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Rybáři zatahují síť. Výlov velkého Netínského rybníka proběhl v sobotu 1. listopadu 
2014 dopoledne. Foto: Iva Horká

Vylovili Netínský rybníkUzavírkám ve městě je pro letošek 
konec
Půl roku trvající uzavírky 
na hlavní dopravní tepně 
ve Velkém Meziříčí minulý tý-
den skončily. Dopravní stavby, 
které je způsobily, jsou téměř 
hotovy. 

Rekonstrukce krajské silnice 
II/602 v  ulicích Sokolovská 
a  Karlov, podél ní chodníky, 
parkovací místa, zálivy pro za-
stávky autobusů a  také stavba 
okružní křižovatky u Tržiště, to 
jsou zásadní stavby, jež připra-
vily zejména místním řidičům 
nemalé starosti. Ti řešili, jak 
se aktuálně dostanou z  místa 
svého bydliště do centra, do za-
městnání, s  dětmi do  školy 
a  hledali tak všemožné cesty, 
kudy se lze s autem protáhnout. 
Dopravní situace se totiž prů-
běžně měnila. Délka opravova-
ného úseku od pošty na východ 
města až ke křižovatce na Dolní 
Radslavice je dlouhá 1 600 met-
rů a práce proto bylo třeba roz-

dělit do  čtyř etap, podle nichž 
se přizpůsobovaly i uzavírky.
„Je to snad zázrak, že nedošlo 
k  nějaké vážnější dopravní ne-
hodě. Složitou situaci zvládli 
jak obyvatelé, tak pracovníci 
úřadu, stavební firma… všem 
chci poděkovat. S  průběhem 
jsem spokojen,“ uvedl staros-
ta Radovan Necid s  tím, že 
výborná spolupráce byla i  se 
společným investorem, Krajem 
Vysočina. Podle Necida dobře 
zafungovalo hlavně pravidel-
né informování lidí o  průběhu 
akce. „Osvědčil se nám doprav-
ní web, zabral leták do  schrá-
nek, informace rozhlasem. Až 
bude příště nějaká větší akce, 
zase se budeme snažit infor-
movat lidi co nejvíc,“ podotkl 
starosta.
I  z  pohledu vedoucího odboru 
dopravy a  silničního hospo-
dářství městského úřadu Jiřího 
Pospíchala akce proběhla pře-
kvapivě celkem v  klidu. „A  to 

byl letošní rok ve  Velkém Me-
ziříčí, co se týče uzavírek a do-
pravních komplikací, opravdu 
extrémní,“ konstatoval Pospíchal. 
Hlavní rekonstrukci totiž krátko-
době doplnila další uzavírka spo-
jená se stavbou okružní křižovat-
ky na Oslavické a  s připočtením 
té provizorní Pod Hradbami si 
řidiči průběžně zvykali na  jízdu 
třemi novými okružními křižo-
vatkami ve městě.
„Zaplaťpánbu, že uzavírky skon-
čily,“ oddechl si Miroslav Kožnar, 
jeden z  řidičů, jenž si dopravní 
komplikace s nimi spojené oprav-
du „užil“. Coby profesionální šofér 
totiž nemohl projet s  náklaďákem 
ulicí Nábřeží a  musel objíždět 
uzavírku po dálnici. Tam bylo na-
víc zúžení a tvořily se tam kolony, 
v nichž si postál. Za volantem osob-
ního auta však zhodnotil uplynulé 
období jako bez problémů. Chápe 
totiž, že rozsáhlou opravu bylo tře-
ba udělat a bez omezení to nejde.

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

-měú-

Kapři i dravci. To vše uvízlo 
v rybářských sítích při výlovu 
velkého Netínského rybníka 
minulou sobotu ráno.

Zhruba 360 q kaprů, ale i  další 
ryby, jako například štiky, candáty 
a  amury bílé vylovili pracovníci 
Velkostatku Maria Podstatzká-
-Lichtenstein a  najatí brigádníci. 
Pak je z  oněch sítí třídili, vážili 
a  přepravovali do  velkých kádí.  
Část ryb byla určena k  přímému 
prodeji hned na  místě. Lidé si 
přivstali, aby si svoji oblíbenou 

pochoutku koupili. Zájem byl jak 
o kapry, tak o candáty či marény. 
Posledně jmenovaných se ale pří-
tomní nedočkali. 
„Marény letos nejsou,“ dostalo se 
jim odpovědi od  vedoucího stře-
diska rybářství velkostatku Karla 
Báni. Ten s lítostí poznamenal, že 
se na tomto stavu podepsali nejen 
samotní dravci v rybníce, ale ne-
pochybně i kormoráni. Ti páchají, 
jak je známo, na  rybnících vel-
ké škody. Krom toho se majitelé 
chovných rybníků musejí vypo-
řádat i s pytláky. Ti se neostýchají 

krást ryby ve  velkém. ,Najíždějí‘ 
na  vodní plochy se sítěmi a  pyt-
lačí ostošest, poukazují na  tento 
nešvar nazlobení rybáři. Naštěstí 
jim v dnešní době napomáhají fo-
topasti, takže se jim i daří zloděje 
chytit při činu.
Velkostatek hospodaří na více než 
padesátce rybníků, přičemž Netín-
ský patří se svými devětatřiceti hek-
tary k těm největším. Jeho výlov se 
koná pravidelně jednou za dva roky 
a vždy se těší velké oblibě u veřej-
nosti. Nejinak tomu bylo i letos.

Pokračování na straně 4
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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

Vybraní ředitelé sociálních zařízení 
převzali jmenovací dekrety
Čtyři nově vybraní ředitelé pří-
spěvkových organizací Kraje Vy-
sočina v sociální oblasti převzali 
koncem října z rukou krajského 
radního Petra Krčála jmenovací 
dekrety. Pracovních povinností 
se ujmou od příštího roku. 

Silvie Tomšíková nastoupí na post 
ředitelky ÚSP v Křižanově, Helena 
Chalupová povede Domov pro se-
niory Koutkova – Kubešova v Tře-
bíči, Hana Šeráková bude řídit Do-
mov bez zámku v Náměšti n. Osl. 
a Vladimír Frič bude novým ředi-
telem Domova ve Věži. O změnách 
na uvedených postech informovala 
krajská tisková mluvčí.
Nový ředitel Domova pro seniory 
je také ve Velkém Meziříčí, a to již 
od 1. září letošního roku. Vítězslav 
Schrek nahradil ve funkci H. Cha-
lupovou. S novým ředitelem přinesl 

náš týdeník obsáhlý rozhovor v le-
tošním čísle 35. Silvie Tomšíková, 
která od  1. 1. 2015 povede křiža-
novský ústav, pracuje v uvedeném 
zařízení dvanáct let.
„Stávající ředitelé odcházejí v příš-
tím roce do penze. Jejich nástupci 
vzešli z  výběrového řízení, které 
kraj na ředitelské pozice příspěvko-
vých organizací poskytující sociální 
služby vyhlásil plošně. Tímto jsme 
uzavřeli takřka celoroční práci,“ 
uvedl radní Krčál. 
Výběrová řízení probíhala ve třech 
etapách. Noví statutáři budou mít 
před sebou několik úkolů. Ty sou-
visí nejen s aktuálním přechodem 
financování sociálních služeb, ale 
také s  budoucností jednotlivých 
zařízení. „V Křižanově je třeba řešit 
využití stávajícího objektu ústavu, 
v Třebíči je nutné navýšit počet lů-
žek pro lidi trpící Alzheimerovou 

chorobou a  jinými typy demence 
a Domov bez zámku musí bezpro-
blémově fungovat coby první zaří-
zení na Vysočině, které prošlo úpl-
nou transformací,“ nastínil mimo 
jiné radní Krčál. S budoucími ředi-
teli se podle sdělení krajské tiskové 
mluvčí setkala také náměstkyně 
ministryně práce a  sociálních věcí 
Zuzana Jentschke Stöcklová. Před 
tím na Vysočině absolvovala jedná-
ní se zástupci neziskového sektoru 
a  obcí v  regionu. Tématem jejich 
schůzky byl již zmiňovaný přechod 
financování sociálních služeb. Ná-
městkyně zároveň potvrdila růst 
mezd zaměstnanců v  sociální ob-
lasti. „Platy pracovníků v sociálních 
službách se od  listopadu navýší 
o  3,5 %,“ poznamenala Jentschke 
Stöcklová. 

(Zdroj TZ KrÚ Vysočina)
Připr.: Iva Horká

Město a obce mají digitální 
povodňový plán
Montáž nových rozhlasů, ale 
i srážkoměrných stanic a hladi-
noměrných čidel ve městě a v dal-
ších obcích na Velkomeziříčsku 
je v plném proudu. V listopadu 
mají být práce dokončeny.

Ve  Velkém Meziříčí a  dalších ob-
cích jeho přenesené působnosti se 
dokončují digitální povodňové plá-
ny a montáž hlásných a varovných 
systémů. Krom města se to týká 
tedy i  jeho místních částí Lhotky, 
Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště, 
Olší nad Oslavou, Hrbov a  Svaře-

nov a dále obcí Baliny, Bory, Černá, 
Křižanov, Meziříčko, Měřín, Strá-
necká Zhoř a Uhřínov. „Nejpozději 
do poloviny listopadu to bude ho-
tovo,“ uvedl vedoucí odboru život-
ního prostředí městského úřadu Jiří 
Zachar.
Vše je součástí projektu, jenž má 
přispět k ochraně před povodněmi. 
Celý projekt za  více než dvanáct 
milionů korun je spolufinancován 
z národních zdrojů i z evropských 
peněz. Takže devadesát procent, 
tedy více než deset milionů korun 
pokryje evropská dotace z  Fon-

du soudržnosti a  pěti procenty 
z  částky přispěje Státní fond ži-
votního prostředí. Zbytek uhra-
dí město coby nositel projektu 
z  vlastních zdrojů. Digitální po-
vodňový plán ORP Velké Meziří-
čí včetně výstavby hlásných a va-
rovných systémů zlepší systém 
povodňové služby a  preventivní 
protipovodňové ochrany. V pod-
statě je i  nadstavbou protipo-
vodňových opatření, která jsou 
ve  Velkém Meziříčí v  současné 
době dokončována.

Pokračování na straně 4

V PÁTEK 7. 11. 2014 
BUDE NA SÁDKÁCH MOSTIŠTĚ OD 12 DO 16 HOD.

REALIZOVÁN  PRODEJ KAPRA NESTANDARD  
NA UZENÍ V CENĚ 30 KČ/1 KG.

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 19195. listopadu 2014 RočníK XXV. číslo 39 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč
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Láska ke sportu poutá Milana 
Bartůňka od mládí. Po zra-
nění před pěti lety ale musel 
vyměnit normální bicykl 
za handbike. Pořídil si ho před 
rokem a přispěly mu na něj jak 
nadace, kamarádi i firmy, tak 
město Velké Meziříčí. 

Nyní přišel zčistajasna další dar 
- na  servis, který jeho speciální 
kolo vyžaduje. Dostal ho od  fir-
my Inoutic působící na  Brněn-
sku, jejíž zaměstnankyně pochá-
zí z  Velkomeziříčska a  se svojí 

sestrou si vzpomněla na  známé 
z rodného města.
Sestry, které si nepřály být v tisku 
jmenovány, daly dohromady tři 
potencionální uchazeče o příspě-
vek. Přitom muselo jít podle za-
dání firmy jednoznačně o  osoby 
či organizace, které peníze pou-
žijí pro handicapované lidi. Ko-
mise, která rozdělovala padesát 
tisíc na  deset projektů, vybrala 
z  oněch tří vysočinských právě 
handbikera Bartůňka. „Dostal 
nejvíc hlasů, není ale vylouče-
no, že by se mohlo v  budoucnu 

dostat i  na  další dva projekty, 
na  jaře bude zmíněná firma pe-
níze rozdělovat znovu. Přihlásím 
je tam i  v  příštím kole, třeba se 
usměje štěstí i  na  ně, nebo ales-
poň na  jednoho z  nich,“ doufá 
navrhovatelka. Že udělala obda-
rovanému velikou radost, doklá-
dají jeho slova: „Velmi za  ty pe-
níze děkuji, použiji je na  servis, 
konktrétně výměnu oleje v  pře-
vodovce.“ Milan Bartůněk se 
netají tím, že je pro něho terénní 
handbike důležitý, používá ho ze 
všech zdravotních pomůcek nej-

víc. Důkazem toho je, že na něm 
najezdí ročně asi dva tisíce kilo-
metrů. Trénuje ale i  na  silniční 
verzi. Kvůli kondici, kterou po-
třebuje na závody, najezdí zhruba 
čtyři sta tréninkových kilometrů 
měsíčně. „Před závodem trénuji 
třikrát týdně, a to jak po Vysoči-
ně, tak třeba i na Pardubicku, kde 
mám kamaráda,“ dodává nadše-
ný sportovec.

Před pěti lety 
jezdil na kole, nyní 
na handbiku
V  červnu roku 2009 se Milanu 
Bartůňkovi z  Velkého Meziříčí 
změnil život. Vášnivý cyklista 
jel na  horském kole po  silnici 
jako ostatně už potisící. Jenže 
tentokrát se proti němu vyřítilo 
ze zatáčky auto. Aby se vyhnul 
střetu, strhl řízení mimo vozov-
ku a skončil v lese. Pád mu způ-
sobil zranění, které ho upoutalo 
na  invalidní vozík. „Z nemocnic 
jsem se vrátil domů až v březnu 
roku 2010,“ vzpomíná na krušné 
chvíle cyklista, který ale ani kvů-
li této nepřízni osudu na  sport 
nezanevřel. „Proč taky, je to můj 
život, nejde jenom o  sportovní 
stránku, ale také o  společenská 
setkávání se zajímavými lidmi, 
kteří jsou na tom třeba ještě hůř 
než já,“ říká optimisticky. Protože 
se své oblíbené činnosti nehodlal 
vzdát, vcelku logicky využil prv-
ní příležitosti, jež se mu naskyt-
la kdysi v  Kladrubech. Unikátní 
mobilní prostředek pro osoby se 

zdravotním postižením nazývaný 
handbike si vyzkoušel právě tam. 
Nejdřív jenom po rovině, ale po-
sléze přidával zátěž. „Neměl jsem 
kondičku, a přiznám se, že jsem 
na  chvíli znejistěl, že to asi ne-
zvládnu,“ vzpomíná na  začátky 
s  handbikem, „ale nevzdal jsem 
to a během dvou měsíců jsem se 
výrazně zlepšil a výkon šel rapid-
ně nahoru.“ 
Jak říká, začínal v  roce 2010 
na  silničním handbiku a  zhruba 
od října 2013 má ale svůj vlastní 
terénní. Jeho pořízení a  údržba 
není ovšem levná záležitost. Spe-
ciální kolo, které jezdec ovládá 
pouze silou ruk, stálo velkome-
ziříčského rodáka 180 tisíc ko-
run bez dopravy. „Musel jsem 
si na  ně půjčit a  pak z  darova-
ných peněz dluh splatit,“ při-
bližuje způsob, jak se k  vysněné 
pomůcce pro postižené musel 
propracovávat, „Nadace Dobrý 
skutek z  Plzně mi dala peníze, 
stejně tak kamarádi z firmy Kan 
servis a  Nadace Konto bariéry. 
Přispělo mi i zastupitelstvo na-
šeho města,“ vyjmenoval mimo 
jiné také místopředseda Handi-
cap Sport Clubu Velké Meziříčí 
(HSCVM). Nejenom s tímto klu-
bem se účastní nejrůznějších zá-
vodů včetně MČR. Stál i dvakrát 
na stupních vítězů za třetí místa. 
„Na  Masarykově okruhu v  Brně 
jsem jako jediný na handbiku měl 
čas lepší než loňský vítěz,“ cení si 
svého výkonu Bartůněk a přidává 
i úspěšný Opel handy cyklomara-
ton, štafetový závod trvající ma-

ximálně 111 hodin na danou trať 
2222 kilometrů. V týmu jelo cel-
kem osm lidí, dva z nich handbi-
keři. A mezi nimi i Milan. Sjeli to 
za 107 hodin, při velmi špatném 
počasí, o  to větší byla jejich ra-
dost. „Úžasný je sportovní výkon, 
ale i to, že jsem potkal lidi, se kte-
rými bych se normálně nepotkal, 
jako třeba Jirku Ježka, největší 
hvězdu mezi cyklisty, která šlape 
do  pedálů i  s  amputovanou no-
hou. A to je to, co mne pozitivně 
nabíjí,“ pochvaluje si otec dvou 
dětí, od nichž má dvě vnoučata. 

