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P O Z VÁ N K A
Den otevřených dveří
Hotelové školy Světlá 

a Střední odborné školy řemesel 
Velké Meziříčí pro příznivce 

školy a zájemce o studium
4. prosince 2014 

od 8 do 16 hodin.
Jste srdečně zváni na prohlídku 

školy, pracoviště odborného 
výcviku, domova mládeže 
a ukázky dovedností žáků.

Město Velké Meziříčí pořádá 
v úterý 9. 12. 2014 

tradiční vánoční trhy. 
Náměstí bude celý den uzavřeno.

TRADIČNÍ  VÁNOČNÍ  TRHYADVENTNÍ 
SVĚT ÝLKA

NEDĚLE 30. 11.  
OD 16.45
PŘIJĎTE SPOLEČNĚ
ROZSVÍTIT
VÁNOČNÍ STROM
Více o akci na straně 9

A D V E N T N Í
S V Ě T Ý L K A

Režisérka a kameramanka Olga 
Špátová přijela v doprovodu 
bývalého šéfdirigenta Bohumi-
la Kulínského na pozvání evan-
gelického faráře Pavla Janošíka 
do Velkého Meziříčí. 

V  Husově domě u  Světlé divá-
kům nabídla ke  zhlédnutí svůj 
dokument Největší přání. Tema-
ticky v  něm navazuje na  filmy 
svého otce – režiséra a  kamera-
mana Jana Špáty –, který natočil 

první a druhý díl Největšího přá-
ní v letech 1964 a 1989. Olga Špá-
tová splnila po dvaceti letech své-
mu tátovi slib realizací vlastního 
filmu. Zachycuje v něm hodnoty 
a  sny mladých lidí, již vyrostli 

jako první generace ve  svobodě. 
Pracovala na  něm od  17. listo-
padu 2009 tři roky, pro předsta-
vu pětapadesát natáčeních dnů. 
Dílo mělo premiéru v roce 2012. 
„Samozřejmě jsme točili i  letos, 
17. listopadu 2014, ale to nevím, 
jestli použiju,“ uvedla na  besedě 
v  našem městě, která proběhla 
po skončení promítání výše jme-
novaného osmdesátiminutového 
dokumentu.
„Mladí lidé v mém filmu jsou se-
bevědomější a otevřenější, než ti 
z  předchozích generací. To jsem 
očekávala, protože oba předchozí 
díly vznikaly v době totality. Mění 
se role ženy a muže. Často se se-
tkávám s  tím, že největší přání 
mladých kluků je věčná a  věrná 
láska a  založení rodiny, neostý-
chají se o  tom mluvit a  projevit 
cit. Holky zase na  prvním místě 
chtějí něco dokázat, jít za  svou 
kariérou,“ shrnula režisérka a ze-
ptala se přítomných, jak oni vidí 
dnešní mladé lidi. „V naší rodině 
mám pocit, že jsou slušní a  vy-
chovaní. Ale když pak sleduji 
televizi, jsou tam skoro samí da-
rebáci,“ přemýšlela nahlas jedna 
z posluchaček.
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Nezaměstnanost ve Velkém Me-
ziříčí v říjnu nepatrně klesla, 
stejně jako v celém mikroregio-
nu Velkomeziříčsko. 

Meziměsíční pokles zaznamena-
la většina regionů celé ČR, kde je 
nyní podíl nezaměstnaných 7,1 
procent. Říkají to statistiky neza-
městnanosti ministerstva práce 
a sociálních věcí.
Úřad práce k  31. říjnu 2014 
ve  Velkém Meziříčí eviduje rov-
ných sedm procent nezaměstna-
ných. Z nich je 556 dosažitelných 
uchazečů o  práci ve  věku 15–64 
let, pro něž má úřad v  nabídce 
jedenapadesát volných míst. Ne-
zaměstnaných je tak oproti září 
o jednu desetinu procenta méně, 
přičemž během uplynulého mě-
síce práci našlo 14 lidí.
Pokles nezaměstnanosti zazna-
menal i celý velkomeziříčský mi-
kroregion, a  to z  6,8 % na  6,7 %. 
Dále také Křižanov, kde je aktu-
ální podíl nezaměstnaných 5,9 %, 
a  Velká Bíteš 6,4 %. Ve  městech 
žďárského okresu je tomu ob-
dobně: Žďár nad Sázavou hlásí 6 
procent podílu nezaměstnaných, 
Nové Město na  Moravě 8,3 % 
a Bystřice nad Pernštejnem 8,8 %.
K nárůstu počtu nezaměstnaných 
došlo pouze v  Měříně – z  4,9 % 
v září na 5,5 % v říjnu.

„V  nadcházejících měsících by 
mohla nezaměstnanost stagnovat 
nebo, s postupným utlumováním 
sezonních prací a  ukončováním 
pracovních smluv na dobu urči-
tou, mírně vzrůst,“ uvedla Kate-
řina Beránková, tisková mluvčí 
Úřadu práce ČR. Podle ní měli 
zaměstnavatelé v  říjnu největší 
zájem o  pracovníky v  gastrono-
mii, ve  stavebnictví, administra-
tivě, v  turistickém ruchu, o pro-
davače, šičky, obchodní zástupce, 
pomocné pracovníky ve  výrobě, 
ostrahu objektů, operátory call 
center, uklízeče, kosmetičky, re-
alitní makléře, skladníky, kam-
náře, dlaždiče, instalatéry, po-
trubáře, klempíře, tesaře, řidiče 
nákladních automobilů a  auto-
busů a v některých regionech už 
také o instruktory lyžování. „Tra-
dičně velká poptávka je po tech-
nických profesích napříč všemi 
obory (např. obráběč kovů, zá-
mečník, elektrikář, soustružník, 
slévač, svářeč a řezač plamenem, 
seřizovač, kovo- a  strojírenští 
technici, manipulační a montáž-
ní dělníci, a  obsluha obráběcích 
strojů). Uplatní se IT specia-
listé, pracovníci v  marketingu, 
ve  zdravotnictví i  v  sociální ob-
lasti,“ uzavřela výčet žádaných 
profesí Beránková.

