránu minul. Ve  42. min. poslal 
Simr oblouček na zadní tyč a Pa-
triku Pokornému ve  skluzu pár 
centimetrů ke skórování chybělo. 
Do  kabin odcházeli spokojeněj-
ší domácí, kteří si vytvořili před 
bránou více nebezpečných situ-
ací.
Do  druhého poločasu vstoupili 
domácí se snahou více využí-
vat k  útokům křídelní prostory. 
Ve 47. min se po zaváhání domá-
cí obrany dostali hosté do přečís-
lení, ale Levai finální přihrávku 
na  volné spoluhráče pokazil. 
Ve 49. min. našel P. Pokorný na-
běhnutého Edu Smejkala, jeho 
pohotovou střelu obrana hostů 
odvrátila do bezpečí. V 50. min. 
našel Smejkal před bránou Simra, 
a ten hlavou nedal Juranovi šanci. 
V 51. min. hledal Simr nabíhají-
cího Demetera, Čoupek skluzem 
poslal přihrávku do náruče Jura-
na. V 54. min. vystřelil z hranice 
vápna Ullmann, našeho gólmana 
však nezaskočil. V 57. min. našel 
Zdeněk Mucha autovým vha-
zováním ve  vápně Simra, ten se 
uvolnil přes obránce, ale trefil jen 
gólmana hostů. V 67. min. našel 
Roman Vyskočil ve  vápně Pavla 

Simra, a  ten opět prokázal své 
střelecké schopnosti, 3:0. Třetí 
branka domácí hráče uklidni-
la, ale již v  72. min. je probudil 
rychlý průnik Ullmanna po  kří-
dle a  jeho křižná střela si našla 
cestu do domácí brány, 3:1. V 74. 
min. se dožadovali hosté poku-
tového kopu, ale hlavní rozhodčí 
porušení pravidel nezaznamenal. 
V 76. min. se po  rohovém kopu  
Demetera dostal k  zakončení 
hlavou P. Mucha, ale bránu těsně 
minul. V 78. min. našel Demeter 
nabíhajícího R. Vyskočila, tomu 
se gólmana hostů prostřelit ne-
podařilo. V 81. min. vystřelil Ja-

růšek, Zdeněk Simandl si s  jeho 
střelou poradil. V 84. min. zahrá-
val přímý volný kop Robin De-
meter, bránu přestřelil. V závěru 
utkání si domácí hráči vedení po-
hlídali a  po  závěrečném hvizdu 
hlavního rozhodčího se radovali 
z  již desátého divizního vítězství 
v této sezoně.
Vyjádření trenéra Smejkala: „Za-
čátek utkání se nám podařil, ale 
hráči se brzo ukolébali, přestali 
se nabízet do  volných prostorů 
a zbytečně jsme často drželi míč 
na svých kopačkách. Uklidnil nás 
až přímý kop Robina Demetera. 
Druhý poločas již probíhal podle 

mých představ, zlepšili jsme po-
hyb, začali využívat křídelní pro-
story a zaslouženě si připsali další 
tři divizní body. ” -myn-

HHK ,loupil‘ v Uničově. Na cestu domů si přibalil jeden mistrovský bod

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – TJ Sokol Telnice 
31:20 (13:11)
Šesté kolo ligových soutěží meziříč-
ským týmům vyšlo. První družstvo 
zaznamenalo nejvyšší vítězství.
Od  úvodních minut se na  obou 
stranách dobře bránilo. Brankový 
účet otevřel ve  čtvrté minutě Víťa 
Večeřa. Po  dalších třech minutách 
vedlo naše družstvo o  dvě branky. 
Vypracovaný náskok si udržovalo 
až do 22. minuty, kdy Telnice srov-
nala na  7:7. V  následujících pěti 
minutách byli vyloučeni do té doby 
velmi dobře pracující obránci a hos-
té si půjčili jednobrankové vedení. 
Závěrečná pětiminutovka patřila 
našemu týmu, když dokázal hru 
zrychlit, soupeři jako by došel dech 
a do šaten se šlo za stavu 13:11.
V  druhé půli sice první branku 
vstřelili hosté, pak už bylo vše v režii 
našich házenkářů. Za výborně fun-
gující obranou dirigovanou Pavlem 

Kříbalou a  Romanem Matušíkem 
se dařilo Davidovi Stoklasovi. Tre-
nér Vaverka pravidelně točil sesta-
vou a Telnice nastolené tempo abso-
lutně nestíhala. Hosté se snažili svoji 
zdlouhavou rozehrávkou přibrzdit 

narůstající rozdíl, ale naši hráči byli 
střelecky při chuti. Především Jakub 
Bezděk byl pro obranu soupeře ne-
zadržitelný. Iniciativu pak převzali 
ostatní hráči a v poklidu si dokráčeli 
pro přesvědčivé vítězství 31:20.