V regionu je jediný 
s handbikem
Na  Velkomeziříčsku je podle 
svých slov zatím jediný, kdo 
na  terénním handbiku jezdí. 
„Vím, že kamarád v Hrbově má 
elektrický handbike, ale to je 
tak všechno,“ vybavuje si od-
pověď na  naši otázku, zdali ví, 
kolik lidí v  regionu podobný 
„stroj“ vlastní. 
Někteří zájemci si mohli jíz-
du vyzkoušet na  jedné akci 
v  novém středisku v  Balinách 
a  shodli se, že to není vůbec 
jednoduché, ovládat toto „kolo“ 
jenom rukama. I malý kopeček 
jim dal zabrat. To Milan Bartů-
něk s přehledem vyjede i Fajťák 
či sjede prudkou zkratku v ale-
ji Čechovy sady. „Ale to díky 
kotoučovým kapalinovým brz-
dám. Nahoru se to ovšem vyjet 
nedá,“ uzavřel s  úsměvem náš 
rozhovor. 

Skončil na vozíku při sportování. Přesto zůstal cyklistice věrný

Milana Bartůňka mohou lidé potkávat na handbiku nejen v ulicích našeho města, 
ale i v jeho širokém okolí. Foto: Soukromý archiv MB

Na snímku jsou studenti gymnázia a z ostatních škol v okolí. Těm začínají taneční 
v 17 hodin. 2x foto: Martina Strnadová. Více foto najdete na našem webu. 

Kurz, který začíná v 19 hodin, navštěvují studenti z „Nové Světlé“. 2x foto: Martina 
Strnadová. Více foto najdete na našem webu. 

Iva Horká

Taneční kurzy začaly v luteránském, končit budou v novém sále JC
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Jednu z hlavních rolí sehrála Jaroslava 
Obermaierová. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

Drahé tety, jež ztvárnily zkušené herečky, přijely do našeho města

Brněnská herečka Zdena Herfortová (vpravo) jako 
jedna z tet. Foto: Iva Horká

Mladý herec se představil jako Michal a zazpíval pár 
písní z repertoáru Jiřího Hrzána. Foto: Iva Horká

Divadlo Metro uvádí na  jevišti 
komedii inspirovanou populár-
ním filmem podle scénáře a v re-
žii Zdeňka Podskalského z  roku 
1974, kde v hlavních rolích kro-

mě Nataši Gollové, Evy Svobo-
dové, Oty Sklenčky a dalších za-
zářili Iva Janžurová a  Jiří Hrzán. 
Kameramanem tohoto filmu byl 
Miroslav Ondříček. 

Divadelní adaptace ale patří Gus-
tavu Skálovi. Na  provizorních 
divadelních prknech v kině Jupi-
ter clubu ve  Velkém Meziříčí se 
minulou středu představily zná-

mé a  oblíbené herečky Jaroslava 
Obermaierová a  Zdena Herfor-
tová, z mladých to byl například 
Matěj Merunka s  Kateřinou Ur-
banovou a další.

Zapeklitý souběh okolností, kte-
rý se rozehrál na  jevišti, řešily 
dvě roztomilé staré dámy, potrhlé 
sestry Andělka a  Fany. Ty nevá-
haly vzít do vlastních rukou i vy-

šetřování loupežného přepadení 
místní spořitelny. Horlivé tety 
tak zatápěly nejen policistům, ale 
i téměř všem ostatním aktérům 
včetně neteře. Iva Horká

A jak uplynulé období uzavírek vidí 
policisté? „Jsem rád, že to skončilo,“ 
předeslal vedoucí zdejšího obvod-
ního oddělení Policie ČR Přemysl 
Bdinka, podle nějž byla zásadním 
přínosem pro zvládnutí doprav-
ní situace během staveb objízdná 
trasa po dálnici. „Ta hodně odklo-
nila tranzit a  dopravě ve  městě to 
významně pomohlo,“ řekl Bdinka 
a dodal, že po D 1 jezdilo ve špič-
ce i  hodně místních řidičů. Šlo 
o  ojedinělost, kdy se snad poprvé 
v historii podařilo vyjednat povole-
ní objížďky po dálnici. Ta skončila 
s  jednatřicátým říjnem. Dopravní 
komplikace spojené se stavbami se 
neobešly bez nehod. Ale vzhledem 
k  omezené rychlosti šlo pokaždé 
o drobnosti. Policisté měli zvýšený 
dohled vždy, když se měnilo stave-
niště a s ním i dopravní podmínky 
v místě. A padaly i pokuty. „Někdy 
bylo obtížné najít kompromis mezi 
řidiči a stavebníky,“ popsal Bdinka 
s tím, že občas auta jezdila staveb-
níkům přímo za  zády. Přitom pa-
radoxně nejukázněněji se chovali 
ti, jichž se dopravní omezení dotý-
kala nejvíc, neboť se stavělo přímo 
v místě jejich bydliště. „Všem zod-
povědným a  ukázněným řidičům 
děkuji,“ uzavřel P.  Bdinka a  vyjá-

dřil uznání i  stavební firmě, která 
plánovala uzavírky dle možností 
tak, aby dopravu komplikovaly co 
nejmíň, snažila se vždy vyjít vstříc. 
Důležité bylo zejména zajistit 
průjezdnost složkám integrova-
ného záchranného systému, tedy 
hasičům, záchrance i  policistům. 
Koordinaci mezi složkami IZS 
a  stavební firmou zajišťoval velitel 
velkomeziříčských profesionálních 
hasičů Jiří Doležal. Ten spolupráci 
také pochválil. „Byla nadstandard-
ní. Díky velmi dobré domluvě ze-
jména se stavbyvedoucím ing. Šťá-
vou probíhala koordinace uzavírek 
a  průjezdnosti jednotlivých míst 
bez problémů. Po celou dobu stav-
by jsem od něj měl vždy naprosto 
aktuální informace, které jsem pře-
dával dalším složkám,“ zdůraznil 
Doležal.

Práce mají být 
dokončeny tento 
týden
Rekonstrukce průtahu Velkým 
Meziříčím byla významnou a  ne-
lehkou i z pohledu Kraje Vysočina. 
„Jde o  jednu z  nejfrekventovaněj-
ších komunikací v  této části kraje, 
která je velice zatížena kamiono-

vou dopravou, neboť kopíruje 
D1,“ připomněla krajská tisková 
mluvčí Jitka Svatošová. Samot-
nou opravu kraj zahájil 19. květ-
na, tedy v době, kdy ještě nebyla 
hotova stavba okružní křižovatky 
pro napojení obchodního centra 
Kauflandu. Obě akce se tak něja-
kou dobu překrývaly. „Nyní ještě 
zbývá dodělat zastávky a chodní-
ky na  Sokolovské. Do  konce to-
hoto týdne by měly být hotovy,“ 
uvedl Jiří Pospíchal.
Průtah Velkým Meziříčím je teď 
opraven od  východu na  západ 
kompletně celý, vyjma kratičkého 
úseku, což je most přes Oslavu 
u  pošty. Na  něm jsou vyjeté ko-
leje a ani napojení nového asfal-
tového povrchu na starý v daném 
místě není ideální. „Tento úsek 
by se měl opravovat příští rok 
a  bude to financovat ze svého 
rozpočtu kraj,“ upřesnila Svato-
šová a  dodala, že letošní rekon-
strukce krajské silnice ve Velkém 
Meziříčí stála 28 milionů korun 
bez DPH. Akce je spolufinanco-
vána ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury, který přispěl 
na tzv. tichý asfalt, tedy gumoas-
falt, jenž je položen v celém nově 
opraveném úseku.

Silnice se budou 
opravovat i příští rok
I v příštím roce 2015 čekají Velko-
meziříčské dopravní stavby. Bude to 
přestavba křižovatky na Dolní Rad-
slavice na okružní. „V tomto přípa-
dě jde o dvouletou akci, přípravné 
práce, zaměřování apod., začaly už 

letos. Na  jaře stavbu znovu zahájí-
me a budou probíhat jasně viditelné 
práce. Dokončení předpokládáme 
na podzim příštího roku. Akce kraj 
přijde na  79,5 mil. Kč bez DPH 
a  bude spolufinancována z  Regio-
nálního operačního programu Ji-
hovýchod,“ informovala Svatošová. 
Krom toho bude pokračovat i  re-

konstrukce silnice II/602 od  zmi-
ňované křižovatky až do  Jabloňo-
va, což už se ale nedotkne přímo 
místních řidičů. „Stavební povolení 
je vydáno i na silnici na Františko-
vě, která by se měla opravovat také 
příští rok a to od křižovatky u Kau-
flandu až po konec města,“ doplnil 
Pospíchal.

Uzavírkám ve městě je pro letošek konec
Pokračování ze strany 1

Snímek zachycuje opravený úsek pod kruhovým objezdem u Tržiště. Foto: Martina 
Strnadová

Martina Strnadová

Krajští silničáři na Třebíčsku a Žďársku pracují s novou technikou
Dvě zametací a jedna kropicí ná-
stavba nově slouží pracovníkům 
Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny na Třebíčsku a Žďársku. 
Na techniku za 6,3 milionu korun 
se podařilo Správě získat dotaci 
z Operačního programu životní 
prostředí, ve kterém uspěla s pro-
jektem Snížení imisí – Pořízení 
čisticí komunální techniky – Kraj 
Vysočina.

„Tato speciální technika v  obou 
okresech chyběla. Nástavby budou 
ukotvovány pomocí fixačních prv-
ků na  rámy podvozků vybraných 
vozidel. Maximalizujeme tak jejich 
využití i mimo zimní období a do-

stáváme je do  režimu celoročního 
provozu,“ informoval náměstek ře-
ditele KSÚSV Miroslav Báňa.
Výhodou nové zametací nástavby 
je umístění ruční sací hadice s ná-
stavcem pro čištění silničních vpus-
tí a kanalizačních šachet. Nástavba 
je osazena bezpečnostními světly 
a majáky. Pro jednodušší manipu-
laci je výložník nad sací hadicí nad-
lehčován plynovou vzpěrou.
Kropička má k dispozici hydraulic-
ky ovládaný naviják v délce padesá-
ti metrů. Šest stejných pomocníků 
pro běžnou údržbu a  úklid ko-
munikací pořídí KSÚSV pro další 
cestmistrovství v  regionu do  kon-
ce roku. „Vybrali jsme takovou 

moderní techniku, která splňuje 
požadavky na  úklid nejmenších 
prachových částic, objem zásob-
níku na  smetky odpovídá maxi-
malizaci výkonů a  minimalizaci 
přejezdů, to samé platí i  pro zá-
sobníky vody u  kropicí nástav-
by,“ doplnil Báňa.
Za podpory dotací OPŽP Krajská 
správa a  údržba silnic Vysočiny 
v  minulosti dokončila například 
revitalizaci devatenácti alejí, dal-
ších šest stromořadí je v realizaci 
a u dvacet čtyři vybraných alejí je 
v běhu veřejná zakázka na reali-
zaci.

Jitka Svatošová, KrÚ  Vysočina
Foto: archiv KrÚ Vysočina
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fotogalerie - výlov netínského rybníka - 1. listopadu 2014 

K. Báňa drží v rukou sumce, vyloveného z Netínského 
rybníka. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Lidé si mohli koupit živé ryby, ale také na místě ochutnat smažené 
rybí pokrmy, třeba s bramborovým salátem apod. 
Kilo živého kapra přišlo na 65 korun, pstruzi se prodávali za 130 
Kč/1 kg, cena sumce byla stanovena na 200 Kč za kilogram a nej-
dražší byl candát - 320 korun za 1 kg. 
„Jeho maso je vynikající,“ vyjmenoval Karel Jahoda, „ale nepo-
chybně se v  jeho ceně odráží také náročný chov. Candát obecný 
(Sander lucioperca) totiž nepatřil odedávna k souboru rybničních 
ryb. Šusta píše, že teprve roku 1784 zavítali první candáti do ryb-
níků třeboňských. Mlynář Šputský chytil v Nežárce 6 kusů candá-
tů, kteří byli nařízením správy velkostatku nasazeni do  rybníku 
Rožmberk. V účtu se o nich mluví jako o  ,mořských okounech‘. 
Za  dva roky byl rybník sloven a  získáno 5 kop candátí násady. 
V  ostatních rybnících neměla však další plemenitba valných vý-
sledků, takže ještě roku 1792 byl celý výlovek vzrostlých candátů 
jenom 79 kusů. Nebýt rozkazu, byl by zcela jistě po  těchto neú-
spěších chov candátů upadl v  zapomnění. Pokyny ‚aby nijak ne-
byl zanedbán výchov candátů, aby bedlivě se k  tomu přihlíželo, 
ve kterých poměrech a rybnících vytknutému cíli lépe zadost uči-
niti lze‘, zachránily tuto výtečnou rybu rybničnímu chovu. Právem 
poznamenává Šusta, že candát zdomácněl v jihočeských rybnících 
dokonale, protože musel, takže i  zde vytrvalost přinesla úspěch. 

Dnes se provádí plemenitba podružně ve vhodných písčitých ryb-
nících, kde lze zabránit přístupu štikám a okounům, nebezpečným 
plůdku. Jako vedlejší ryba se osvědčil znamenitě v  rozlehlejších 
rybnících, v nichž zastává úlohu dravé ryby hubící drobnou rybí 

plevel, která by nemile ujídala mnoho potravy chovným rybám. Také 
umělý výtěr a  oplození candátích jiker se Šustovi podařilo a  roku 
1883 i Hübnerovi. Nejužívanějším postupem při rozmnožování can-
dátů je však Šustův způsob získávání oplozených jiker v menších ná-
držích na  sádkách, kde rybnikář upravuje candátům jakási hnízda 
z ostřicových kořínků (na ilustračním snímku vlevo). Ryby na ně na-
lepí shluky jiker, které je možno potom zasílat v mechu obklopeném 
ledem i velmi daleko a nasazovat do vod ve zvláštních ochranných 
košíčcích, ponořených pod hladinu. Umělý odchov candáta je poně-
kud problematický vzhledem k jeho špatné adaptabilitě k umělému 
krmení. Dobré výsledky byly zaznamenány při smíchání tzv. paten-
tek (larvy pakomárů) a granulovaného krmiva.“

I děti si přišly na své. Výlov je zajímal
Rodiče, kteří přišli třeba nakoupit na sobotní či nedělní oběd, při-
vedli i svoje děti. Mnohé z nich se těšily z netradiční podívané 
„Mám zde i  dva vnuky a  oni mají velký zájem o  přírodu,“ uvedla 
babička mladých hochů, kteří vyhrávají biologické olympiády a  je-
den z nich kupříkladu zvítězil i ve  fotografické soutěži, již pořádal 
Krkonošský národní park. „Vyfotil jsem čápa v letu. Nebylo to tady 
v Netíně, kde máme chatu, ale na jižní Moravě,“ dodal sympatický 
chlapec. 

Pokračování ze strany 1

Vylovili Netínský rybník

Iva Horká

Kapři putují do kádí na nákladním automobilu. Více 
foto na webu. Foto: Iva Horká

Ryby na váze před prodejem zákazníkům přímo na 
místě. Foto: Iva Horká

Rybáři naháněli ryby dlouhými tyčemi. Foto: Iva 
Horká

Přírodní scenérii výlovu dokresloval vpozadí netínský 
kostel. Foto: Iva Horká

Město a obce mají 
digitální povodňový plán
Nové rozhlasy jsou všude, sráž-
koměry a hladinoměry jen někde
„Ve Velkém Meziříčí jsou rozhla-
sy (na snímku vpravo rozhlas na 
náměstí) kompletně namonto-
vány,“ sdělil Jiří Zachar s tím, že 
i v obcích se montáže dokončují. 
Celkem jde o  280 přijímacích 
hlásičů a  asi dvanáct bezdráto-
vých ústředen. Zbývá instalovat 
ještě asi polovinu srážkoměrů 
a  hladinoměrů. Velké Meziříčí 
a jeho velké vodní toky jsou jimi 
osazeny dostatečně již z  minu-
losti. Nová hladinoměrná čidla 
tak budou doplněna na menších 
vodních tocích v  Měříně, Strá-
necké Zhoři a  Křižanově. Sráž-
koměrné stanice přibydou v Čer-
né, Meziříčku, Stránecké Zhoři, 

Borech, Křižanově a  v  místních 
částech Lhotky, Olší a  Svařenov 
a  vodočetné latě ve  Frankově 
Zhořci.
K  vlastnímu fungování digi-
tálního povodňového plánu 
proběhnou školení dotčených. 
Jedno bylo již v minulém týdnu. 
„Probrali jsme funkci celého sys-
tému v  souvislosti se serverem 
Envipartneru,“ informoval Za-
char. Společnost Envipartner 
provozuje elektronický digitál-
ní povodňový portál. Na  něm 
lze nalézt mapy s  vyznačenými 
zúčastněnými obcemi a  všemi 
podstatnými aktuálními infor-
macemi týkajícími se mapování 
povodňových rizik.