Mladá režisérka Olga Špátová navštívila Velké Meziříčí minulý týden. Foto: Iva 
Horká

Olga Špátová u nás představila 
svoje Největší přání  

Ve Velkém Meziříčí i jinde 
poklesla nezaměstnanost

Pokračování na straně 4
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Finalistou Živnostníka roku 
je i František Němec z Netína
Farmář František Němec z Netína 
se probojoval do celorepublikového 
finále soutěže Živnostník roku 2014. 
Slavnostní vyhlášení celostátních 
výsledků proběhne 9. prosince.

Postup do finálového kola této soutěže 
F. Němcovi a dalším šesti vítězům kraj-
ských kol zajistil nejvyšší počet SMS 
hlasů, které veřejnost posílala od 27. 10. 
do 12. 11. Finalisté se pak 20. 11. osob-
ně prezentovali před odbornou poro-
tou v  Praze. „Zatím nevím, jak jsem 
se ve  finále umístil. Dozvím se to až 
na slavnostním vyhlášení 9. 12.,“ uvedl 
Němec. Ten se prezentoval coby výrob-
ce kvalitních českých potravin, z nichž 
některé ze své produkce mléčných 
a  masných výrobků přivezl i  k  ochut-
návce. 
Úkolem finalistů bylo zaujmout po-
rotu a zdůvodnit proč právě ten který 
by měl být živnostníkem roku. „Nám 
jde o kvalitu potravin, spolupracujeme 
výhradně s  českými firmami, zaměst-
náváme lidi na  venkově, což má další 
vliv na  jeho rozvoj,“ jmenoval farmář 
základ své činnosti. Jejím cílem je záso-

bovat vlastními kvalitními potravinami 
patnáct tisíc lidí a podporovat současně 
drobný obchod a přímý prodej z farem. 
Již nyní Farma Němcova šedesát pro-
cent celé své produkce prodává přímo 
konečnému spotřebiteli.
Ať již prostřednictvím deseti pojízd-
ných prodejen pohybujících se téměř 
po  celé ČR, v  podnikové prodejně 
v Praze, či pomocí e-shopu

Martina Strnadová

Sedmička finalistů 
soutěže 
Zuzana Bílková (Moravskoslez-
ský kraj)
Blanka Milfaitová (Jihočeský 
kraj)
František Němec (Kraj Vysoči-
na) 
Petr Novotný (Pardubický kraj)
Jaroslav Skuhravý (Liberecký 
kraj)
Josef Ťulpík (Olomoucký kraj)
Emilie Vallová (Jihomoravský 
kraj)

Nový senátor složil slib
Nový senátor za volební obvod Žďár nad Sázavou ing. František 
Bradáč, který byl zvolen v senátních volbách letos v říjnu, složil 
v Senátu minulý týden slib. První schůze Senátu Parlamentu ČR 
v 10. funkčním období proběhla 19. listopadu 2014. Na ní nový 
senátor Bradáč složil svůj slib. Na programu byla také volba před-
sedy a místopředsedy Senátu či ustanovení výboru a další záleži-
tosti. František Bradáč bude podle svých slov působit ve výboru 
pro hospodářství, zemědělství a dopravu. 
Svoje pracovní povinnosti si tedy plní jak v Senátu, tak v kance-
láři v Praze či od prosince také ve Žďáře nad Sázavou. Tam bude 
jeho senátorská kancelář působit na adrese Komenského 1, Žďár 
nad Sázavou. Pro naše čtenáře připravujeme rozhovor s novým 
senátorem, který přineseme v některém z prosincových čísel.

Senátor Frant. Bradáč (vpravo). Foto: Senát ČR

Iva Horká
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O revoluční výchově dítěte přednáší autor 
knihy Kamevéda – Jak vychovat šampiona 
JUDr. Pavel Zacha z Velkého Meziříčí. 
Minulý týden uspořádal přednášku pro 
rodiče dětí ze zdejší mateřské školy na Če-
chově ulici a včera ji zopakoval v MŠ Nad 
Plovárnou. 

Autor nejprve pohovořil obecně o svojí 
metodě a poté byl prostor k diskuzi. Kdo 
měl zájem, mohl si přímo na místě koupit 
zmíněnou publikaci.
Jak tedy vychovat šampiona nebo jinak 
úspěšného potomka? Tak, že dítě absol-
vuje druh výchovy, jenž zahrnuje zkratka 
KMVD, tedy KAMEVÉDA – Komplexní 
Multirozvojová Výchova Dětí. 
Zrovna původ názvu zajímal některé pří-
tomné či také třeba to, zda autor měl do-
předu jasno, jakým směrem bude své dítě 
vychovávat. Sám sobě si ale zároveň dal 
otázku, kdy byl v životě nejšťastnější. A zjis-
til, že při sportu. „A právě tohle hrálo roli, 
vzhledem k  tomu, že jsem byl dlouhá léta 
aktivním sportovcem, rozhodl jsem se smě-
řovat svého syna také ke sportu. Zpočátku to 
bylo několik druhů, potom jsem je elimino-
val na dva – tenis a lední hokej – a nakonec 
zvítězil hokej,“ vysvětlil Zacha a pokračoval, 
„kamevéda není pouze druh výchovy zamě-

řené na  vrcholové sportovce. Bylo vědecky 
prokázáno, že do  tří let věku dítěte je du-
ševní rozvoj spojen a podporován rozvojem 
fyzickým a obráceně. Jsou to spojené nádo-
by,“ říká Zacha, „i když bude rodič chtít dítě 
rozvíjet například v oblasti muzikální, jazy-
kové nebo umělecké, tento rozvoj nesmírně 
podporuje rozvoj pohybový. To znamená, že 
v  prvních letech života prospívá stimulace 
rozvoje dítěti v každém směru.“
Krom toho vystudovaný právník zdůraz-
nil, že je to časově i  finančně náročný běh 
na delší trať. Ale když se daří, část nákladů 
pak přebírají kluby či další profesní organi-
zace a rodičům tak odlehčí z finanční zátěže. 
Připustil též, že se nemusí vynaložené úsilí 
vrátit a z dítěte rodiče nebudou mít druhé-
ho Jaromíra Jágra či fenomenální houslistku 
Vanessu Mae. 
Ale i  tak se vše pozitivní do  něho vložené 
v  jeho životě neztratí a  vždy z  toho bude 
čerpat. Byť to nemusí být na  profesionální 
úrovni. 
Samozřejmě přáním každého rodiče je, aby 
se jejich dětem dařilo a  živily se tím, co 
je i  baví. Ale musí tomu také mnoho věcí 
obětovat. A  odměna v  podobě šťastného 
a úspěšného potomka je tou nejlepší. 