Velmi dobrá obrana v čele s bran-
kářem a  dobrý rychlý přechod 
do útoku slavily úspěch.
7m hody 1/1:3/3 vyloučení: 5:2, 
počet diváků 117. Sled branek: 
2:0, 4:2, 7:7, 9:10, 13:11, 17:12, 
22:14, 27:16, 29:18, 31:20.
Sestava a  branky: Poul Ondřej, 
Stoklasa David – Bezděk Jakub (9), 
Matušík Roman (6), Večeřa Vítěz-
slav (5), Strašák Pavel (4/1), Necid 
Miloš (3), Kubiš David (3), Kaštan 
Jiří (1), Pavliš David, Živčic Pavol 
(na snímku), Lečbych Jan, Kříbala 
Pavel, trenér Vaverka Vlastimil, ve-
doucí družstva Vodák Petr.
1. Juliánov  6 5 0 1 182:150 10
2. Hustopeče 6 4 1 1 189:160 9
3. V. Meziříčí 6 4 1 1 174:148 9
4. Napajedla 6 4 1 1 183:170 9
5. Ivančice 6 4 0 2 164:143 8
6. Kostelec n. H. 6 3 0 3 164:155 6
7. Prostějov 6 1 3 2 161:165 5
8. Maloměřice 5 2 0 3 133:134 4
9. Brno B 5 2 0 3 151:159 4
10. Telnice 6 1 1 4 132:158 3
11. Bohunice B 6 1 1 4 150:181 3
12. SK Kuřim  6 0 0 6 147:207 0

-šid-

Házenkáři rozstříleli Telnici

1. Velké Meziříčí 13 10 3 0 38:8 33
2. Havl. Brod 13 8 2 3 25:22 26
3. Vikt. Otrokovice 12 6 4 2 24:15 22
4. Vrchovina 13 7 1 5 18:15 22
5. Stará Říše 13 7 1 5 13:11 22
6. Mutěnice 13 7 1 5 22:25 22
7. Bystřice n P. 13 6 3 4 22:21 21
8. Rosice 13 4 5 4 19:15 17
9. Hodonín 13 5 2 6 20:18 17
10. Blansko 13 3 6 4 13:20 15
11. Polná 13 3 5 5 23:19 14
12. Žďár n S. 12 4 1 7 14:13 13
13. Pelhřimov 13 3 3 7 14:26 12
14. Uh. Brod 13 2 5 6 14:22 11
15. Tasovice 13 3 2 8 11:26 11
16. Napajedla 13 2 2 9 13:27 8

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Slavoj Žirovni-
ce B 2526:2505 * 6:2
Baloun 462:442 Váňová
Mátl 441:440 Tuček
Lavický Jo. 390:395 Švéda
Kováč 417:409 Bašta
Starý 422:392 Housa
Korydek 394:427 Váňa 
Průměrný výkon stačil našemu 
prvnímu kuželkářskému týmu 
na zisk povinných bodů.
Krajská soutěž Vysočiny B
Spartak VM B – Spartak VM C 
1624:1582 * 6:0
Trnka 406:391 Badalík
Fajmonová 402:391 Bača
Žák 384:376 Krejska
Mička 432:424 Mátl
Ve  druhém letošním velkome-
ziříčském derby týmů B a  C 
opět zvítězilo béčko a posunulo 
se do čela tabulky.

-sta-

Na  házenou do  haly za  Světlou 
v sobotu 1. listopadu v 11.00 liga 
starší dorostenky – Sokol Písek, 
13.00 II. liga ženy – SK Velká 
Bystřice. 
V neděli 2. listopadu 9.00–14.30 
soutěžní turnaj mladší žákyně 
(Sokol Velké Meziříčí, Havlíčkův 
Brod, Jindřichův Hradec, Ledeč 
nad Sázavou, Žirovnice)

kdy a kaM

Nábor do házené
Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děvča-
ta narozené 1998–2009 se zá-
jmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky dív-
ky pondělí a  středa 15.00–
19.30, chlapci úterý a  čtvrtek 
16.00–17.30 ve sportovní hale 
za Světlou.  

Třetí gól našeho týmu. Foto: Antonín Dvořák

Pavol Živčic zakončuje. Foto: Jaroslav Hugo
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