Pokračování ze strany 1

Text a foto: Martina Strnadová

Do stipendijních oborů 
přibyde také zemědělec 
– farmář
Rada Kraje Vysočina schválila rozší-
ření stávající nabídky oborů, na kte-
ré se vztahuje stipendijní podpora 
Kraje Vysočina, o další obor země-
dělec – farmář. Avizované doplnění 
reaguje na  aktuální poptávku trhu 
práce a konkrétních firem, které se 
stále potýkají s  nedostatkem mla-
dých lidí, a dále deklaruje podporu 
Kraje Vysočina oboru charakte-
ristickému pro region. V  součas-
né době obor nabízí na  Vysočině 
pouze Česká zemědělská akademie 
v Humpolci.
Stipendijní podporu zavedl Kraj Vy-
sočina před čtyřmi lety. „V současné 
době lze porovnat rok 2012 a 2013, 
kde se projevuje mírný nárůst po-
čtu žáků v podporovaných oborech. 
V roce 2012 bylo v podporovaných 

oborech celkem 1354 žáků a v roce 
2014 celkem 1399 žáků. Počet žáků 
nepodporovaných oborů poklesl 
mezi oběma roky o 6,2 %, zatímco 
zájem o podporované obory naros-
tl ve  stejném období o  3,3 %. Ani 
stipendia však nemohou zastavit 
prudký demografický pokles, který 
musí řešit školství globálně,“ uved-
la krajská radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová. Nyní 
jsou stipendijně podporovány tyto 
obory: modelář, slévač, nástrojař, 
obráběč kovů, kovář, jemný me-
chanik, e, malíř a  lakýrník, kame-
ník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, 
řezník – uzenář, strojní mechanik, 
instalatér, elektrikář, elektrikář – sil-
noproud a nově zemědělec – farmář 
(od škol. r. 2014/2015).             -KrÚ-
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Budova Adcote School Shrewsbury v Anglii. Foto: 
archiv GVM

Listopad

Středa 5. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B., La-
vičky 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 6. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 
pobožnost a mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 7. 
11.: 8.00 mše sv. – J. B., 14.00–16.00 příležitost ke  svátosti smíření, 
17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 8. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 
9. 11.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., Martinice 10.30 poutní mše sv. – o. J. B. 
Bory mše sv.: 7. 11. Dolní Bory, 18.15 mše sv. – o. L. Sz., 9. 11. Horní 
Bory 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – host. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Pro naši činnost je celkem ty-
pické, že chodíme na výpravy, ze 
kterých si vždy odnášíme spous-
tu zážitků a zkušeností. Tentokrát 
jsme se vydali do  Balinského 
údolí. Cílem cesty byl skautský 
kříž, který se nachází na rozcestí, 
kde vyvěrá studánka. Skautský 
kříž tam byl poprvé vztyčen 21. 
srpna 1992 skauty z  12. oddílu 
z Velkého Meziříčí. A roku 2005 
byl obnoven skauty z 1. a 12. od-
dílu.
V  sobotu 18. 10. 2014 vyrazi-
lo z  náměstí celkem 36 skautů.  
Po  cestě jsme hráli různé hry 
a  v  rámci nich se nám povedlo 
nasbírat pytel odpadků, který 
jsme po návratu vytřídili. Každý 
z účastníků výpravy mohl potvr-
dit, že bez odpadků vypadá Ba-
linské údolí mnohem lépe. Domů 
jsme se pak vraceli s pár kilomet-
ry v nohách, úsměvech na tvářích 
a samozřejmě s dobrým pocitem 
z prospěšné činnosti.
Pro ty z  vás, kteří se o  skau-
tech ve  Velkém Meziříčí chcete 
něco dozvědět a zajímá vás naše 

činnost, můžete navštívit náš 
skautský web: vm.abahoa.cz. 
Na  stránkách lze nalézt aktuál-
ní informace o  schůzkách bě-
hem roku, zápisky z našich akcí 

a  v  neposlední řadě objemnou 
fotogalerii.
V  nedávné době také vznikl 
skautský účet na  serveru You-
tube.com s  názvem Skaut Velké 

Meziříčí, na kterém jsou nahraná 
videa z táborů a akcí pořádaných 
během roku.

Text a foto: skauti 1. a 12. oddílu 
z Velkého Meziříčí

Skauti na výpravě ke skautskému kříži v Balinském 
údolí nasbírali pytel odpadků

Dne 13. 10. 2014 se v Martinicích 
uskutečnil druhý ročník Marti-
nické drakiády. Akce se konala 
na  poli na  okraji obce. Po  celé 
odpoledne krásně svítilo sluníč-
ko, ale vítr bohužel skoro vůbec 
nefoukal. Přesto se děti i  rodiče 
snažili draka dostat do vzduchu. 
Všichni běhali po  poli, vyhazo-
vali draky do vzduchu, dělali vše 
možné, aby právě jejich drak lé-
tal. Několika dětem se nakonec 
podařilo draka dostat do  výšky, 
kde už pak bez problémů létal.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 

„hezoun“ – nejoriginálnější drak, 
a „letoun“ – nejlépe létající drak. 
Porota měla velmi složitý úkol, 
musela z  32 draků vyhodnotit 
5 nejlepších z  každé kategorie. 
Po pečlivém prohlížení a hodno-
cení draků se podařilo vybrat ty 
nejlepší. 
V  kategorii „hezoun“ se mezi nej-
lepšími umístili – Tereza Čížková, 
Adéla Drápelová, Patrik Chadim, 
Tereza Mičková a  Jakub Uchytil. 
Nejlepší ,,letouny“ Martinické dra-
kiády měly tyto děti – Tomáš Kar-
mazín, Eliška Matulová, Benjamín 

Rosa, Valentýna Smejkalová a Voj-
těch Šoukal. Porota předala pěti nej-
lepším z  každé kategorie diplomy 
a hodnotné ceny. Na závěr vyhláše-
ní dostali všichni účastníci drakiády 
sladkosti a dárky od sponzorů akce.
Po  celou dobu byl zdarma po-
dáván čaj a  pro dospělé byl při-
praven s rumem. Za teplého po-
časí mohli návštěvníci posedět 
a  ochutnat uzené klobásy a  vý-
borné topinky.
Díky patří všem, kteří se podíle-
li na  organizaci. Sponzory akce 
byly obec Martinice, SDH Marti-

nice, Myslivecké sdružení Marti-
nice – Kozlov, M. S. Quatro, s. r. 
o., a Poex, a. s., za což jim také pa-
tří poděkování. Draci nám letos 
sice moc nelétali, ale zato jsme 
vytvořili jejich výstavku. Ná-
vštěvníci a porota si je tedy mohli 
prohlédnout zblízka a ohodnotit. 
Na naší drakiádě jsme mohli vi-
dět Šmouly, Krtečka, Vílu Zvo-
nilku a  další pohádkové postavy 
a  různá zvířátka. Všichni jsme 
na  drakiádě strávili příjemné 
skoro letní odpoledne.

Text a foto: -mm-

Martinické drakiádě nepřál vítr

„Nyní můžeš, Pane, propustit 
svého služebníka podle svého 
slova v pokoji…“
Hřbitovy, věnce, svíčky, hroby, 
dušičkové pobožnosti – tak začíná 
listopad. Měsíc smutný, nostalgic-
ký, ale také plný reflexe. „Odkud 
jsme, co tady děláme a  kam jde-
me?“ ptá se skoro každý.
Smrt? V  těchto dnech většinou 
vzpomínáme na  naše blízké, 
kteří odešli z  tohoto světa. Ale 
tato myšlenka by nás měla vést 
k tomu, že si uvědomíme, že smrt 
čeká každého.
Každý člověk, bez rozdílu, jed-
nou musí odejít ze světa. A není 
zanedbatelné, jak odchází, jak 
prožívá svou smrt.
Někdy v polovině prázdnin jsme 
byli šokovaní chováním jedné 
zdravotní sestry, která usmrtila 
jednoho člověka. Nevím, jak do-
padlo vyšetřování, ale vzpomí-
nám si na velkou diskuzi o  tom, 
jak hodnotit chování zdravot-

nického personálu vůči lidem, 
kteří pomalu umírají. Objevila 
se diskuze o  eutanazii. Ale ob-
jevil se také výrok, a  to vysoce 
postaveného politika, že místo 
diskuze o eutanazii je třeba dbát 
na podmínky, v jakých lidé umí-
rají. Zaručení těchto podmínek je 
úkolem pro každého z nás. 
Měli bychom se asi dívat na  tři 
aspekty. Nejdřív stránka tělesné 
kondice umírajícího – vytvoření 
důstojných zdravotnických pod-
mínek. Hlavně pomoc v tlumení 
bolesti. 
Potom druhá část a  to duševní 
pomoc, je-li možná – určitá psy-
chologická příprava před smrtí. 
A  ta v  mnoha případech má 
rozměr náboženský – je vhodné 
duchovně připravit člověka, kte-
rý odchází. Každé náboženství 
otevírá bohatství naděje na život 
věčný. Tato naděje pomohla Si-
meonovi v pokoji odejít z tohoto 
světa. P. Lukasz Szendzielorz

Dne 8. 10. 2014 se uskutečnil 
Den otevřených dveří ve  Well-
mezu – nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež. Akce otevře-
ných dveří se konala v  rámci 
Týdne sociálních služeb. Tento 
den měla široká veřejnost mož-
nost nahlédnout a  seznámit se 
s nabídkou služeb, kterou zaříze-
ní nabízí pro své uživatele. Mož-
nost navštívit zařízení využili 
dospívající i široká veřejnost.
Nízkoprahové zařízení pro děti 
a  mládež Wellmez poskytuje 
podporu a pomoc při cestě do-
spívajícím. Pomoc je poskyto-
vána prostřednictvím rozhovo-

rů s  pracovníky. Uživatelé mají 
možnost účastnit se klubových 
programů, kde je možné krea-
tivní zapojení, účast na  disku-
zích, turnajích, besedách atd. 
Návštěvníci klubu mají mož-
nost přijít na  zařízení kdykoliv 
v  jeho provozní době. Jelikož 
jde o  zařízení nízkoprahové, 
uživatelům zaručuje anonymi-
tu, mlčenlivost a  další zásady. 
Případné další informace na-
leznete na  internetových strán-
kách www.wellmez.cz nebo 
na  facebooku, www.facebook.
com/wellmez

Veronika Dobrovolná

Nízkoprahový klub byl 
otevřen veřejnosti

Ve  dnech 13.–15. října 2014 
navštívili Gymnázium Velké 
Meziříčí ředitel anglické školy 
ADCOTE SCHOOL Shrewsbu-
ry Gary Wright a jeho kolegyně 
Nicola Bignell. 
Přijeli na naše pozvání, ale prv-
ní kontakt vyšel od  G. Wrigh-
ta. Ten totiž působil začátkem 
devadesátých let 20. století 
ve  Velkém Meziříčí jako učitel 
konverzace v  anglickém jazyce 
(rodilý mluvčí). V  létě letošní-
ho roku kontaktoval dva naše 
kolegy s  tím, že se stal ředite-
lem prestižní soukromé dívčí 
školy a  měl by zájem o  bližší 
spolupráci s naším gymnáziem. 
Tuto nabídku jsme s potěšením 
přijali.

Během třídenní návštěvy si naši 
hosté prohlédli gymnázium, 
město Velké Meziříčí a  zavítali 
také společně s  námi do  Brna. 
Hlavně však představili našim žá-
kům anglickou školu, diskutovali 
s  učiteli GVM a  s  představiteli 
rodičů. Výsledkem je konkrétní 
návrh spolupráce: výměnné po-
byty 20 studentů (naši pojedou 
do Anglie v září 2015 a Angliča-
né k nám v červnu 2016) a stáže 
dvou studentek v  trvání také 10 
dnů. První stáž našich studentek 
by se měla uskutečnit koncem 
ledna 2015. V případě úspěšného 
startu naší spolupráce nejsou vy-
loučeny ani její další formy.
Aleš Trojánek, Gymnázium Velké 

Meziříčí

Adcote school v Shrewsbury je novou partnerskou školou GVM

Ředitel GVM Aleš Trojánek (vpravo) spolu s Garym 
Wrightem. Foto: archiv GVM

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

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

pořádá
ve středu 19. 11. 2014 

v 9.30 hodin

Jak porozumět inzerátům, jak na ně reagovat 
a jak odhalit nedůvěryhodnou či  podvodnou nabídku; 

vysvětlení pojmů a zkratek.

Seminář je zdarma a bude probíhat 
v Centru Kopretina, 

Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
Potvrzení účasti: telefonicky na č. 566 781 198,  e-mailem 

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

Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

JAK ČÍST V NABÍDKÁCH PRÁCE

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. 

Tradiční podzimní festival těch nejlepších filmů se zimní tematikou 
opět zahrnuje snímky, které byly v předchozím roce oceněny na nej-
prestižnějších světových festivalech. Vybrané filmy jistě zaujmou ka-
ždého milovníka sněhu, ledu a  zimních sportů obecně. Promítat se 
bude během dvou měsíců na 200 místech v Česku a Slovensku.
Od konce října do začátku prosince se bude SNOW FILM FEST konat 
od Tachova po Veľké Kapušany ve velkých městech i v menších ves-
nických kinech. Ve Velkém Meziříčí proběhne v sobotu 22. listopadu 
od 17 hodin v kinosále Jupiter clubu.
„Při přípravě programu mě uchvátily velkolepé přírodní záběry a free-
ridové lyžování ve filmu Supervention,“ říká pořadatel místního festi-
valu Aleš Horký o čtvrthodinovém sestřihu toho nejlepšího z dlouho 
připravovaného norského filmu, v němž hlavní hrdina mj. na sjezdo-
vých lyžích skáče z můstku pro skoky na lyžích. „Nejvíce se ale těším 
na nový film od Pavola Barabáše“, zmiňuje dál Polárníka od známého 
slovenského režiséra, jehož filmy se na  festivalu SNOW FILM FEST 
nebo Expediční kamera neobjevují poprvé. Polárník je portrétem 
Petera Velušiaka, jehož s mírnou nadsázkou doma nikdo nezná, ale 
ve světě polárních výprav je jeho jméno velmi známé, protože se účast-
nil mnoha významných polárních expedic v zahraničních týmech.
Film High Tension od  známého režiséra Petera Mortimera reaguje 
na aktuální problém s komerčními expedicemi na nejvyšší horu světa 
Mt. Everest. Základní zápletka filmu proběhla snad všemi světový-
mi médii. Známí evropští horolezci Ueli Steck a  Simone Moro byli 
ve  stěně Everestu napadeni nepálskými Šerpy! Ovšem nelze to brát 
úplně jednostranně, vztah horolezeckých expedic s místními Šerpy je 
dlouhodobě napjatý. Šerpové dělají tu nejnebezpečnější práci a jejich 
odměny tomu neodpovídají. Do určité míry bylo otázkou času, kdy se 
něco stane.
Arslanbob je jméno města a horské oblasti v Kyrgyzstánu, kde míst-
ní obyvatelé nově budují horské turistické centrum. Snaha o rozjezd 
zimní turistiky je jedinou šancí na práci v průběhu tuhé zimy. Vaya 
a la Cumbre vypráví o snu lyžaře mít vlastní lyžařské středisko a o pro-
blémech při provozování freeridového areálu El Arpa v  Chile. Oba 
filmy tak zpracovávají podobné téma, ale jihoamerický a středoasijský 
přístup dávají zajímavé srovnání.
Dalším filmařským počinem je krátký vizuálně dokonalý Icefall 
o nočním ledolezení po zmrzlých vodopádech na norském The Frost 
Giants. Prašanové hody v Britské Kolumbii a na Aljašce uvidíte ve fil-
mu Z A do K a zase zpátky. A především český film Huevo o skialpi-
nistické expedici do Peru, v rámci níž se českému týmu podařilo sjet 
několik šestitisícových vrcholů.                                 Připravil Aleš Horký

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 divadelní pohádka v kinosále 

VÁNOČNÍ HVĚZDA
16.45 divadelní spolek STUDNA

rozsvícení vánočního stromu
a vánoční výzdoby

vystoupení skupiny Like Busters
Filmová pohádka v kinosále: 

KRÁSKA A ZVÍŘE
Změna programu vyhrazena! 