Terciáni v Bludišti nezabloudili
Žáci tercie Gymnázia Velké 
Meziříčí se vypravili do ostrav-
ského televizního studia, aby 
jejich zástupci poměřili síly se 
soupeři v oblíbené dětské sou-
těži Bludiště. Terciáni přijeli 
s mnoha zážitky a na dojmy 
a hodnocení celé akce jsme se 
zeptali členů červeného týmu 
– Terezky Hortové (T), Marka 
Chadima (M), Filipa Svobody 
(F) a Honzy Turzy (H).

Kdy jste se do  Bludiště přihlá-
sili a proč?
M: S  nabídkou přihlásit přišla 
naše učitelka českého jazyka 
na  konci sekundy (tj. na  konci 
minulého školního roku). Nevá-
hali jsme ani minutu, chtěli jsme 
zažít novou zkušenost.
Jak jste v rámci třídy sestavovali 
soutěžní tým?
T: Hlasováním. Dost mě překva-
pilo, že se na skladbě týmu shod-
la skoro celá třída.
Jak jste si rozdělili role v druž-
stvu, kdo byl kapitánem?
H: Kapitánem se stal Marek, kte-
rý vyhrál hlasování. Role v týmu 

jsme si pak po  dohodě rozdělili 
podle svých dovedností.
Jde o  soutěž testující strategii, 
znalosti i  fyzičku. Trénovali 
jste? Jaké přípravy jste absolvo-
vali vy a vlastně celá třída, ještě 
než jste odjeli do Ostravy?
F: Ano, trénovali jsme. Hlavně 
na  laserové bludiště, ale také vě-
domostní otázky. Diváci si připra-
vili transparenty, jednotná trička 
máme od  jara, protože jsme si je 
nechali vyrobit u  příležitosti 115. 
výročí založení školy. Vlastně jsme 
účastí v soutěži chtěli naše gymná-
zium taky zviditelnit. No a spolužá-
ci nám pomohli s úvodní vizitkou 
týmu.
Proč si váš tým dal zdánlivě tak 
nebojovný název Bobánci? 
M: Tenhle název jsme přejali 
od naší učitelky výtvarné výchovy. 
„Bobánci“ totiž říká všem studen-
tům na gymnáziu. Je to skoro naše 
značka. Domluvili jsme se tedy, že jí 
uděláme radost a budeme pod tím-
to názvem (i když se může zdát ne-
bojovný) reprezentovat naši školu. 
Měli jste trému? A co jste proti ní 
podnikli?

F: Trému jsme samozřejmě 
měli. Jednak proto, že kolem 
nás neustále kroužily kame-
ry, jednak z  toho důvodu, že 
jsme nechtěli zklamat sebe ani 
ty, kteří nám fandili. V  zápalu 
boje jsme však na ni úplně za-
pomněli.
Byla to vaše první zkušenost 
s  televizním natáčením. Jak 
na  vás působila atmosfé-
ra ve  studiu? Překvapilo vás 
něco? A pobavilo?
T: Atmosféra byla úžasná. Publi-
kum fandilo jako o závod. 
H: Podpora diváků byla skvělá. 
Moc nám pomohlo mít v zádech 
takové výborné publikum. 
T: A  všichni ze štábu byli milí 
a veselí. Nevím proč, ale překva-
pilo mě, že tam mají režiséra. 
Pobavily mě hlavně „spontánní“ 
rozhovory, kterými jsme měli 
hodnotit svoje výkony. Scénárista 
nebo režisér nás vždycky pobídli: 
„Vyjádři to vlastními slovy“, ale 
potom nás stejně přiměli uvést 
takovou formulaci, jakou si před-
stavovali oni. 

Iva Horká

Rodiče zajímá, jak vychovat (nejen) šampiona

Pavel Zacha na přednášce v MŠ. Foto: Iva Horká

Montáž elevačního hlediště v sále Jupiter clubu zahájili pracovníci minulý týden. 
Foto: Martina Strnadová

Pokračuje také instalace osvětlení a další jevištní techniky. Foto: Martina 
Strnadová

Sál Jupiter clubu už má vysouvací hlediště

Přednáška pro 
veřejnost
První přednáška o Kamevédě pro veřej-
nost se bude konat ve Velkém Meziříčí 
začátkem prosince letošního roku.
Místo a čas bude uveřejněno mimo jiné 
také v našem týdeníku.                    -ivh-
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Ochotnický divadelní spolek Tastyjátr uvedl minulý 
čtvrtek v Jupiter clubu reprízu svojí hry Dělej, jak 
myslíš. O den později se se stejnou komedií vypravil 
za diváky do brněnského kulturního domu Rubín.
 
Tam tedy sehrál již pátou reprízu zmíněného divadel-
ního kusu. Námět hry je dílem manželů Nadi a Jose-
fa Mladých z Velkého Meziříčí, přičemž Josef Mladý 
se ujal také režie a scénáře. „Potěšil nás opět plný sál 
i  skvělé publikum,“ sdělil pro náš týdeník J. Mla-
dý a přiznal, že ze strany herců se publikum dočkalo 
i spousty improvizací. To však ničemu nevadilo, diváci 
a nakonec i herci se skvěle bavili. „V Brně jsme i přes-
to, že šlo o pátou reprízu, měli určitý respekt a trému, 
téměř stejnou jako na premiéře,“ zhodnotil hostování 
souboru v moravské metropoli J. Mladý. „Bylo to první 
představení mimo náš region  a my očekávali  ‚vlažněj-
ší‘ publikum složené z diváků, kteří nás vůbec neznají,“ 
připustil obavy z vystoupení režisér i herec v jednom, 
„naštěstí se diváci  bavili a  představení se povedlo. 
Všichni herci odvedli skvělý výkon, za což byli poté od-
měněni při závěrečné děkovačce asi nejvyšší formou, 

a to standing ovation,“ uzavřel za soubor Josef Mladý. 
Na svém kontě má Tastyjátr ještě další hru, a to Jak ten 
čas letí, kterou představil divákům letos na jaře.