Akce jsou bez vstupného. 
Program se bude postupně doplňovat!

V pondělí 3. listopadu se v prostorách Soukromé vyšší odborné školy 
sociální v  Jihlavě uskutečnilo promítání dokumentárního filmu Po-
slední sny.  Šlo o první poprázdninovou akci projektové skupiny O(ČI)
SVĚTA, která  v rámci promítání řeší aktuální a část tabuizovaná soci-
ální témata. Tím prvním byla hospicová péče, které se věnoval právě 
film Poslední sny. Šlo o portrét tří žen, které tráví poslední týdny života 
v dánském hospici. Režisér Estphan Wagner ukazuje, že díky empatické 
péči ošetřujícího personálu, psychologů či kněží se lze připravit na po-
slední týdny života. Dojemný film natočený s velkou citlivostí dokáže 
přesvědčit o tom, že naši poslední cestu může provázet důstojnost. 
Vstupné na akce je zdarma, pro návštěvníky je připravené i občerstvení.
Další promítání uspořádají O(ČI)SVĚTA v pondělí 8. prosince, kdy 
budou řešit téma obchodu s orgány. Hlavní akcí projektové skupi-
ny pak bude únorový XII. charitativní ples, jehož výtěžek poputuje 
na konto Pomozte dětem.
Více o akci i projektové skupině najdete na www.facebook.com/Oci-
sveta.                                                                                        Aneta Dohnalová

Studenti v Jihlavě 
zahájili cyklus 
promítacích pondělků

SNOW FILM FEST
sobota 22. listopadu 17.00

kinosál Jupiter clubu

SNOW FILM FEST opět 
představuje nejlepší 
zimní filmy

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí právě dokončilo celko-
vou rekonstrukci salonu Škoda, která je podmínkou setrvání 
v dealerské síti Škoda Auto Mladá Boleslav. Celá oprava a veš-
keré prvky jsou dány a kontrolovány architekty ze Škody Auto. 
Přestavba musí proběhnout v celé dealerské síti do konce roku 
2015. Tradice oprav a prodeje vozů Škoda v Horáckém auto-
družstvu je dlouholetá a myslíme, že nyní dostává úplně no-
vou dimenzi směrem k našim zákazníkům.
Jsme přesvědčeni, že nyní se u nás budou cítit mnohem lépe 
a s příchodem nové Fabie a dalších modelů si budou moci vy-
brat nové auto Škoda. Těšíme se na vás.                 Tým HAD VM                  
                                                                         (součást placené inzerce)

11. 11. OTEVÍRÁME 
NOVÝ AUTOSALON 

ŠKODA!
CIMRMAN

Smoljak/Svěrák

LIJAVEC
Hra s opravdovým deštěm

pátek 7. 11. v 19.30 
Katolický dům

Křižanov
ochotnický spolek 

TYJÁTR
Vstupné 80 Kč

Předprodej v květinářství 
pana Sedláčka

Páteční podvečer 
v Katolickém domě

CESTA NA JIH
povídání o motorkářské 

pouti na jih Evropy.
Francie, Pyreneje, 

Španělsko a Portugalsko... 
Z Křižanova na konec 

Evropy a zpět...
O zážitky se s vámi podělí 
otec Tomáš Holcner
14. listopadu 19.30

KATOLICKÝ DŮM
KŘIŽANOV

Vstupné dobrovolné
www.katak-krizanov.cz
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SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebi-
telů), každou středu 14–16 
hodin, nová budova MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Různé

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. Info na tel.: 737 565 009 (Drápelová)

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

■ Brambory konzumní 5 Kč/kg, 
netříděné, 3 Kč/1 kg, odpad 2 Kč/
kg. Dále prodám el. motor 4 koně 
za  4.000 Kč. Tel.: 604  112  330.
■ Pánské boty č. 43 s  brus-
lemi – kanady. Dále pro-
dám túje různé velikosti – 
vše levně. Tel.: 777  603  177.
■ Šlapací šicí stroj Bobbin 
z  pozůstalosti. Levně pro-
dám.  Tel.: 737  109  236.
■ 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.
■ 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.
■ 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 
kombi, objem motoru 1  800 
ccm, výkon 81 kW, světlestříbr-
ná barva, STK 07/2015, dobrý 
stav, garážovaný, stav tacho-
metru 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.

■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ 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 bezbariérový byt 
2+kk  na  ul. Čermákova, VM. 
Tel.: 602 724 079.
■ Hledám pronájem rodinné-
ho domu za  rozumnou cenou. 
Křižanov a  blízké okolí. Tel.: 
603 924 789.
■ Hledám pronájem garáže 

v  ulici  Nad Gymnáziem a  nej-
bližším okolí. Tel.: 605 887 809.
■ 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.

■ Koťata. Tel.: 604  112  330.

Prodám

dOUčíM anGličtinU
tel.: 608 662 781

Zubní pohotovost: 
Sobota 8. 11. a neděle 9. 11.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 
35, Žďár nad Sáz., tel.: 774 430 777.  (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

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

Doučím MAT–FYZ, rozsah  
6–9 tř. ZŠ a prima–kvarta 

gym. O víkendech. Tel:  
774 621 703.

  do akreditované laboratoře ve Velkém Meziříčí, Třebíčská 1540

Nad Kunšovcem 1405/2
59401 Velké Meziříčí
www.enviroeko.cz

P Ř I J M E    Z Á J E M C E    N A    M Í S T O :

    LABORANT(KA)

Žádost + životopis zasílejte do 14.11.2014 
na adresu firmy nebo na hladikova@enviroeko.cz

kvalifikace: SŠ chemického nebo přírodovědného
                  směru, popř. zdravotní laborant(ka); 
                  praxe v laboratoři výhodou

Obec Martinice a SDH Martinice
srdečně zvou na

XXV. PODZIMNÍ POUŤ
Program: 

Sobota 8. listopadu od 20 hodin taneční zábava 
se skupinou Fáze

Neděle 9. listopadu od 10.15 hodin bude u zvoničky 
vyhrávat kapela Ladislava Prudíka z Dolních Heřmanic

od 10.30 hodin se koná mše svatá v kulturním domě. 
Po skončení přijede sv. Martin na bílém koni 

a snad přiveze i makové podkůvky
od 11.45 hodin bude za zvoničkou představení pro děti a potom 

možnost svezení na koních
Všichni jste srdečně zváni k prožití příjemného víkendu.

Hledám brigádu na úklid 
na odpoledne. Dlouhodobě. 

Tel.: 723 543 229.

FIRMA 
ROSE M
Náměstí 84/8

nabízí
● ZIMNÍ BUNDY ●

● FLAUŠOVÉ KABÁTY ●
vel 38–60

● ZAKÁZKOVÉ ● 
KREJČOVSTVÍ

Sobota 15. 11. v 18.00
Kochánov
 – obecní domeček

TASOVSKÝ 
TURNAJ 

V MARIÁŠI
8. 11. 2014

TASOV 
SOKOLOVNA

prezentace 8–9 hodin
startovné 250 Kč

přihlášky na místě 
do naplnění kapacity 

sálu
Snídaně a oběd 

v ceně startovného,
bohatá tombola

Srdečně zvou pořadatelé

BURZA VĚCÍ A HRAČEK PRO DĚTI V CENTRU KOPRETINA
VÍCE INFO NA TEL.: 777 183 388

WWW.ZDAR.CHARITA.CZ            
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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

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.

TRAKTORÁCI U WACHTLŮ
8. 11. od 16 hodin

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. 

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

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

▶  ▶ Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin 
● ● ● BARMANKY ● ● ● 
uvádí divadlo Radka Brzobohatého

divadelní sezOna pOdziM 2014

KONCERT 
MICHALA DAVIDA

sobota 31. 1. 2015
nový velký sál Jupiter clubu

Cena 450 Kč. Prodej vstupenek a více info na tel.: 
566 782 004, 005, 001, 

programové oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, VM

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!

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziří-
čí pořádá v sobotu 15. listopadu 
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

MS Hrbov pořádá 
tradiční 

POSLEDNÍ LEČ
15. 11. 2014 v KD Hrbov

začátek 20.00
hraje TOTOBAND

bohatá tombola a myslivecká kuchyně

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

Dne 6. listopadu uplyne 6 roků, 
kdy nás opustil manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Miroslav Janák
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Dne 3. 11. jsme vzpomněli 16. 
výročí smrti našeho syna a vnuka, 

Marka Oláha 
z Velkého Meziříčí,
který tragicky zahynul.

❧ Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál. 
Dny, týdny, měsíce plynou, 
ale nikdo nezacelí 
tu ránu bolestivou. ❧

Stále vzpomínají a nezapomenou 
mamka, babi, děda 
a ostatní příbuzní.

❧ Vzpomínky jsou jediným 
rájem, ze kterého nemůžeme 
být vyhnáni. Ve vzpomínkách 
i  poupě rozvíjí se v  nejkrásnější 
růži. ❧

Dne 4. 11. jsme vzpomněli 
na nedožité 70. narozeniny pana 

Bohumíra Hudečka
z Kúsek.

Stále vzpomíná manželka Pavla 
a děti s rodinami.

❧ Čas plyne, ale vzpomínky 
zůstávají. ❧

Dne 7. listopadu uplynulo 10 let 
od úmrtí paní 

Nici Kupkové 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají manžel 
Miloslav, děti s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

❧ Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit i  roze-
smát. ❧

Dne 11. listopadu uplyne 10 
let, co nás navždy opustila naše 
manželka, maminka a  babička, 

paní Libuše Kučerová.

S láskou vzpomínají manžel 
a synové s rodinami.

Jupiter club, s. r. o., uvede Taneční večer se skupinou

LEGENDY SE VRACÍ
Sobota 27.  prosince 2014 od 20.00 hodin 
v sále luteránského gymnázia

Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě
Rezervace a prodej od 5.listopadu na programovém oddělení JC, 

tel.: 566 782 001, 004 Změna programu vyhrazena!

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 progra-
movém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, tel.:  566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                                                                       -zh-
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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. Více info na tel.: 566 782 004, 001

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...

kph – sezona 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 hu-
dební škole Mykoly Vitalijoviče Lysenka. Ve studiu klavírní hry pokra-
čoval na Čajkovského hudební akademii, opět v rodném městě, a poté 
na JAMU ve třídě Jana Jiraského. 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 Litvě, Mexiku, Německu a České re-
publice, 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 violon-
cello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, další sólisté v jednání)
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot , Jana Kopi-
cová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015  
Jiří Jahoda (housle), Pavla Jahodová (violoncello)

Více informací získáte v Jupiter clubu, na programovém oddělení, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004 (005, 001). www.jupi-
terclub.cz, www.hudbamezirici.cz, www.globart.cz. Koncerty pro-
bíhají v luteránském gymnáziu od 19 hodin.

kino jupiter Club – listopad

● ● Středa 5. 11. v 19.30 hodin
SOUDCE
Právník Hank Palmer se vrací z  velkoměsta 
domů, kde prožil dětství a kde je jeho odci-
zený otec, maloměstský soudce podezřelý ze 
spáchání vraždy. Palmer se rozhodne zjistit 
pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení 
s rodinou, od které před lety odešel. Režie D. 
Dobkin. Drama USA 2014, původní znění, 
české titulky. 
Vstupné: 100 Kč, 142 min., přístupný.
● ● Pátek 7. 11. v 19.30 hodin
ANABELLE
John Form našel pro svou nastávající man-
želku Miu dokonalý dárek – krásnou starou 
klasickou panenku oděnou do  sněhobílých 
svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle 
nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci 
vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského 
kultu a brutálně napadnou mladý pár. Proli-
tá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou 
nechávají. Režie J. R. Leonetti. Horror USA 
2014, původní znění, české titulky.  Vstupné: 
100 Kč, 99 min., přístupný od 15 let.
● ● Sobota 8. 11. v 19.30 hodin
CO S LÁSKOU
V roce 1984 byli Amanda a Dawson spolužáci 
na  střední škole. Pocházeli z odlišných soci-
álních poměrů, navzdory tomu mezi nimi 
vznikla přímo osudová láska. Měšťácká spo-
lečnost jim jí nedopřála. Zklamaná Amanda 
odešla studovat na vysokou školu a Dawsona 
po tragické autonehodě zavřeli do vězení. Ne-
viděli se celé čtvrtstoletí, dokud se nesetkali 
na  pohřbu. Hrají M. Monaghan, L. Libera-
to. Režie R. M. Hoffman. Romantické dra-
ma USA 2014. Původní znění, české 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 doupat vylézají podivní tvo-
rové 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 LEGENDA
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval 
se, aby ochránil svou rodinu a  svůj lid. Stal 
se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký 
vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme pře-

devším jako jedno z  největších monster, jaké 
lidská mytologie stvořila. Řeč je o hraběti Drá-
kulovi, krvelačném vládci Transylvánie. ... Re-
žie G. Shore. Dobrodružný fantasy film USA 
2014, české titulky. Vstupné: 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 ne-
stačilo, že dokázali nemožné, když přejeli 
Trabantem Afriku a  natočili o  tom nezávislý 
film. Rozhodli se vypravit na  ještě náročnější 
cestu. 21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou 
až na konec světa. A aby to nebylo moc jed-
noduché, tentokrát nepojedou jen Trabantem. 
Dokumentární film ČR 2014. Vstupné: 80 Kč, 
98 min., přístupný.
● ● Pátek 14. 11. v 19.30 hodin
INTIMITY
Intimity jsou romantickým filmem, složeným 
ze sedmi příběhů o  lásce, které se vzájemně 
prolínají. Zamilované páry nám nechávají na-
hlédnout do svého intimního soukromí v oka-
mžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém 
úměrný jejich věku a povaze. Režie I. Macha-
ráček, romantická komedie ČR 2014. V hlavní 
roli Z. Adamovská, P. Štěpánek, K. Leichtová, 
T. Klus, O. Vetchý. 
Vstupné: 100 Kč, 104 min., přístupný od 12 let
● ● Sobota 15. 11. v 19.30 hodin
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Podle mimořádného románu Michala 
Viewegha Andělé všedního dne natočila re-
žisérka Alice Nellis originální příběh, v němž 
pomyslné andělské perutě nosí Marián La-
buda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladi-
mír 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., přístupný od 12 let.
● ● Neděle 16. 11. v 16 hodin
VČELKA MÁJA
Animovaný příběh včelky a jejich přátel. Re-
žie: A. Stadermann. Rodinný film Austrá-
lie, Německa 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 hla-
dové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. 
V  zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je 

naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepo-
koje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Režie 
F. Lawrence. Dobrodružný scifi thriller USA, 
původní znění, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
125 min., přístupný od 12 let.
● ● Neděle 23. 11. v 16 hodin
WINX CLUB – V  TAJEMNÝCH HLUBI-
NÁCH
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit cí-
sařského trůnu a  aktivovat ohromnou sílu, 
omylem však probudí krutou vílu Politeyu, 
která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je 
však připravená uzavřít s Winx dohodu. Režie 
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 spojenecká armáda 
pokouší o finální ofenzívu na evropské fron-
tě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant 
Wardaddy, velení tanku Sherman a vydává se 
s  jeho pětičlennou posádkou na  vražednou 
misi v týlu nepřítele. V hlavní roli B. Pitt, L. 
Lerman, S. LaBeouf a další. Režie D. Ayer. Vá-
lečné drama USA 2014, původní znění, české 
titulky. Vstupné: 120 Kč, 135 min., přístupný 
od 15 let.
● ● Pátek 28. 11. v 19.30 hodin
POHÁDKÁŘ
V řece je nalezeno tělo neznámého 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  in-
spirací, jsou objektem lásky i  lži… Režie V. 
Michálek, předloha B. Nesvadbová (kniha). 
Hrají: J. Macháček, A. Geislerová, E. Herzigo-
vá, A. Linhartová, J. Dvořák, M. Hádek. Ro-
mantické drama ČR 2014.  Vstupné: 120 Kč, 
90 min., přístupný od 15 let.
● ● Sobota 29. 11. v 19.30 hodin
GET ON UP – PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
 Životopisné  hudební drama USA 2014, pů-
vodní znění, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
139 min., přístupný od 12 let.