Barmanky režírovala i si v nich zahrála Hana Gregorová

Diváci vyplňují anketní lístky, který film se jim nejvíce líbil. Mohou pak vyhrát 
v celostátní soutěži některou z cen. Foto: Iva Horká

Herečka Hana Gregorová se ujala režie hry Barman-
ky, kterou divadelní společnost Radka Brzobohatého 
přivezla do Velkého Meziříčí. 

V jednotlivých rolích se objevily herečky Hana Grego-
rová, Pavlína Mourková, Kateřina Velebová a Vanda Ká-
rolyi. K anglické komedii, která pochází z pera autorů 
Johna Godbera a Jane Thorton o ženách pro muže z pro-
středí koktejl baru, napsal hudbu Ondřej Brzobohatý. 
Hra ukázala, jak se určité typy návštěvníků barů chovají. 
„Někteří jsou hulvátští, jiní milí, další mladí a nesmělí. 
Zkrátka zajímavá směsice lidských povah,“ uvedla pro 
jednu regionální televizi mimo jiné Pavlína Mourková. 
Jupiter club Velké Meziříčí zmíněnou hudební komedii 

plnou snů i reality o všedních i nevšedních radostech 
a  starostech, přáních a  snech čtyř barmanek zařadil 
jako poslední do podzimní divadelní nabídky. 
Z  repertoáru Divadla Radoslava Brzobohatého měli 
velkomeziříčští diváci možnost zhlédnout komedii 
Vyhazovači, kde se představil mimo jiné také Ondřej 
Brzobohatý.
Příští sezonu Jupiter club zahájí opět na jaře, a to již 
v  novém sále. V  březnu je na  programu představe-
ní Prachy, v  dubnu Teď ne a  Koule a  v  květnu Hla-
va v písku. Program divadelních představení najdete 
vždy v našem týdeníku. Dnes na straně osm.
          Foto: Archiv Divadla Radka Brzobohatého Praha

Nejvíc hlasů dostal film Supervention. Za ním skončil Polárník a Huevo

Tastyjátr hostoval v brněnském Rubínu

Iva Horká

Společná fotografie účinkujících. Foto: Archiv ochotnického divadelního spolku 
Tastyjátr.

Josef Mladý a Věra Havlišová. Foto: 
Archiv ochotnického spolku Tastyjátr.

Ing. Antonín Dvořák přednášel 
o továrníku Sáblíkovi

Za  velkého zájmu veřejnosti se 
v  úterý 11. 11. uskutečnila zdaři-
lá přednáška o  osobnosti a  životě 
občana našeho města, továrníka 
Františka Sáblíka (13. 5. 1873–9. 
2. 1953). Připravil ji člen Vlasti-
vědné a  genealogické společnosti 
ing.  Antonín Dvořák. Shromáždil 
řadu Sáblíkových genealogických 
a  životopisných údajů včetně cen-
ných historických fotografií. Není 
bez zajímavosti, že Sáblíkův otec 
přišel do  Velkého Meziříčí z  Fry-
šavy pod Žákovou Horou a zakou-
pil rolnickou usedlost na  Horním 
Městě. Mladý František se vyučil 
obchodním příručím v Křižanově, 
a jak bylo v té době zvykem, vydal 
se na zkušenou do světa. Zakotvil 
ve  Vídni. Díky své šikovnosti se 
u firmy, kde byl zaměstnán, vypra-
coval na  obchodního cestujícího 
a  posléze vedoucího v  sortimentu 
mořských hub pro celou rakousko-
-uherskou monarchii. V r. 1896 se 
osamostatnil. Roku 1918 se s man-
želkou Annou vrátil do  Velkého 

Meziříčí, kde přestavěl dům na Ko-
pečku na  Horním Městě, v  němž 
manželé nejprve bydleli. Za  svůj 
další úkol si stanovil zřídit prostře-
dí pro přestěhování své vídeňské 
továrny na  zpracování mořských 
hub. Na  rodném Horním Městě 
nalezl vhodné místo pro svůj zá-
měr. 
Když rozjel provoz továrny, na-
skytla se mu příležitost koupit vilu 
na  protější straně jihlavské silni-
ce. Vilu adaptoval a přistavěl další 
prostory pro výrobu kosmetických 
přípravků. Ve  Vídni ponechal fili-
álku, ale střediskem výroby a  vel-
koobchodu se stalo Vel. Meziříčí. 
Do nově adaptovaného bytu ve vile, 
kterou pojmenoval po  manželce 
Vila Anna, se nastěhoval v r. 1931. 
Za i podél ní nechal zřídit obdivo-
vanou okrasnou zahradu. Zakoupil 
i pozemky v západní části Meziříčí. 
V Balinském údolí vybudoval krás-
ný Annin park. Sáblík byl aktivní 
i  v  jiných oblastech. Byl členem 
obecního zastupitelstva, městské 

rady a okresního zastupitelstva. Vě-
noval mnoho prostředků na úpra-
vu prostředí ve městě, na podporu 
nezaměstnaných a sirotků. Po smrti 
manželky  Anny v r. 1945 se znovu 
oženil. Roku 1949 mu jeho podnik 
znárodnili, a  to ho velice zasáhlo. 
Nově jmenovaný ředitel tehdejší 
výroby Václav Müller ho obětavě 
nechal bydlet v  původním bytě 
ve vile až do  jeho úmrtí v r. 1953. 
Tak se uzavřel život člověka, který si 
zaslouží uznání a úctu.
Mezi sedmi desítkami spokojených 
účastníků přednášky byla i jedena-
devadesátiletá Anežka Zezulová, 
která zavzpomínala, jak její rodina 
Peňázů dodávala čerstvé mléko 
a jiné produkty do továrníkovy vily. 
Jako osmiletou ji v rámci služební 
cesty vzal pohodlným vozem zn. 
Tatra 17 do Vídně. 
Na přednášce spolupracoval p. Jiří 
Duda, i  další lidé, kteří si spolu 
s ing. Dvořákem zaslouží velký dík.          
            PharmDr. Helena Švecová, 

předsedkyně VGS

Antonín Dvořák na přednášce VGS o továrníkovi 
Sáblíkovi (na snímku vpravo). 2x foto: Josef Michal

Filmový festival SNOW FILM 
FEST 2014 zná – alespoň ve Vel-
kém Meziříčí – svoje vítěze. 

Divákům se na  sobotním promí-
tání ve velkomeziříčském kinosále 
Jupiter clubu nejvíce líbil norský 
snímek Supervention, v němž hlav-
ní hrdina, mj. na sjezdových lyžích, 
skáče z můstku pro skoky na lyžích. 
Za ním se umístil nový film od Pa-
vola Barabáše Polárník. Je portré-
tem Petera Valušiaka, jehož ve světě 
uznávají, doma o něm ví málokdo. 
Má za  sebou zhruba dvě desítky 
výprav do  polárních oblastí naší 
Země. V roce 1998 se mu se třemi 
Rusy podařil (jako prvním v histo-
rii) výkon z kategorie snů: přejít bez 
cizí pomoci od břehů Ruska napříč 
zamrzlým mořem Arktidy přes 
Severní pól až ke břehům Kanady. 
Dlouhé roky ho vábí další výzva, 
o kterou se už několikrát pokoušel. 
Chce přejít napříč Antarktidou přes 
Jižní pól. Diváci mohli vidět člově-
ka, který se pokouší přežít sám 

na nejchladnějším kontinentě. Tře-
tím nejoblíbenějším byl český film 
Huevo o  skialpinistické expedici 
do  Peru, v  rámci níž se českému 
týmu podařilo sjet několik šestitisí-
cových vrcholů.
Pozornost si jistě získal i  snímek 
High Tension (Vysoké napětí) 
od  známého režiséra Petera Mor-
timera. Reagoval na  aktuální pro-
blém s  komerčními expedicemi 
na nejvyšší horu světa Mount Eve-
rest. Základní zápletka filmu pro-
běhla snad všemi světovými médii. 
Známí evropští horolezci Ueli Steck 
a Simone Moro byli ve stěně Eve-
restu napadeni nepálskými Šerpy. 
Ovšem nelze to brát úplně jedno-
stranně, vztah horolezeckých expe-
dic s místními Šerpy je dlouhodobě 
napjatý. Šerpové dělají tu nejnebez-
pečnější práci, vysoký počet jich 
ročně při ní zemře, a jejich odměny 
tomu přitom zdaleka neodpovídají. 
Do určité míry bylo otázkou času, 
kdy se něco stane. Situace byla ale 
skutečně napjatá, Šerpové do  ho-

rolezců kopali a házeli jim kameny 
na  stan. Bylo obtížné rozvášněný 
dav uklidnit. 
Pro opravdové milovníky hor však 
musí být smutný pohled na tuto ko-
mercionalizaci.
Hlavní promítací blok trval dvě 
a  půl hodiny, poté následovala 
přestávka a po ní asi hodinu a půl 
trvající bonusový program. V něm 
mohli diváci zhlédnout například 
snímek o  expedici čtyř Čechů 
na Špicberky, kde se koupali v tam-
ním moři. 
„Příští festival se koná na  jaře 
a bude zaměřen opět na letní spor-
ty,“ slibuje pořadatel jarního i zim-
ního filmového festivalu ve Velkém 
Meziříčí Aleš Horký.
Návštěvníci sobotního promítání, 
kteří vyplnili anketní lístek a ode-
vzdali ho pořadatelům, mají šanci, 
že vyhrají některou z  cen v  celo-
státním losování. Minule se štěstí 
usmálo na divačku z Velkého Me-
ziříčí, která vyhrála stan v hodnotě 
asi čtyř tisíc.

Iva Horká

Vyhrožoval manželce
Dne 12. 11. před 15.00 vyjížděli 
policisté k oznámení o agresivním 
muži v malé obci na Velkomeziříč-
sku. Na  místě zjistili, že muž (62) 
v silně podnapilém stavu vyhrožo-
val manželce fyzickým napadením. 
Při dechové zkoušce na  alkohol 
nadýchal 2,43 ‰. Protože byla 
důvodná obava, že agresor bude 
v protiprávním jednání pokračovat, 
byl převezen na protialkoholní zá-
chytnou stanici. Násilník je pode-
zřelý z přestupku proti občanskému 
soužití, za který mu hrozí pokuta až 
dvacet tisíc korun -PČR-

Iva Horká
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Ve Velkém Meziříčí i jinde poklesla...
Pokračování ze strany 1
Přednost dávají firmy proškoleným specialistům s praxí. „V tomto ohledu bohužel řada našich klientů ne-
splňuje požadavky zaměstnavatelů. Proto se firmám snažíme vycházet maximálně vstříc, a v případě, že 
víme, co potřebují, jsme schopni pro ně vytipovat ty nejvhodnější uchazeče a připravit je, např. v rámci 
rekvalifikací,“ upozornil ještě ředitel Odboru trhu práce Úřadu práce České republiky Jan Karmazín.
V evidenci úřadu práce jsou tak nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a střed-
ním odborným vzděláním a s výučním listem. 
Dále pak mladí lidé mezi 20–24 lety, uchazeči ve věku 35–39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou 
měrou se na složení uchazečů podílejí také dlouhodobě evidovaní klienti.