Rezervace na www.jupiterclub.cz, 
prodej vstupenek také na programovém od-
dělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Hokej: dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
Branky a asistence HHK: 46. Ka-
pusta O. (Nevěčný). Sestava HHK: 
Svoboda – Kampas F., Báňa M., 
Přinesdomů, Báňa D. – Dundá-
lek, Nevěčný, Kapusta O. – Kará-
sek, Řepa, Srba – Kameník, Buri-
an M., Pavelka. Rozhodčí: Melich 
– Kučera, Dvořáček. Vyloučení: 
3:6, využití: 2:0. Střely na branku: 
50:11 (14:3, 18:5, 18:3).
HHK VM – HC Brumov-Bylni-
ce 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branka a  asistence HHK: 36. 
Dundálek (Kampas F., Nevěčný). 
HHK VM – HC Brumov-Bylni-
ce 3:6 (3:3, 0:1, 0:2)
Branky a asistence HHK: 4. Kam-
pas F (Řepa), 7. Srba (Dundálek), 
13. Řepa.
Hokej: starší žáci
HC Lední medvědi Pelhřimov – 
HHK VM 10:2 (2:0, 4:1, 4:1) 
Branky a asistence HHK: 31. Za-
cha S. (Bartošek), 46. Procházka 

(Sobotka). Sestava HHK: Pestr 
(30. Honiš) – Kratochvíl, Pro-
cházka, Šilpoch M., Křapa – Ha-
vliš, Zacha S., Bartošek – Kapusta 
L., Sobotka, Krčma – Bezák. Roz-
hodčí: Kučera, Zukal. Vyloučení: 
7:4, využití: 1:0, v  oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 53:32.
Hokej: mladší žáci
HC Lední medvědi Pelhřimov – 
HHK VM 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Branky a  asistence HHK: 24. Ne-
svadba V. (Dvořák), 27. Švejda, 30. 
Nesvadba V. (Nesvadba J.). Sestava 
HHK: Juda P.  – Broža, Nesvadba 
J., Vildomec, Křikava Vít – Švejda, 
Nesvadba V., Hejduk – Kuřátko, 
Křikava Vác., Dvořák – Strádal, 
Zdvihal. Rozhodčí: Zukal, Kučera. 
Vyloučení: 5:3, využití: 2:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 31:33.
Program na  ZS VM: v  sobotu 
8. 11. v 9.00 HHK ml. žáci – HC 
Ledeč n. S., v 11.00 HHK st. žáci 
– HC Ledeč n. S. a v neděli 9. 11. 
v  11.45 HHK ml. žáci – HC M. 
Budějovice 

Mládeži se nevedlo

-hhk-

sport

FC VM – HFK Třebíč 3:6 (2:3)
Sestava: Michut – Fejt, Novotný 
(25. min. Hlávka), (65. min. Ku-
rečka), Chalupa, Pavlíček – Ne-
voral, Ráček (70. min. Prchal), 
Krčál, Liška – Havlíček, Pech. 
Střelci: Pech, Ráček, Havlíček 

– Novotný 2×, Valiček, Lorenc, 
Uličný, Čajánek.
Hosté přijeli potvrdit své po-
stavení v  popředí tabulky. Tuto 
jejich snahu jim domácí svým 
nedůrazným výkonem zejména 
v obraně značně usnadnili. 

Dorost FC neuspěl

-kli-

SpSM
1. SC Znojmo – FC VM-SK FŠ 
Třebíč U15 4:2 (1:1)
Branky: Křivánek, Mikuška
1. SC Znojmo – FC VM-SK FŠ 
Třebíč U14 4:4 (1:2)
Branky: Čermák, Malata Mirek, 
Blažek, Jindra. Sestava: Šlouf – 
Malata Marek, Benda, Šaroun – 
Vokurka (45. Kadlec), Chalupa, 
Doležal, Blažek, Vošmera (45. 

Jindra) – Čermák (62. Vala), 
Malata Mirek. Dále na střídačce 
Bibr, Kuba.
Poslední letošní utkání jsme se-
hráli ve Znojmě. V případě výhry 
jsme mohli nejbližším pronásle-
dovatelům (Znojmo, Hodonín) 
odskočit už na devět bodů. Ale za 
domácími jsme zaostávali zejmé-
na v důrazu při osobních soubo-
jích.

Fotbaloví žáci zaostávali

-ves-

Finále
Velká Bíteš – Křižanov 1:1 (), na 
penalty zvítězila Velká Bíteš.
Branky: Zdeněk Káňa/Jiří Marek, 
Pavel Sklenář
Utkání o 3. místo:
Velké Meziříčí – Bohdalec 1:3 
(0:2)
Branky: Jaroslav Kořínek/Jiří 
Hájek – 2, střelci: 6 – Pavel Pru-
ša (VM), 5 – Jiří Marek (K), Jiří 
Hájek (B), Zdeněk Káňa (VB), 4 
– Martin Plocek (K)), Miloš Prá-
šek (K), 3 – Miroslav Šimek (VB), 
Alois Chládek (VB), Josef Beneš 
(B), Petr Nedoma (B)
Tabulka po základní části:

Vítězem soutěže se tedy stalo muž-
stvo Velké Bíteše, které obhájilo 
svoje postavení po základní části.
Na korektním průběhu zápasů 
mají podíl všichni hráči, kteří do 
hry v celém průběhu zasáhli, ale 
také všichni rozhodčí – Petr Čer-
vený, Jaroslav Kunzfeld, Radek 
Teplý a Roman Myška. Závěrečná 
utkání se hrála na hřišti v Bíteši, 
kde proběhlo i společné posezení 
všech aktérů. Rozcházeli jsme se 
s vědomím pokračování na jaře. 

-nov-

Veteránskou fotbalovou 
ligu ovládla Velká Bíteš

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

Sportvm.cz a Happy sport club Velké Meziříčí vás zvou na 

3. ročník badmintonového turnaje 
ve dvouhrách neregistrovaných hráčů (mužů i žen). Podle počtu 
přihlášených a poměru žen a mužů budou cca týden před začátkem 
turnaje zveřejněny detaily o hracím systému atd.
Hraje se v sobotu 29. listopadu 2014.
Přihlásit se lze na stránkách rezervačního systému squashvm.jdese-
nato.cz nebo na e-mail info@sportvm.cz. Prosíme o včasné přihlá-
šení, což nám umožní co nejlépe naplánovat časový harmonogram 
turnaje a hrací systém k vaší spokojenosti!
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Turnaj veteránů 
nad 60 roků 
v kopané 
v sobotu 8. listopadu od 9.00 
do 13.00 v házenkářské hale 
za Světlou.
Zúčastní se čtyři mužstva: 
Brno, Třebíč a dvě mužstva 
z Velkého Meziříčí s pomocí 
kolegů z blízkého okolí.

V sobotu 25. října v Areálu zdra-
ví ve Velkém Meziříčí odstartoval 
běžecký závod Koloběh pořádaný 
Sportovním centrem VM.
Zúčastnit se mohli závodníci 
všech věkových kategorií a spor-
tovních úrovní, jak atleti, tak za-
čátečníci.
V závodě se běželo a zároveň jelo 
ve  dvojici muž-žena 25 km ko-
lem Velkého Meziříčí. Partneři 
se mohli libovolně prostřídávat 
na  kole i  v  běhu. Samozřejmě 
i  tady bylo dobré zvolit taktiku 
dle fyzické zdatnosti závodní-
ků. Odstartoval vysoký počet 39 
dvojic.

Závodem vládla dobrá nálada 
a radost z pohybu. Na své si přišel 
každý, kdo se chtěl pořádně zahřát 
a protáhnout si svaly v přírodě.
Zvítězila hravě partnerská běžec-
ká dvojice z  Třebíče Petra Vaša-
lovská a Tomáš Nováček.
Doufám, že tato akce je první 
vlaštovkou ve  Velkém Meziříčí 
a  naváží na  ni další. Jsem pře-
svědčena, že všichni závodníci se 
už teď těší na příští ročník a plá-
nují poctivý trénink.
Velký dík patří organizátorům 
nejen za dobrý nápad, ale hlavně 
za dobrou organizaci.

Text a foto: -mh-

Koloběhu se zúčastnily čtyři desítky dvojic

OP1: TK Autocolor Oslavice 
A – TJ Netín 16:2
Body: Bazala Milan 4,5 b, Kupka  
4,5 b, Jašek Petr 3,5 b, Borůvka 
Víta 3,5 b
Soupeři z Netína nestačili na roz-
jetý motor Autocoloru.
OP2. TK Autocolor Oslavice B – 
TJ Sokol Nížkov C 14:4
Jaroslav Trutna 4,5, Jaša Jaroslav, 
Klusáček Patrik, Šoukal Fr.
Okresní přebor I. třídy
1. Oslavice 2 2 0 0 0 30:6 6
2. V. Meziříčí B 2 2 0 0 0 23:13 6
3. Rovečné B 2 1 1 0 0 21:15 5
4. Nové Město n. M. 2 1 1 0 0 19:17 5
5. Žďár n. Sáz. E 2 1 0 1 0 20:16 4
6. Ostrov n. O. 2 1 0 1 0 18:18 4
7. Nové Dvory 2 1 0 1 0 17:19 4
8. Lhotky B 2 0 0 2 0 12:24 2
9. Netín 2 0 0 2 0 10:26 2
10. Žďár n. Sáz. F 2 0 0 2 0 10:26 2

Okresní přebor II. třídy
1. V. Meziříčí C 2 2 0 0 0 25:11 6
2. Oslavice B 2 2 0 0 0 24:12 6
3. Fryšava 2 1 1 0 0 23:13 5
4. Velká Bíteš 2 1 1 0 0 21:15 5
5. Polnička B 2 1 0 1 0 15:21 4
6. Nové Veselí 2 1 0 1 0 13:23 4
7. Uhřínov 2 0 1 1 0 17:19 3
8. Borovnice 2 0 1 1 0 17:19 3
9. Bystřice n. P. 2 0 0 2 0 14:22 2
10. Nížkov C 2 0 0 2 0 11:25 2

-šou-

Oslavičtí stolní 
tenisté bodovali

1. A tř., sk. B
TJ Ježek Rantířov – FC VM B 
0:2 (0:0)
Rozhodčí: Křen – Kliner, Pří-
kazský. Diváci: 80. Branky: Liška 
(55.), Vítek (87.). Karty: žlutá – 
Bradáč (60.). Sestava: Sysel – Ma-
lec, Halámek, Polák (80. Jakeš), 
Maloušek (57. O. Kafka) – Vítek 
– Benda, Bradáč, Ráček, Bublan 
(59. J. Kafka) – Liška.
Poslední podzimní utkání jsme 
hráli v Rantířově. Terén byl pod-
máčený a hlavně nerovný. Čekal 
nás tedy tvrdý zápas. 
Do první vážnější akce se ve dru-
hé minutě dostali hosté, ale Polák 

hlavičkoval jen do náručí branká-
ře Krupici. Ani Bradáč o minutu 
později neskóroval. V  6. minutě 
zahrozil domácí Bartejs. Posléze 
Oberreitera perfektně vychytal 
Sysel. Na  druhé straně Benda 
střílel těsně vedle tyče. Hned nato 
mohl skórovat Vacek, ale opět se 
dobře vyznamenal Sysel. Ve  34. 
minutě se nejlépe ve  skrumá-
ži ve  vápně zorientoval Vacek, 
ale jeho střela byla zblokována 
na  roh. Později dvakrát ohrozili 
bránu Sysla domácí.
Na začátku druhého poločasu se 
dostal ke  střele Ráček, ale jeho 
střela skončila nad bránou. V 53. 

minutě měl obrovskou šanci 
ve velkém vápně Vacek, ale jeho 
střela skončila jen nad břevnem. 
V 55. minutě se dostal k odraže-
nému míči Liška, který dokázal 
okamžitě obejít obránce a po za-
táhnutí do vápna střílel do prázd-
né brány, 0:1. V  70. minutě se 
dostal po rohu k hlavičce Vacek, 
který míč usměrnil k  zadní tyči, 
ale gólu zabránil Sysel s  Vítkem 
po  sympatickém položení těl 
na  zem. Poté se pokusili vsítit 
branku Liška i  Vítek, ale marně. 
Až v 87. minutě Liška prošel přes 
tři hráče, poté přihrál před bránu 
k Vítkovi, který nekompromisně 

zakončil, a rozhodl tak o koneč-
ném výsledku 0:2.
„Na začátku utkání jsme měli dvě 
velké šance, které jsme nedoká-
zali zužitkovat. Soupeř byl od 15. 
minuty do  konce prvního polo-
času výrazně lepší, ale svůj tlak 
nedokázal proměnit v  góly, pro-
tože buď netrefil bránu, nebo byl 
proti brankář Sysel. Vůbec jsme 
nedoplňovali Lišku a  na  hře to 
bylo i znát. Klukům jsem rázně-
ji o poločase domluvil a vysvětlil 
jim, že musí hrát nátlakovou hru 
a  ne čekat, co soupeř vymyslí. 
Ve druhém poločase přišlo zlep-
šení a  byli jsme i  mírně lepší. 

Po výhře v Rantířově jsme se stali 
půlmistry soutěže. Tento týden 
budeme hrát předehrávku se Ště-
pánovem,“ řekl po  zápase velmi 
spokojený trenér Libor Smejkal 
mladší.
1. V. Meziříčí B 13 9 2 2 23:16 29
2. HFK Třebíč B 13 8 0 5 25:19 24
3. Kouty 13 7 2 4 32:22 23
4. Nová Ves 13 7 2 4 30:20 23
5. Náměšť-Vícenice 13 7 1 5 30:22 22
6. Hrotovice 13 6 1 6 35:31 19
7. Vrchovina B 13 6 1 6 25:29 19
8. Štěpánov n. S. 13 5 3 5 20:23 18
9. Vladislav 13 5 2 6 26:22 17
10. Budišov-Nárameč 13 5 2 6 19:18 17
11. Želetava 13 5 1 7 29:27 16
12. Rantířov 13 5 1 7 25:32 16
13. Žďár n. Sáz. B 13 4 1 8 13:28 13
14. Rapotice 13 2 1 10 16:39 7

-ls-, foto: archiv FC VM

Hráči fotbalového béčka jsou po výhře v Rantířově půlmistry soutěže

Extraliga
SK Omega VB – SPL Radostín 
nad Osl. 9:3
Ondrůšek 3, Dvořák 2, Pelán, Slad-
ký, Svoboda, Černý – Krejčí 2, Váša
Agromotor VM – HC Lukáš 6:2
Toman 2, Kadela, Svoboda, Šla-
pal, Sobotka – Gis, Beránek 
H. Heřmanice – HC Pikárec 2:6
Mejzlík J., Mejzlík P.  – Jaša P.  2, 
Jaša L. 2, Chrást, Vařejka
NHÚ Balinka VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 5:8
Necid 2, Uchytil 2, Komínek – 
Pavlíček 4, Jankovský 2, Klouda, 
Florián
Sanborn VM – T. služby VM 6:3
Srnský 2, Fenyk 2, Bukáček, Fiala 
– Láznička, Kožený, Chatrný
SPL Radostín nad Osl. – Auto 
Dobrovolný VM 8:3
Váša 2, Krejčí 2, Pešek, Hubený, 
Vítek, Mokrý – Šefčík, Vondrá-
ček Jiří, Nedoma
HC Lukáš – SK Netín 4:4
Novák Ros., Novák Radek, Bartejs, 
Studený – Beran 2, Dvořák, Plhák T.