Obec dosažitelní uchazeči obyvatelstvo podíl nezaměstnaných volná místa
 15–64 * 15–64

Velké Meziříčí 556 7 999 7,0 % 51
Křižanov 78 1 325 5,9 % 4
Měřín 72 1 320 5,5 % 1
Velká Bíteš 224 3 512 6,4 % 21
Žďár nad Sázavou 880 14 693 6,0 % 184
Bystřice n. P. 509 5 811 8,8 % 17
Nové Město n. M. 566 6 850 8,3 % 75

* Jde o uchazeče o zaměstnání ve věku 15–64, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při 
nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku 
pro přijetí zaměstnání.                                                                                              Připravila: Martina Strnadová

Olga Špátová u nás představila svoje
Největší přání  

Také Olga Špátová se stejně jako 
její otec pokusila zmapovat po-
stoje mladých lidí a filmem Nej-
větší přání 3 představila svou ge-
neraci. Podle viděného zůstávají 
základní hodnoty mladých lidí 
stejné, změnily se ale možnosti 
a prostředí, ve kterých žijí…
Do svého filmu zařadila i záběry 
z  otcova archivu, a  sice pro po-
rovnávání těch dob. „Brala jsem 
to skoro jako povinnost, abych 
dvacet let po  tátovi na  tuto jeho 
krásnou inspiraci navázala,“ do-
dala dokumentaristka.  Záměrně 
jsem prokládala kontrasty – věze-
ní versus kostel a křesťané, jedno 
dítě či deset apod., doplnila Špá-
tová.
Hrdinové celovečerního filmu si 
kupříkladu přáli nikdy neumřít, 
svobodu pro tuhletu republiku, 
mít spokojenou a  zdravou rodi-

nu, splacenou hypotéku, a  být 
spolu co nejdéle. Jedna z  pro-
tagonistek si přála prosté - žít 
– měla totiž rakovinu a  svůj boj 
s nemocí nakonec prohrála.
Režisérka Špátová pořizovala 
svoje záběry ve  školách, vězni-
cích, na demonstracích, ve městě 
i na venkově. Svá srdce jí otevřeli 
vyvrhelové společnosti, ambici-
ózní profesionálové, zamilovaní, 
věřící nebo občanští aktivisté. 
Byla přítomna zrození i umírání. 
V  dokumentu se objevil mimo 
jiné i  světově uznávaný dirigent 
Jakub Hrůša nebo zpěvačka Ane-
ta Langerová, která nejenže vy-
slovila svoje přání „nikdy neztra-
tit svobodu“, ale také nazpívala 
do filmu vokály. 
Protagonisty předchozích doku-
mentů třicetileté režisérky a  ka-
meramanky byly často výrazné 

osobnosti kulturního a společen-
ského života, jako například Jan 
Kaplický, Karel Gott, písničkářka 
Radůza nebo Miloš Forman. 
Olga Špátová natáčela, a to i jako 
kameramanka, krátké hrané fil-
my od svých patnácti let a získa-
la za ně přes dvacet cen na me-
zinárodních festivalech. Natočila 
několik dokumentů pro Českou 
televizi, film Dobře placená pro-
cházka, Fenomén Gott, Oko nad 
Prahou o boji světoznámého ar-
chitekta Jana Kaplického za svůj 
projekt Národní knihovny.
V současné době pracuje pro TV 
HBO na  filmu Daleko za  slun-
cem. Kvůli tomu strávila šest 
týdnů v Keni, kde lékař Aleš Bár-
ta pomáhá tamním lidem s  lé-
čením. Premiéru by snímek měl 
mít v květnu příštího roku.

Pokračování ze strany 1

Iva Horká

Posluchače téma filmu Největší přání zaujalo. Vlevo Pavel Janošík, který Olgu 
Špátovou do našeho města pozval. Foto: Iva Horká

Olga Špátová se svým otcem Janem Špátou. Na jeho práci po letech navázala, 
neboť to cítila skoro jako svoji povinnost. Reprofoto z filmu: Iva Horká

O filmu Největší přání 
Námět, scénář, kamera a režie: Olga 
Špátová 
Producent: Adam Polák 
Koproducenti: Česká televize, DNA 
Production Střih: Jakub Voves 
Hudba: Aleš Březina 
Zvuk: Tomáš Kubec, Petr Provazník, Martin 
Roškaňuk 
Dramaturgie: Hana Stibralová 
S podporou: Státní fond pro podporu a 
rozvoj české kinematografie, Audiovizuální 
fond Slovenské republiky.  
Stopáž: 80 min. 

Olga Špátová (* 6. března 1984, Praha) je česká 
dokumentaristka, pochází z filmařské rodiny, 
její otec byl filmový režisér Jan Špáta, matka 
Olga Sommerová je rovněž autorkou celé řady 
dokumentárních snímků. Bratr Jakub Sommer 
se taktéž věnuje filmové tvorbě. Třikrát se hlásila 
na FAMU, ale ani jednou se nedostala. Absenci 
vzdělání pociťuje jako svůj nedostatek. Od roku 
2009 pracovala na filmu Největší přání III, kte-
rým navazuje na dvojici dokumentárních filmů 
svého otce z let 1964 a 1989, majících za úkol 
reflektovat názorový stav společnosti a jeho pro-
měnu v čase. Film měl premiéru 20. září 2012. 
(Zdroj: www.csfd.cz a www.wikipedie.)

Zprac.: Iva Horká

Rodiče zajímá, jak vychovat...
Co je kamevéda?
Je to druh výchovy, která je za-
měřena na  vysoký výkon dítěte 
v průběhu dětství a hlavně v do-
spělosti. Její podstatou je přímé 
a  systematické působení na  dítě 
ve  smyslu stimulace jeho kom-
plexního rozvoje od  okamžiku 
zrození s tím, že příprava rodiny 
na  tuto náročnou cestu začíná 
v  ideálním případě už mnohem 
dříve. Dítě je od okamžiku svého 
příchodu na svět postaveno v hi-
erarchii hodnot rodiny, výdajů 
a  časových nároků na  absolutně 
první místo a  jeho pozice se ne-
mění až do jeho dospělosti. Dítěti 
se věnuje minimálně jeden z ro-
dičů od  rána do  večera na  plný 
úvazek, když dítě spí, plánuje 
a připravuje další činnost, v době 
bdění je dítěti neustále k dispozi-
ci a všestranně jej hravou formou 
rozvíjí v  mnoha směrech a  obo-
rech, nejvíce samozřejmě ve smě-
ru rozvoje pohybového, pokud je 
primárním cílem výchova špič-
kového sportovce. Díky tomu lze 
velmi brzy dosahovat mimořád-