SK Omega VB – Agromotor 
VM 0:2
Netík, Sobotka
HC Pikárec – NHÚ Balinka VM 
11:6
Jaša L. 4, Chrást 3, Jaša P., Broža 
M., Broža O., Vařejka – Necid 2, 
Mucha J. 2, Komínek, Strádal
1. Tech. služby VM 6 5 0 1 48:21 10
2. Agromotor VM 5 5 0 5 28:8 10
3. SK Netín 6 4 1 1 46:27 9
4. HC Lukáš 6 3 2 1 37:21 8
5. Sanborn VM 5 4 0 1 28:14 8
6. SK Omega VB 6 3 1 2 40:15 7
7. SK Afcon Kunšovec VM 6 3 0 3 28:32 6
8. HC Pikárec 7 3 0 4 33:39 6
9. SPL Radostín nad Osl. 6 2 0 4 25:32 4
10. Auto Dobrovolný VM 6 2 0 4 25:34 4
11. NHÚ Balinka VM 7 0 0 7 30:63 0
12. Horní Heřmanice 6 0 0 6 20:52 0

I. liga
HC Bory – SK Str. Zhoř 3:3
Váša J. Váša L., Pokorný – Bartu-
šek 2, Urbánek
HCF Dráhy VM – SK Mostiště 0:8
Krejčí Voj. 3, Vidlák 3, Kafka, 
Krejčí Vašek
SK Vídeň – HC Tasov 7:1
Janák 3. Nedoma, Vídeňský, Vy-
hlídal, Bojanovský – Havliš

HC Benetice – River VM 3:1
Novotný 2, Houzar – Daniel
THC Kabadesign VM – HCF 
Dráhy VM 6:4
Wasserbauer, Komínek, Vacula 2, 
Hamáček 2 – Kácal, Vítek, Láz-
nička, Smejkal  
HC Ořechov – SK Lavičky 5:1
Vrbka, Musil, Kokojan, Burian, 
Dvořák – Skryja
SK Mostiště – Farma Měřín 8:1
Krejčí V. st., Krejčí V. 2, Strnad, 
Vidlák 3, Krejčí Vojta – Blažek
HC Tasov – HC Benetice 4:6
Páral 2, Palas, Komínek – Jakšík, 
Mikuláš, Kašpar, Krejčí, Houzar 
M., Houzar K.
1. SK Mostiště 6 6 0 0 36:12 12
2. SK Vídeň 5 5 0 0 32:5 10
3. HCF Dráhy VM 6 4 0 2 27:23 8
4. HC Benetice 6 4 0 2 24:25 8
5. HC Křižanov 5 3 1 1 19:17 7
6. Kabadesign VM 6 3 0 3 23:29 6
7. HC Ořechov 5 2 0 3 16:14 4
8. SK Str. Zhoř 5 1 2 2 17:17 4
9. SK Lavičky 6 2 0 4 26:30 4
10. HC Tasov 7 2 0 5 16:23 4
11. River VM 6 1 1 4 17:23 3
12. Farma Měřín 5 1 1 3 12:20 3
13. HC Bory 6 0 1 5 14:37 1

-vid-

Městskou hokejovou ligu vede tým 
Technických služeb Junioři U19

BK VM – TJ Slavia Kroměříž 
46:78 (16:16 25:33 33:56)
Naši borci nastoupili do  zápasu 
s  odhodláním poprat se o  vítěz-
ství se soupeřem z  Kroměříže. 
Nástup v  1. čtvrtině hry byl vý-
borný, po  šesti minutách jsme 
vedli 12:6. Po  první čtvrtině se 
týmy rozešly na  přestávku smír-
ně za  výsledku 16:16. Ve  druhé 
čtvrtině naši hráči neudrželi kon-
centraci ve  hře i  obraně a  navíc 
se připojila střelecká nemohouc-
nost našich hráčů při střelbě za 2 
a  3 body. Takže po  půlce zápasu 
jsme udrželi rozdíl 8 bodů v  náš 
neprospěch. Ve třetí čtvrtině jsme 
neubránili střelce „trojek“ a výsle-
dek opět narostl na rozdíl 23 bodů 
ve  prospěch soupeře. Výsledek 
o  32 bodů byl však důsledkem 
velkého množství ztrát,  málo ag-
resivní obrany a v neposlední řadě 
střelecké nemohoucnosti našich 
hráčů. Každý z hráčů musí zlepšit 
poziční střelbu a bojovat o každý 
míč, což je úkol pro další tréninky. 
Pozitivem zápasu je, že kolektivní 
pojetí a dobré čtení hry všemi hrá-
či jsou cesty k  vítězství v  dalších 
zápasech.
Sestava a  body: Matěj Vrtal 19, 
Jan Sladký 12, Tomáš Chovan 3, 
Tomáš Ferdan 3, Jakub Mikoláš 
3, Jiří Studený 2, Vojtěch Dufek 2, 
Martin Šmíd 2, Jakub Mezlík, Lu-
káš Ivančík, Jan Mikoláš. Trenéři 

Pavel Kučírek a Tomáš Rapušák.
BK VM – Jiskra Kyjov 56:84 
(26:23 38:36 50:56)
Na nedělní zápas byli hráči nabu-
zeni a šli do zápasu s odhodláním 
bojovat s těžkým soupeřem z čela 
tabulky o  co nejlepší výsledek. 
Chtěli odčinit sobotní porážku. 
Z pohledu trenéra Pavla Kučírka 
a  jeho asistenta Tomáše Rapu-
šáka to znamená více zabojovat, 
zvýšit agresivitu v obraně a zlep-
šit úspěšnost v proměňování stře-
leckých šancí. Hráči začali ne-
bojácně a  první čtvrtinu vyhráli 
26:23. Po  polovině byl výsledek 
stále optimistický, naši borci 
vedli 38:36, je jen škoda, že Mi-
koláš a  Šmíd neproměnili trest-
né hody. Ve  třetí čtvrtině opět 
nastalo několik hluchých minut 
z pohledu obrany i střelby, ztratil 

se kolektivní duch. Po třetí čtvr-
tině jsme ztráceli 6 bodů na sou-
peře z Kyjova. Ve čtvrté čtvrtině 
soupeř šňůrou 13 bodu odskočil 
na rozdíl 19 bodů, což naše hráče 
zlomilo a  konec zápasu dohrá-
vali náhradníci. Výsledek je pro 
mě přijatelný z pohledu hry, kdy 
jsme už tři čtvrtiny dokázali dr-
žet krok se soupeřem, řekl trenér 
Kučírek a  dodal, že je to v  hla-
vách všech hráčů chtít ze sebe 
vydat maximum jak na tréninku, 
tak při utkání. 
Sestava a  body: Matěj Vrtal 16, 
Jan Sladký 16, Tomáš Ferdan 9, 
Vojtěch Dufek 7, Martin Šmíd 3, 
Lukáš Ivančík 0, Jan Mikoláš 2, 
Tomáš Chovan 2, Jakub Mikoláš 
1, Jiří Studený, Lukáš Ivančík. 
Trenéři Pavel Kučírek a  Tomáš 
Rapušák.

Basketbaloví junioři porazili Kroměříž

-rap-

Kapitán domácích Martin Šmíd. Foto: archiv BK 

V neděli 2. listopadu se v Jihlavě 
konal krajský přebor v  přespol-
ním běhu. Závod byl vyvrchole-
ním Běžeckého poháru mládeže. 
Závodů se zúčastnilo 150 běžců. 
Získali jsme celkem 3 medai-
le, stříbrné Veronika Krčálová 
a  Věra Podrábská a  bronzovou 
– Zuzana Rašovská. „Bramboro-
vou“ medaili za 4. místo vybojo-
vali Matyáš Mucha a Eliška Ma-
loušková.
dívky přípravka ml. (2005–2006)
2. Veronika Krčálová
12. Dana Harvey
chlapci přípravka mladší
4. Matyáš Mucha
12. Jan Podrábský
dívky přípravka st. (2003–2004)
3. Zuzana Rašovská
5. Vendula Švihálková
6. Eliška Mašterová
10. Natálie Malcová
mladší žákyně (2001–2002)
2. Věra Podrábská (ročník 2003)
4. Eliška Maloušková
starší žákyně (1999–2000)
5. Sabina Koudelová
starší žáci
9. Jan Trutna 

Atleti  z Jihlavy 
přivezli medaile

-vill-

ST VM – TJ Sokol Jemnice 9:9
Pokorný J. 3/1, Řikovský A. 3/1, 
Klíma P.  2/2, Maštera M. 0/4. 
Čtyřhra: Maštera, Pokorný.
ST VM – SK ST Třešť 10:3
Pokorný J. 3/0, Řikovský A. 3/0, 
Klíma P.  2/1, Maštera M. 2/1. 
Čtyřhra: Klíma, Řikovský.
ST VM B – SK Nové Dvory 15:3
Kampas J. 4/0, Maštera M. 4/0, 
Šoukal S. 3/1, Buk M. 2/1, Zelený 
D. 1/0. Čtyřhra: Kampas, Maštera.
Orel Bystřice – ST VM C 5:13
Zelený D. 4/0, Dvořák F. 3/1, Ko-
řínek S. 3/1, Juda Z. 2/2. Čtyřhra: 
Kořínek, Dvořák.
ST VM D – TJ Řečice 11:7
Buk R. 3/1, Zelený T. 2/2, Vodák 
P.  2/2, Klíma T. 2/0, Minařík J. 

0/2. Čtyřhry: Minařík, Buk; Ze-
lený, Vodák.
TJ Spartak Velká Bíteš D – ST 
VM E 1:17
Holík V. 4/0, Hrůza V. 4/0, Kališ 
P.  4/0, Vodák D. 3/1. Čtyřhry: 
Holík, Kališ; Hrůza, Vodák.
Áčko doma remizovalo a  vyhrálo. 
Soupeři z  Jemnice dokazovali už 
od samotného počátku, že nebudou 
snadnou překážkou. Zejména hos-
tující Kovářová, hrající ještě v  loň-
ské sezoně první ligu, předváděla 
kvalitní hru. Jediný z našich Řikov-
ský ji dokázal v pěti setech porazit. 
Hned v úvodních čtyřhrách Klíma 
s  Řikovským neproměnili mečbol, 
který nám v  konečném výsledku 
chyběl k výhře. Průběžně měli na-

vrch hosté, za stavu 5:8 to vypadalo 
špatně. Následné 4 dvojhry jsme 
dokázali vyhrát 3:2 na  sety a  stav 
otočit na 9:8. Poslední duel o všech-
no odehrál Maštera a bohužel pod-
lehl soupeři 2:3. V závěrečném sčí-
tání střetnutí nepoznalo vítěze. 
Druhý zápas s Třeští už byl o něčem 
jiném. Soupeři byli podstatně slabší. 
Ostatní naše družstva také zvítězila. 
Béčko přehrálo jasně Nové Dvory 
15:3. Maštera ani Kampas nepo-
znali hořkost porážky. Céčko si od-
vezlo výhru z Bystřice. Pochvalu si 
zaslouží všichni hráči. První výhru 
si také připsalo déčko. Podařený 
zápas, tak lze nazvat utkání E druž-
stva. Naši nejmenší porazili Velkou 
Bíteš vysoko 17:1.

Stolním tenistům se o víkendu dařilo

 -pk-
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Juniorky U19 a ženy
Uherský Brod – BK VM 56:62 
a 44:68
Společný tým starších doroste-
nek a žen zavítal na horkou půdu 
Uherského Brodu. Loni tam náš 
tým dostal doslova nařezáno. Jak 
po stránce výsledků, tak po fyzic-
ké stránce. U týmu měla premié-
ru v trenérské roli Petra Syslová. 
Svou novou úlohu zvládla bra-
vurně, i když při koučování také 
hrála, a  to velmi dobře. Velko-
meziříčský tým podal vynikající 

výkon a navíc si oba zápasy velmi 
užil. První se trochu zdramati-
zoval po vyfaulování střeleckého 
fantóma Julky Ráčkové ve  tře-
tí čtvrtině, za  dvě a  půl čtvrtiny 
vstřelila 26 bodů. Dramatický 
závěr však naše děvčata úspěšně 
zvládla a zvítězila o šest bodů. 
Ve  druhém zápase měl náš tým 
drtivý nástup – první čtvrtina 
skončila 14:2. Což znamenalo 
skutečně exkluzivní obranný vý-
kon. Druhou čtvrtinu zápasu se 
děvčata nadechovala a  „odpo-

čívala“ před druhou polovinou. 
V  půlce zápasu byl stav pouze 
22:20 pro nás. A poté přišla stře-
lecká exhibice, ke  skvělé obraně 
přibyla vynikající střelba. Kromě 
úspěšných pokusů z dvoubodové 
vzdálenosti přibylo šest úspěš-
ných proměněných tříbodových 
pokusů. Rozdíl 24 bodů na kon-
ci hovoří za vše. Jediným zápor-
ným momentem bylo neslušné 
povzbuzování domácích diváků, 
kteří také vyzývali domácí hráč-
ky, aby Petře Syslové zlomili 

nohu. To opravdu do sportu ne-
patří a nevíme, jestli to bylo způ-
sobeno zaslepeností nebo zvy-
šující se hladině alkoholu v krvi. 
Každopádně gratulujeme našim 
děvčatům k výborným výkonům 
i výsledkům.
Sestava a  body: Julie Ráčko-
vá 54, Petra Syslová 28, Radka 
Vaďurová 14, Anna Kamanová 
12, Nikola Syslová 9, Marie Dr-
ličková 7, Barbora Kučerová 4 
a Iva Blaťáková 2. Trenérka Petra 
Syslová. 

Basketbalistky v Uherském Brodě vyhrály

HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 3:4 SN. (0:2, 1:0, 2:1 – 0:1)
Branky a asistence: 29. Krča (Pej-
chal, Šerý), 44. Sobotka (Fila, 
Šerý), 60. Sobotka (Sláma) – 8. 
Touška (Petrčka), 20. Maša (Ko-
žár), 43. Pospíšil M. (Trnka), roz-
hodující sam. nájezd Pospíšil M.
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Wolf (Štourač) – Sláma, Vlašín, 
Šerý, Pokorný, Kučera – Fila, 
Křenek, Sobotka – Krča, Kudlá-
ček, Pejchal – Štěpánek, Burian, 
Chlubna. Sestava HC Spartak 
Velká Bíteš: Alexa (Loukota) – 

Trnka, Košecký, Žalud, Buďa, 
Petrčka, Touška M., Pospíšil P., 
Veselý, Šidák, Štěpánek, Kožár, 
Pospíšil M., Maša, Jochman. 
Rozhodčí: Kohoutek – Paulík, 
Vašíček. Vyloučení: 4:5. Využití: 
2:0, v  oslabení: 0:0. Střely: 23:30 
(3:8, 14:10, 6:12). Diváci: 251.
Sedmé kolo KL JM a ZL nabídlo 
divákům okresní derby, ve  kte-
rém se na našem zimním stadio-
nu představil tým Velké Bíteše.
První třetina okresního derby 
vyzněla lépe pro hostující tým, 
který lépe bruslil a  vytvářel si 

více nebezpečných akcí v našem 
obranném pásmu. K první změ-
ně skóre došlo v  polovině osmé 
minuty, kdy hostující Touška, 
prostřelil Adama Wolfa. Další gól 
padl v  samotném závěru první 
části. To se prosadila nová tvář 
v týmu Velké Bíteše, Libor Maša. 
Po  první třetině měli rozhodně 
více radosti z  předvedené hry 
hráči hostí.
Do  druhé třetiny vstoupili naši 
hráči jako vyměnění. Lépe brus-
lili, vytvářeli si neustálý tlak. 
Brankáře hostí Alexu zasypali 

čtrnácti střelami. Ve  29. minutě 
zlepšená hra přinesla své ovoce. 
Na trestnou lavici usedl hráč hos-
tí Trnka. Nabídnutou přesilovku 
zužitkovala naše druhá forma-
ce. Po  přihrávce Kamila Šerého 
a střele Martina Pejchala tečoval 
kotouč pod břevno Michal Krča. 
Na změnu směru kotouče hostu-
jící Alexa již nedokázal zareago-
vat. Do konce prostřední části se 
již stav nezměnil.
Začátek třetí třetiny přinesl 
dvě slepené branky. Nejprve šli 
do dvoubrankového vedení hosté. 