ných výkonů. Dítě přechází z čin-
nosti do  činnosti (např. po  půl-
hodině míčových her a  svačině 
přichází čas na kreslení, následu-
je výuka jízdy na kole, koloběžce 
a kolečkových bruslích, následuje 
skládání z  kostek Duplo nebo 
Lego...), takže se může rozvíjet 
celý den, stále se učí vysokým 
tempem nové věci a  neunaví se, 
jedna činnost představuje kom-
penzaci jiné.
Vlastní výběr nejvhodnějšího 
sportu přichází až kolem šestého 
roku věku po určení biologického 
věku a přesného určení konečné 
výšky, dispozic dítěte a  schop-
nosti zvládnout brilantně něja-
kou činnost a tuto činnost si ob-
líbit. Kamevéda dítě maximálně 
rychle rozvíjí. Jde o to co nejdříve 
je naučit zvednout hlavičku, lézt 
po  čtyřech, cvičit na  stěně Ka-
mevéda sílu, rovnováhu i  koor-
dinaci, naučit je chodit v  sedmi 
či osmi měsících, co nejdříve 
jezdit na  kole, bruslit, lyžovat 
a  získat základy všech míčových 
her, pohybů a dovedností. Zvláš-

tě ve věku od dvou do čtyř let je 
možné naučit dítě základům ce-
lého spektra sportů a aktivit, ma-
ximálně akcelerovat jeho vývoj, 
budovat sebedůvěru. Kamevéda 
také vytváří filozofii a metodiku, 
jak vytvořený náskok a akcelero-
vaný rozvoj v nejútlejším dětství 
udržet a  rozvíjet až do  dosažení 
výrazného sportovního úspěchu 
a jak v této práci pokračovat.
Kamevéda je unikátní nejen tím, 
že u  dítěte rozvíjí komplexní 
sportovní a  pohybové vzdělání, 
ale zabývá se i  dalšími činnost-
mi, jako je rozvoj cizích jazyků, 
intelektu a  tvořivých schopností. 
Stejně tak je od mládí kladen vel-
ký důraz na životosprávu, výživu, 
odolnost a  budování pevného 
zdraví. Metoda od  počátku po-
jmenovává a  vytváří vysoké cíle, 
vytváří u dítěte víru a předpokla-
dy těchto cílů dosáhnout. Je to 
také zdůvodnění dlouhodobého 
úsilí a investic rodiny do dítěte.
(Zdroj: Zacha Pavel, Kamevéda – 
Jak vychovat šampiona, 2013.)

Pokračování ze strany 2

Připravila: Iva Horká

Terciáni v Bludišti nezabloudili
Která disciplína se vám 
zdála nejnáročnější a která 
byla nejnapínavější?
M: Mně osobně se nejná-
ročnější zdála lanová dráha. 
Bylo na  ni potřeba velkou 
synchronizaci mezi dvojicí, 
co byla na dráze, i mezi dvo-
jicí, která lezla po lanové síti 
a  podávala bludišťáky. Těž-
ké bylo také najít správnou 
strategii a  pro mě dobrou 
mušku při házení bludišťáků 
do koše.
T: Nejnapínavější byla dis-
ciplína, kterou bych nazvala 
„první zvonění“. Až do  po-
slední chvíle jsme totiž nikdy ne-
jen nevěděli, ale ani nedokázali 
odhadnout, kterého týmu zástupce 
vyhraje.
Přišla krizová chvilka? S čím jste 
naopak byli spokojeni?
F: Krize přišla asi až na konci třetí-
ho dílu soutěže při luštění tajenky. 
Nebyli jsme si na základě nápověd 
vůbec jistí, co to je. Ale jinak jsem 
spokojen se vším, myslím, že dvě 
vítězství jsou skvělá. 
T: Jsme moc spokojení. Dopadli 
jsme výborně. Dosáhli jsme téměř 

všeho, čeho se v této soutěži dosáh-
nout dá (kromě bronzového blu-
dišťáka), dokonce máme i trička. 
A vaše nejcennější trofej?
Asi naši noví kamarádi – tři vy-
bojovaní bludišťáci: Božena, Ivan 
a Václav. Nicméně blíží se Vánoce, 
tedy i finanční odměna mi udělala 
radost.
Lákala by vás práce v televizi? 
H: Mě osobně vůbec ne. Nevydržel 
bych každý den strávit dlouhé ho-
diny ve studiu a mít natočený jeden 
díl. Také věčné opakování jedné 

scény by mě nebavilo. 
T: Já bych si klidně vyzkou-
šela být kameramankou.
Kdy se bude pořad vysí-
lat?
F: Na  začátku prosince 
bude odvysílán první ze tří 
dílů, ve  kterých účinkuje-
me. Vysílací čas premiéry 
soutěže je sobota 11.30 ho-
din na  stanici ČT :D, pak 
se dá pořad kdykoli pustit 
z videoarchivu na  interne-
tu.
Přinesla tato zkušenost 
něco i  vaší třídě a  kolek-
tivu?

H: Určitě jsme se lépe poznali, pro-
jevily se naše různé vlastnosti a taky 
se ukázalo, kdo je optimista a kdo 
pesimista. Užili jsme si dva krásné 
dny spolu někde jinde než ve škole.
Co byste vzkázali těm, kteří 
o účasti v soutěži uvažují, či pří-
padně svým mladším kolegům?
T: Jděte do toho, je to super zkuše-
nost. Važte si soupeřů, to na  nich 
závisí výsledek vašeho boje.
Blahopřeji k vynikajícímu výsledku 
a děkuji za rozhovor.
Dagmar Handová, foto: archiv školy

Pokračování ze strany 2
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Život v kleci a ve svobodě