Trnkovo nahození puku na  naší 
svatyni tečoval Mirek Pospíšil. 
Na  změnu směru kotouče Adam 
Wolf nedokázal zareagovat. O mi-
nutu později se stav na světelné ta-
buli opět měnil. Po přesném pasu 
Kamila Šerého na  najíždějícího 
Petra Filu a následné milimetrové 
nahrávce skóroval Lukáš Sobotka. 
Jednobrankové vedení Spartaku 
vydrželo až do samotného závěru 
utkání. Na začátku 60. minuty pu-
toval na trestnou lavici hráč hostí 
Buďa. V témže čase si vzali trenéři 
našeho týmu oddechový čas. Zá-

věr utkání jsme hráli bez brankáře 
s  šesti hráči v poli. Po vyhraném 
buly se usadili naši hráči v  útoč-
ném pásmu. Po  přesném pasu 
Lukáše Slámy na volného Lukáše 
Sobotku a následné střele z první 
bylo vyrovnáno. Utkání tak skon-
čilo dělbou bodů. O  konečném 
vítězství poté rozhodly samostat-
né nájezdy, které zvládli lépe hráči 
Velké Bíteše. Rozhodující samo-
statný nájezd proměnil Mirek Po-
spíšil, a Velká Bíteš si tak připsala 
jeden bod navíc do tabulky KL JM 
a ZL.

Hokejisté prohráli derby s Velkou Bíteší po samostatných nájezdech

S  velkým očekáváním a  velkými 
ambicemi odjížděl náš vicemistr 
Woolloomooloo Bay na  turnaj 
do  Jihlavy, kde se hrála první 
kvalifikace o  lednové Final 4 
Mistroství ČR v  malém fotbale 
2015. Zápasy se odehrávaly ve 3 
skupinách po  třech účastnících. 
Z každé skupiny postupoval tým 
z prvního místa a pak dva nejlep-
ší z  druhých míst. Tým Woollo-
omooloo Bay se ve skupině utkal 
s týmem Tripoli Brno a nastoupil 
proti domácímu týmu Some Vy-
sočina Prachárna. Borci z  Brna 
mají za  sebou už 3 mistrovské 
tituly z  brněnské malé kopané, 
která má vynikající úroveň a do-
mácí Prachárna v  probíhající 
sezoně nemá v  Jihlavské soutěži 
konkurenci.
Tripoli Brno – Woolloomooloo 
Bay VM 1:16
První zápas sehrál tým vedený 
Petrem Koláčným proti Tripoli 
Brno. Začátek utkání byl opatrný 
na  obou stranách, ale postupně 
se naši hráči dostávali do  tempa 
a výsledek byl opravdu ohromu-
jící. Po  utkání většina přihlížejí-
cích a dokonce ani většina hráčů 

nevěděla, kolik to vlastně skonči-
lo. Až pan rozhodčí musel spočí-
tat branky, výsledek 16:1 a  jasný 
debakl museli zkousnout borci 
z Brna. Zápas byl velice atraktiv-
ní a viděli jsme opravdu nádher-
né technické kousky a k tomu 17 
nádherných branek.
Po  tomto utkání našemu týmu 
mohla vzít postup už jen prohra 
proti Prachárně o 19 branek, což 
bylo nereálné.
SOME Vysočina Prachárna – 
Woolloomooloo Bay VM 8:7
Po  15minutové přestávce začal 
zápas, který měl ukázat kvalitu 
obou týmů. Začátek patřil našim 
a brzo jsme se dostali do dvou-
brankového vedení. Prachárna 
snížila po  nádherném gólu Ro-
bina Demetera, který po  sraže-
ném centru vystřihl nůžky z hra-
nice vápna přímo do  šibenice 
Simandlovy branky. Nádherný 
fotbalový zápas však hráči Jihla-
vy pokazili. Ve druhém poloča-
se domácí obránce likvidačním 
zákrokem sestřelil našeho Pavla 
Chalupu. Ten se sice v průběhu 
zápasu dokázal vrátit do zápasu, 
ale pozápasové vyšetření léka-

řem diagnostikovalo zlomenou 
ruku. Následovala červená karta 
a  přesilovka našeho týmu. V  té 
době naši vedli o  gól, ale hráči 
Jihlavy i v oslabení vyrovnali. To 
nebylo všechno: neslušné cho-
vání domácích proti rozhodčí-
mu i našim hráčům bylo za hra-
nicí únosnosti. Po protestech byl 
po  druhé žluté kartě vyloučen 
i  brankář Prachárny, ale bohu-
žel se hráčům domácích poda-
řilo strhnout vítězství na  svoji 
stranu. Výsledek 8:7 ukazuje, 
že byl zápas velice vyrovnaný 
a budeme doufat, že v další kon-
frontaci se našim hráčům poda-
ří Prachárnu porazit. Bohužel, 
jako účastník tohoto turnaje 
nemůžeme být spokojeni s  or-
ganizací – konkrétně delegová-
ním na  zápas jihlavského týmu 
jihlavského rozhodčího!
Tým La Bucaňeros, vítěz loňské-
ho ročníku Malé Kopané Velké 
Meziříčí, který jel na  tuto akci 
poprvé, nezklamal a  málem po-
stoupil.
Karlsberg C. F. Brno  – La Buca-
ñeros VM 5:8
Do utkání mistr MKVM vstoupil 

laxně a brzy prohrával o tři bran-
ky. Naštěstí se La Bucañeros okle-
pali a herně se soupeři vyrovnali. 
Ve druhém poločase zabrali a za-
slouženě otočili průběh zápasu. 
Zápas měl náboj až do šťastného 
konce pro náš tým.
La Bucañeros VM – Sokol BK 
Sadros Boskovice 2:8
Od  prvních minut La Bucañe-
ros hráli ze zabezpečené obrany 
proti mistrům republiky 2013. 
Bohužel, fatální hrubka v  obra-

ně způsobila vedení Boskovic, ze 
kterého se náš tým již nevzpama-
toval. Naše konečné druhé místo 
nestačilo kvůli špatnému skóre 
na postup do druhého kola. Je to 
pro mladý tým velká zkušenost 
a podal velice dobrý výkon. 
MKVM, o. s., děkuje všem účast-
níkům turnaje za  vynikající re-
prezentaci nejen sdružení, ale 
také města Velké Meziříčí.
V Jihlavě nastoupilo devět týmů. 
Postupovalo jich celkem pět, 

tzn. všechny celky na  prvních 
místech a nejlepší dva z druhých 
míst. Hrací doba zápasů byla 
samozřejmě 2×30 minut. O  ko-
nečném pořadí v  tabulce roz-
hodovaly body, vzájemný zápas, 
skóre, vyšší počet vstřelených 
branek,  vyšší počet vítězství, 
penaltový rozstřel (3 na  každé 
straně).
Skupina C:
SOME Vysočina Prachárna – Tri-
poli Brno 7:4
Tripoli Brno – Woolloomooloo 
Bay VM 1:16
SOME Vysočina Prachárna – 
Woolloomooloo Bay VM 8:7

Skupina B:
Karlsberg C. F. Brno  – La Buca-
ñeros VM 5:8
La Bucañeros VM – Sokol BK 
Sadros Boskovice 2:8
Karlsberg C. F. Brno – Sokol BK 
Sadros Boskovice 3:9

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

‚Australani‘ jsou o kousek blíž finále Mistrovství ČR 2015 v malé kopané

1. SOME Vysočina Prachárna 2 2 0 0 15:11 6

2. Woolloomooloo Bay VM 2 1 0 1 23:9 3

3. Tripoli Brno 2 0 0 2 5:23 0

1. Sokol BK Sadros Boskovice 2 2 0 0 17:5 6

2. La Bucañeros VM 2 1 0 1 10:13 3

3. Karlsberg C. F. Brno 2 0 0 2 8:17 0

-hhk-

Junioři jako doplňkově hra-
jí krajský přebor 1. třídy mužů. 
Extraliga juniorů se hraje jednou 
za  měsíc. Zatím máme odehrány 
3 dvojzápasy a  všechny vítězné. 
I když jsme se pořádně nadřeli. To 
je samozřejmě výborné. Nejprve 
ve  Štokách vítězství 3:1, 3:0, po-
tom doma s Okrouhlicí 3:0 a 3:1 
a  nakonec v  Pacově dvakrát 3:1. 
Samozřejmě, že se nedá počítat 
s  excelentní formou po  celou se-
zonu. Ta je dlouhá a výpadky jsou 
zcela přirozené. Ke cti nám patří, 
že i přes částečnou ztrátu výkon-
nosti se nám daří vyhrávat. To je 
příslib. Hlavně do období, kdy se 
bude hrát o celkové umístění. 
Poslední dvojkolo juniorské extra-
ligy (1.–2. 11.) nám přivedlo do ces-
ty dva největší favority naší skupiny 
a dva favority na konečné medai-

le. Brno a  Ostravu. Nejprve jsme 
zavítali na  palubovku Brna. A  to 
bylo v prvním zápase nad naše síly. 
Hodně jsme tomu napomohli my 
množstvím nevynucených chyb. 
Toho Brno, i  když nebylo kom-
pletní, dokonale využilo. Prakticky 
nám nedalo šanci a jeden vyhraný 
set byl málo. Do  druhého zápasu 
jsme nastupovali s odhodláním si 
napravit pokaženou reputaci. To se 
zčásti zdařilo. Brno kazilo více jak 
my, zápas to moc pohledný nebyl, 
ale nakonec body měly cenu zlata. 
V Brně jsme nevyhráli snad 10 let. 
To je pozitivum. Negativum bylo, 
že naše hra stále nebyla dobrá, byla 
hodně upracovaná, nedařilo se 
plnit, co jsme si předsevzali. A  to 
nás v  neděli čekala Ostrava. Ta 
přijela kompletní i s hráči, kteří již 
okusili extraligu mužů. Moc šancí 

jsme neměli. Naše družstvo vždy 
bylo pověstné, že neskládá zbraně 
předem. To nám pomohlo. I když 
jsme v  prvním zápase prohráli, 
moc chyb jsme nevyrobili a soupeř 
nás zkrátka přehrál. Hra to byla ov-
šem výborná. Z obou stran. Dru-
hý zápas jsme vyhráli. Od začátku 
jsme se pustili do boje o každý míč 
a  až na  malý výpadek v  druhém 
setu jsme zápasem vládli. Ostrava 
se nechtěla vzdát, takže přítomní 
diváci byli svědky až nevšedního 
volejbalu, který v  mnohém před-
čil i  některé zápasy 1. ligy mužů. 
Pochvalu zaslouží všichni včetně 
lavičky. Nefér by však bylo nezmí-
nit se o Dankovi Římalovi. Kapitán 
družstva na  postu diagonálního 
hráče doslova pozvedl prapor 
a  ostatní nastartoval k  vítěznému 
obratu. Samotnému se mu v  po-

sledních dnech nedařilo, nikdy se 
na to nevymlouval a dřel, aby své 
špatné dny co nejrychleji překonal. 
V zápase s Ostravou se mu to po-
dařilo. Nakonec poslední set do-
hrál na útoku sám a byl neomylný. 
Somatické parametry na vrcholový 
volejbal nemá ideální. Herní do-
vedností a  charakterovými vlast-
nostmi vše nahrazuje a  rozhodně 
do něho míří mílovými kroky. 
Volejbal Brno – Spartak VM 3:1 
(18, –27, 13, 16) a  1:3 (–23, 15, 
–22, –18)
Spartak VM – VK Ostrava 0:3 
(–26, –22, –19) a 3:1 (14, –16, 19, 
23)
1. Brno 8 6 2 19:9 18
2. Zlín 8 6 2 18:9 18
3. Ostrava 8 5 3 17:9 15
4. Velké Meziříčí 8 5 3 17:13 15
5. Hradec Králové 8 2 6 10:21 5
6. Beskydy 8 0 8 4:24 1

-jud-

Volejbaloví junioři jsou v tabulce extraligy čtvrtí

Liga starší dorostenky
TJ Sokol VM – Sokol Písek 
27:27 (13:11)
Ligové soutěže dorostenek 
vstoupily do  odvetné fáze, kte-
rá do  konce měsíce listopadu 
určí pouze dva postupující týmy 
do soutěžní jarní nadstavby o ti-
tul Mistra ČR. 
Naše hráčky, vědomy si důleži-
tosti utkání, vstoupily do  souboje 
s Jihočeškami koncentrovaně a se-
bevědomě. Výborná obranná hra 
dirigovaná dvojicí Michaela Ho-
molová a Soňa Bačová, za níž vyni-
kaly zákroky brankářky Veroniky 
Syptákové, měla za  následek neu-
stálé, místy až čtyřbrankové vede-
ní. Prvních dvacet pět minut bylo 
v  podání domácích hráček zcela 
excelentní. S útočnou souhrou Ro-
many Doležalové, Renaty Škrdlo-
vé, Denisy Janečkové a  Kateřiny 
Studené si písecký tým nevěděl 
rady. Důležité branky se podařilo 
vsítit i  z  křídelních prostor, které 
opanovaly svými přesnými zásahy 
Kateřina Závišková, Eliška Koude-
lová a Klára Sedláčková. Škoda, že 
po oddechovém čase domácí lavič-
ky v  čase 26:14 min přibylo chyb 
na  naší straně a  následné snadné 
branky Píseckých stanovily pouze 
dvoubrankové vedení. Poločasová 
pauza vlila do žil domácích hráček 
sebevědomí. Pokračovaly v obran-
né souhře, za níž vynikaly zákroky 
brankářky Michaely Vávrové. Ná-

sledně zakládané a  efektivně vy-
užívané rychlé útočné kontry nás 
až do  57. minuty držely více než 
v nadějném tříbrankovém vedení. 
Závěr souboje jsme herně nezvlád-
li v útočné fázi, když jsme čtyřikrát 
po  sobě individuálně chybovali 
a  nakonec ještě „tahali“ za  kratší 
konec. Soupeř oslabený o  jednu 
vyloučenou měl totiž po  zaznění 
časového signálu ještě možnost 
skórovat z trestného hodu! Zbyteč-
ně ustrašeným a pasivně sehraným 
závěrem souboje jsme si hodně 
zkomplikovali postupové ambice 
a přišli o historické vítězství. 
V  dalším kole se pokusíme 
o malý zázrak, když v neděli zaví-
táme na palubovku dosavadního 
lídra tabulky DHK Slavia Praha, 
se kterou jsme v  domácím pro-
středí „propadli“ patnáctigólo-
vým rozdílem 21:36. 
Sled branek – 2:0, 3:1, 3:3, 6:3, 
9:5, 10:7, 12:8, 12:11, 13:13, 17:13, 
19:16, 21:17, 21:20, 23:21, 26:23, 
26:24, 27:24. 7m hody 0:5/4, vy-
loučení 3:3. Počet střel 43:53. Hrá-
ly: Syptáková Veronika, Vávrová 
Michaela – Janečková Denisa (8), 
Škrdlová Renata (5), Závišková 
Kateřina (4), Koudelová Eliška 
(3), Studená Kateřina (2), Sedláč-
ková Klára (2), Doležalová Roma-
na (2), Rymešová Andrea (1), Ho-
molová Michaela, Bačová Soňa, 
Rosová Terezie. Trenéři Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová.

Dorostenky házené 
doma pouze remizovaly

-záv-

-rap-
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Fotbalové áčko se Slovanem Rosice nakonec remizovalo
MSD sk. D
FC Slovan Rosice – FC VM 1:1 
(1:0)
Střelci: 21. Pšikal – 86. Souček. 
Rozhodčí: Možíš, Miko, May-
er. Sestava FC VM: Simandl – 
Mucha Z., Mucha P., Šimáček, 
Krejčí – Pokorný (75. Vyskočil), 
Smejkal, Berka (72. Souček), 
Durajka, Demeter – Simr, na  la-
vičce Invald, Bouček a Havlíček. 
ŽK: Huška, Vítámvás, Havlásek, 
Lang, Michna – Šimáček, Krejčí, 
Berka. Diváci: 103. Nejlepší hrá-
či: Pšikal, Selinger – Krejčí.
První poločas přinesl bojov-
né utkání, domácí byli důrazní 

v osobních soubojích a měli rychlé 
přechody do protiútoků. Hosté se 
snažili přejít přes domácí obranu 
nakopávanými míči, ty však nebez-
pečí pro domácí bránu nepřinášely. 
Hned v prvních minutách si vytvo-
řili šance Pavel Simr s  Robinem 
Demeterem, ale zůstalo jen u nich. 
I domácí se snažili, ale Pšikal střelil 
vysoko nad naši bránu. Pak Simr 
trefil domácího obránce, i  Patrik 
Pokorný poslal míč mimo bránu. 
Gól padl až ve  21. min. Domácí 
podnikli po  rohovém kopu hostů 
rychlý protiútok, na  centr Mich-
ny si naběhl Pšikal a hlavou nedal 
Zdeňkovi Simandlovi šanci, 1:0. 

Ve  28. min fauloval Živný hostu-
jícího gólmana, a  tak místo roho-
vého kopu se kopalo od  hostující 
brány. A  opět Pokorný přestřelil 
domácí bránu, i  když jen těsně. 
Práci měl i Simandl na naší straně, 
který si poradil s dorážkou Chlupa. 
Ani Zdeněk a Patrik Muchovi ne-
zakončili do  brány. Před koncem 
poločasu se ještě pokusil skórovat 
Chlup, ale marně. A tak odcházeli 
do kabin spokojenější domácí.
Úvod druhého poločasu patřil 
hostům. Jarda Krejčí našel před 
bránou Simra, tomu se však míč 
do domácí brány protlačit nepo-
dařilo. Minul i  o  chvíli později. 

V 54. min pronikl po křídle Po-
korný, centrem našel Demetera, 
ten se však hlavou neprosadil. 
V 58. min se za hostující obranou 
objevil Huška, byl však v ofsajdo-
vém postavení. V  dalších minu-
tách se utkání rozdrobilo mno-
ha osobními souboji, a  tak měl 
hlavní sudí často v rukách žlutou 
kartu. V  závěru utkání přitlačili 
hosté domácí před jejich bránu. 
V  78. min našel Z. Mucha hla-
vu Simra, ten domácí bránu jen 
těsně minul. Následně si Milan 
Souček narazil míč s  Romanem 
Durajkou, v  dobré pozici však 
trefil pouze domácího gólmana. 

Hosté se dočkali až v  86. min, 
na rohový kop Robina Demetera 
si naběhl Milan Souček a hlavou 
vyrovnal na  1:1. Domácí stav 
chtěli zvrátit z  přímého volného 
kopu, ale střelu k  tyči Simandl 
vytlačil mimo svou bránu.
„I  když byli naši hráči informo-
váni o silných i slabých stránkách 
našeho protivníka, stanovené 
pokyny v prvním poločase nedo-
drželi. Jsem rád, že po poločaso-
vém rozboru se naše hra výrazně 
zlepšila. Přestali jsme nakopávat 
dlouhé míče, začali jsme lépe 
kombinovat po  zemi a  lépe vy-
užívat křídelní prostory. Tím 

jsme převzali iniciativu v  utkání 
a nakonec jsme v závěru dokázali 
vyrovnat a dosáhnout, dle mého 
názoru, spravedlivé dělby bodů,“ 
zhodnotil výkon svých svěřenců 
trenér Libor Smejkal. 
1. Velké Meziříčí 14 10 4 0 39:9 34
2. Havl. Brod 14 9 2 3 29:22 29
3. Vikt. Otrokovice 14 7 4 3 25:17 25
4. Stará Říše 14 7 2 5 14:12 23
5. Vrchovina 14 7 1 6 18:16 22
6. Bystřice n. P. 14 6 4 4 22:21 22
7. Mutěnice 14 7 1 6 22:27 22
8. Hodonín 14 6 2 6 22:18 20
9. Rosice 14 4 6 4 20:16 18
10. Polná 14 3 6 5 25:21 15
11. Blansko 14 3 6 5 13:24 15
12. Žďár n S. 14 4 2 8 16:16 14
13. Uh. Brod 14 3 5 6 15:22 14
14. Tasovice 14 4 2 8 13:26 14
15. Pelhřimov 14 3 4 7 14:26 13
16. Napajedla 14 2 3 9 14:28 9

-myn-

V sobotu 27. října proběhl v Širo-
kém Dole již šestnáctý ročník tra-
dičního závodu znamenajícího 
pro většinu hasičských družstev 
ukončení dlouhé sezony. Za tuto 
dlouhou dobu se z  regionální-
ho závodu stalo pravděpodobně 
vůbec nejprestižnější klání hasi-
čů z  celé České republiky a  také 
ze Slovenska. Za vše mluví účast 
více než 200 družstev! Z  toho 
bylo letos v  mužské kategorii 
146 týmů. V tomto počtu nechy-
běl snad jediný z předních týmů 
z celé republiky, díky tomu že zá-
vod je na  2B, účastní se ho také 

kompletní elita ze Slovenska. Ví-
tězství na tomto závodě je oprav-
du vysoce ceněno.
Družstvu Laviček se v takto nabité 
konkurenci letos podařilo právě 
toto vítězství získat. Po velice kva-
litním útoku a hlavně vyrovnaných 
sestřicích – pravý proud 14:14, levý 
proud 14:15 – znamenal výsledný 
čas nasazení laťky opravdu vyso-
ko. Nikomu z elitních českých ani 
slovenských týmů už se do konce 
soutěže tomuto času nepodařilo 
ani přiblížit. 
V  celkovém pořadí tak Lavičky 
vyhrály před druhou Želetavou 

(čas 14:72) a  třetím obhájcem 
vítězství z  předchozích dvou let 
slovenskou Zborou (čas 14:76) 
o těžko uvěřitelných 0,58 s.
V takto vyrovnané a nabité kon-
kurenci to byl úspěch opravdu 
mimořádný!
Pro soutěžní družstvo to bylo to 
nejlepší zakončení letošní veli-
ce vydařené sezony. V  celkovém 
pořadí Extraligy ČR v požárním 
útoku obsadil tento tým velice so-
lidní páté místo. Navíc se tomuto 
týmu podařilo po pěti letech vy-
hrát celkové pořadí Žďárské ligy.

-hom-, foto: archiv SDH

Hasiči z Laviček suverénně ovládli prestižní závod v Širokém Dole

Volejbaloví kadeti si zahrají v elitní skupině extraligy o první až páté místo
Poslední týdny nepatřily mezi 
nejlepší. Na  trénincích bylo vše 
upracované, na  nic nebyl čas. 
O víkendu 18.–19. 10. nás čekala 
extraliga kadetů. To obavy ještě 
zvýšilo. Skutečnost nakonec byla 
lepší, než předvedené výkony. 
V  extralize kadetů po  prvním 
rozřaďovacím turnaji tentokrát 

již o něco šlo. O body do celkové-
ho pořadí, postupy i sestupy. Tur-
naj se uskutečnil v Hradci Králo-
vé. Na  základě rozlosování hry 
jsme jezdili domů a nepřespávali 
v Hradci. První zápas s Hradcem 
Králové vyšel asi ze všech nejlépe. 
Vítězství za 3 body (3:0) a i před-
vedený výkon snesl přísná kri-

téria. V  druhém zápase se proti 
nám postavil Zlín a  porazil nás 
3:2 (nakonec to byly jediné dva 
body, které Zlín na tomto turna-
ji uhrál). Aniž bychom to tušili, 
tento bod měl pro nás cenu zlata. 
V neděli jsem jel já a hned prv-
ní zápas byl proti Brnu. To nám 
chtělo vrátit porážku z  meziříč-

ského turnaje. Podařilo se mu to 
i  s  úroky. Doslova nás spláchlo 
z  palubovky. Mně ani tak neva-
dila porážka, jako ztráta odvahy, 
naší největší zbraně (a  základní 
zbraně všech, co chtějí vyhrávat). 
Nakonec nás čekal Prosek. Máme 
na něj neblahé vzpomínky. Vloni 
rozhodl o  tom, že se nedostane-

me do  play off. Nyní mohl roz-
hodnout, že spadneme do volej-
balového sklepa, tedy do skupiny 
o 11.–15. místo. Průběh prvních 
dvou setů tomu také nasvědčo-
val. Chybovali jsme. Prosek nás 
dostal pod tlak a  my nevěděli, 
jak z něho ven. Od třetího setu se 
vše začalo měnit. K obratu zavelel 

Eda Heřmánek. Výsledkem bylo 
vítězství 3:2. Nakonec nám to vy-
neslo i  postup do  elitní skupiny 
o 1.–5. místo, neboť v posledním 
zápase Hradec Králové porazil 
Prosek jenom 3:1, a  to nám sta-
čilo k  postupu. Další kolo bude 
na  programu 16. a  17. listopadu 
v Příbrami. -jud-

2. liga žen Morava jih
TJ Sokol VM – SK Velká Bystři-
ce 38:19 (19:11)
V posledních dvou zápasech naše 
ženy vyhrály bez větších problé-
mů. A proto na domácí palubov-
ce proti Velké Bystřici chtěly na-
plno bodovat. Navíc v posledním 
měření sil jsme se soupeřkami 
prohrály, což byla motivace. 
Vstup do utkání byl z naší strany 
velice zdařilý. Obrana pracovala 
důsledně a  soupeřky těžko hle-
daly prostor, ze kterého by mohly 
zakončovat. Na  druhou stranu 

naše ženy rychlou rozehrávkou 
a dobrou střelbou z dálky, kterou 
se prezentovaly hlavně naše dvě 
střelkyně Iva Závišková a  Lucie 
Zbožínková, postupně navyšo-
valy náskok. V  15. minutě bylo 
skóre 8:4. Pak přišla naše slabší 
chvilka v  obranné činnosti, kdy 
soupeřky zakončovaly hlavně 
z  prostoru spojky a  křídla. Dva-
krát se jim tak povedlo snížit 
na tříbrankový rozdíl. Na to jsme 
hned zareagovaly agresivnější 
obranou, která vyústila v  rychlé 
„brejky“ našich křídel. Do  polo-

času se jich povedlo hned něko-
lik, a tak se šlo do šaten za stavu 
19:11 v náš prospěch.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pily s tím, že prvních deset minut 
bude rozhodujících a  nesmíme 
přestat v  kvalitní obraně a  rych-
lém přechodu do  útoku. A  to se 
nám dařilo dodržovat. Vždy byla 
série čtyř branek, na které soupeř-
ky reagovaly jednou. A díky tomu 
rozdíl ve skóre stále narůstal. Ten-
to stav platil do 25. minuty druhé-
ho poločasu. Vedly jsme rozdílem 
devatenácti branek a  hráčky pře-

staly být tak aktivní. Udělaly jsme 
několik technických chyb, a  tak 
padly tři branky na obou stranách. 
To však již nezměnilo nic na tom, 
že jsme lehce přišly ke dvěma dů-
ležitým bodům. 
Po  celý zápas byly naše hráčky 
jednoznačně lepší. Obraně se 
podařilo ubránit nejlepší střel-
kyni a v útočné fázi jsme hrozily 
ze všech postů. Jedinou kaňkou 
na  celém utkání je zranění naší 
křídelnice Elišky Horečkové, 
která utrpěla pohmoždění krční 
páteře po likvidačním faulu sou-

peřky, a  také opětovné zranění 
kolene Denisy Hladíkové. Přeje-
me jim rychlé uzdravení. 
Ještě je nutné zdůraznit, že všech-
ny hráčky na  palubovce podaly 
zodpovědný výkon. Obranu di-
rigovala Jitka Plachetská s  Len-
kou Pacalovou a  velice dobře se 
osvědčila ještě věkově starší do-
rostenka Eliška Koudelová.
V příštím kole zajíždíme na palu-
bovku lídra soutěže Ivančic. Tam 
budeme chtít navázat na  výkon-
nost posledních utkání a přivézt 
body.

7m hody 3/1:1/1; vyloučení: 1:6, 
počet diváků 57. Sled branek: 4:1, 
8:4, 10:7, 14:9, 17:10, 19:11, 24:12, 
28:13, 32:14, 36:17, 38:19. Sestava 
a branky: Babáčková Marcela, Ši-
dlová Jana – Závišková Iva (11), 
Zbožínková Lucie (5), Plachetská 
Jitka (5), Koudelová Eliška (5/1), 
Škrdlová Renata (4), Chromá 
Jarmila (2), Klusáčková Jana (2), 
Horečková Eliška (2), Pacalová 
Lenka (1), Studená Kateřina (1), 
Hladíková Denisa, trenér Šidlová 
Jana, vedoucí družstva Tvarůžek 
Stanislav. 

Druholigové házenkářky si lehce poradily s Velkou Bystřicí

-jš-

HHK prohrál kvůli hernímu výpadku ve druhé třetině
Dynamiters Blansko HK – 
HHK VM 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Branky a asistence: 22. Bažant (Ská-
cel), 25. Kuběna (Zukal), 34. Látal 
(Němec, Bažant) – 46. Šerý (Sobot-
ka). Sestava HHK VM: Brož (Wolf) 
– Sláma, Vlašín, Šerý, Pokorný, 
Vondráček – Krča, Kudláček, So-
botka – Fila, Střecha F., Pejchal 
– Štěpánek, Burian V., Chlubna. 
Rozhodčí: Král – Kolečkář, Šustr. 
Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na  branku: 29:21 
(8:9, 14:4, 7:8). Diváci: 150.

V sobotu zajíždělo první mužstvo 
HHK do  Blanska, kde se utkalo 
s  týmem, který měl stejný počet 
bodů. Čekalo se tak vyrovnané 
utkání. 
V  první třetině mělo naše muž-
stvo více ze hry, několikrát se do-
stalo do vyložených šancí, přesto 
se mu branku vstřelit nepodaři-
lo. Díky spolehlivým zákrokům 
Honzy Brože v  naší svatyni se 
první třetina obešla bez branek.
Ve  druhé části domácí začali 
lépe bruslit a z několika závarů 

před naší brankou vytěžili prv-
ní dvě branky. Šanci na  sníže-
ní měl náš tým na  začátku 31. 
minuty. To ve  vyložené šanci 
domácí faulovali Lukáše So-
botku. Nařízené trestné stříle-
ní Sobotka neproměnil. Ve 34. 
minutě domácí využili přesilo-
vou hru, když střelu od modré 
tečoval před brankou domácí 
Látal. Následně došlo ke  stří-
dání gólmanů v  naší brance. 
Do  konce této části hry již 
branka nepadla.

V poslední třetině padl pouze je-
diný gól. Po vyhraném buly smě-
řoval kotouč na  obránce Kamila 
Šerého, který střelou od  modré 
vymetl šibenici domácího gólma-
na Šenka. Přes veškerou snahu 
se již našim hráčům nepodařilo 
vstřelit gól, a  tak jsme z Blanska 
odjížděli bez bodu.
V  dalším kole přivítáme doma 
tým ze Šternberka. Obě mužstva 
potřebují body jako sůl, a  tak se 
dá očekávat velká bitva. Pevně 
věříme, že nám domácí prostře-

dí pomůže k zisku plného počtu 
bodů. Utkání začíná tradičně 
v 17.30 hodin.
Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
1. Uherský Ostroh 7 5 1 0 1 38:30 17
2. Rosice 8 5 0 1 2 29:30 16
3. Uničov 8 4 1 1 2 39:31 15
4. Kroměříž 7 4 1 0 2 51:29 14
5. Uherský Brod A 8 4 0 0 4 34:34 12
6. Blansko 7 4 0 0 3 18:24 12
7. Boskovice 7 3 1 0 3 33:21 11
8. Šumperk 7 3 1 0 3 31:23 11
9. Velká Bíteš 7 3 1 0 3 28:24 11
10. Velké Meziříčí 8 2 0 3 3 32:36 9
11. Šternberk 7 2 0 1 4 28:33 7
12. Uherské Hradiště 7 2 0 0 5 32:35 6
13. Uherský Brod B 6 0 0 0 6 12:55 0

-hhk-
Na fotbal na umělou trávu v ne-
děli 9. listopadu ve  13.30 FC 
muži B – SK Sp. Štěpánov n. S.
Na hokej na zimní stadion v so-
botu 8. listopadu v  17.30 HHK 
muži A – HC TJ Šternberk 

kdy a kaM

bruslení

So   8. 11. 13.30–15.00
Ne   9. 11. 13.45–15.15
Út 11. 11. 15.45–17.15