Středa 26. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 17.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Čtvrtek 27. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Pátek 
28. 11.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smí-
ření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., 
v domě pro seniory mše sv. nebude. Sobota 29. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 30. 
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. L. Sz.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí, kteří nemají výuku 
náboženství ve  škole. Čtvrtek po  večerní mši sv. teologická hodina. 
Pátek 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, zpovídá i cizí zpovědník, 20.00–22.00 Ni-
kodémova noc. Sobota 18.30 příprava rodičů před křtem, 19.00 spo-
lečná vigillie 1. adventní neděle a požehnání adventního věnce, po ve-
černí mši sv. setkání Spolku Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali 
a pomáhali ve farnosti, děkujeme za všechny dary. Evangelická farnost 
zve všechny 30. listopadu v 15.00 na adventní koncert. 
Bory mše sv.: 28. 11. Horní Bory 18.15 mše sv. – o. L. Sz., 30. 11. Hor-
ní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Bohoslužby

Děti, dospělí i  senioři z  Velké-
ho Meziříčí měli v  uplynulých 
podzimních týdnech možnost 
prohlédnout si dokončený areál 
pro zahradní terapii v  Balinách, 
který vlastní a  provozuje obec-
ně prospěšná společnost Cha-
loupky. Díky finanční podpoře 
města Velké Meziříčí v  rámci 
Zdravého města zde proběhl za-
hradně terapeutický program 
pro uživatele denního stacionáře 
Nesa motivovaný čtyřmi živly. 
Klienti měli možnost vyzkoušet 
si, co umí voda, uvařit si na ohni 
čaj, ochutnat plody země nebo 
si vyrobit větrník. Do  stacioná-
ře si uživatelé odváželi kytice ze 
záhonu jedlých květů, který zde 
na  jaře pomohli založit. „Bylo 
pro nás velkým překvapením, jak 
se záhon za pár měsíců proměnil. 
V červnu jsme zde vysadili naše 
předpěstované sazeničky a  teď 

záhon přetéká květy,“ radovala se 
Marcela Jůdová z Nesy.
Další kvetoucí záhony před bu-
dovou Chaloupek, které po  ce-
lou sezonu lákaly nejen motýly, 
zakládali na  jaře žáci ze základ-
ní a  praktické školy. Také jimi 
vypěstované sazeničky se od  té 
doby změnily k nepoznání. Další 
návštěva Balin je čeká 20. listopa-
du, kdy budou na zahradě vysa-
zovat ovocné stromy.
Radostné chvíle prožili v zahradě 
prvňáci ze Základní školy Školní 
společně se seniory z domu s pe-
čovatelskou službou. Procházka 
zahradou se pro ně stala velkým 
pátráním, při kterém objevili 
řadu přírodnin. Z  některých si 
na  ohni uvařili bylinkový čaj, 
ostatní použili při tvorbě pod-
zimní dekorace. Rozcházeli se se 
slibem, že toto společné setkání 
nebylo poslední. 

Na  prosinec, kdy už počasí 
nepřeje delším pobytům v  za-
hradě, přichystaly Chaloupky 
v  Balinách výstavu Kouzelný 
svět dětí. Hračky místních vý-
robců i chráněných dílen potěší 
v předvánočním čase nejen děti 

a  jejich rodiče. Ti dříve naroze-
ní ocení jistě i  část věnovanou 
hračkám historickým. K výstavě 
je připraven bohatý doprovodný 
program.

Mgr. Jana Audy, foto: archiv 
Chaloupek

Do Balin za zahradní terapií a dalšími akcemi

Ve velkomeziříčské pobočce cen-
tra pro rodiče s dětmi Kopretina, 
které spadá pod žďárskou Cha-
ritu, právě probíhá soubor před-
nášek s  psycholožkou Mgr.  Elen 
Sejrkovou. Blok je nazván Jak 
být dobrým rodičem. Podle sa-
motného názvu nabízí základní 
orientaci v rodičovských kompe-
tencích. 
Na  jednotlivých přednáškách 
mají účastníci možnost besedo-
vat o  tom, co je to bezpodmí-
nečná láska, proč je důležité být 
silným a  jistým rodičem a  jak 
zdravě vyjadřovat emoce v  ro-
dině. Dále diskutují o tom, co je 
to zlobení, jak je to s tresty a od-
měnami, proč jsou hranice ve vý-
chově tak důležité, jak je to s naší 
důsledností a  v  neposlední řadě 
o vztazích mezi sourozenci.

V  průběhu vzdělávání rodičů je 
zajištěna péče o  děti pracovni-
cemi centra. Besedy v Kopretině 
navštěvují nejen rodiče s  dětmi, 
ale jsou určeny i široké veřejnos-
ti. Rodiče či prarodiče s  dětmi 
mohou také trávit svůj volný čas 
ve vybavené herně a využívat do-

plňkové programy centra, jako 
jsou tvůrčí dílny apod. 
V  září tohoto roku proběh-
ly v  Kopretině besedy v  rámci 
kampaní Dny zdraví a  Evropský 
týden mobility. Témata se týkala 
zdravého životního stylu a  no-
vých trendů v  kojenecké výživě. 

Zájemci měli možnost konverzo-
vat o zdravém domácím prostře-
dí, vhodných pohybových, vzdě-
lávacích i uměleckých aktivitách, 
mohli se dozvědět, jak správně 
podporovat své děti v jejich těles-
ném a psychickém vývoji.
S  psychologem a  grafologem 
Mgr.  Novotným probíhala be-
seda na  volné téma s  možností 
individuálního poradenství, což 
mnoho maminek využilo, aby 
mohly lépe pracovat se svými 
dětmi a lépe jim porozuměli. 
Přednášky a cykly besed v  letoš-
ním roce mohly probíhat díky 
podpoře města, které čerpalo 
z  grantového programu Velkého 
Meziříčí Zdravé město 2014.
Zuzana Dvořáková, koordinátor-
ka Kopretiny ve Velkém Meziříčí, 

foto: archiv Kopretiny

Pořádají přednášky nejen pro maminky s dětmi

Vzpomínám v  těchto dnech 
na  dobu před 25 lety. Měl jsem 
to štěstí, že jsem tehdy studoval 
na olomoucké univerzitě. Byly to 
úžasné chvíle, kdy jsem byl spo-
lu s  dalšími zcela stržen vírem 
studentské revoluce. Vybavuji si 
ony opojné okamžiky, kdy nám 
postupně docházelo, že opravdu 
končí divná doba budování soci-
alismu. Když potom přišla zpráva, 
že parlament zrušil v  ústavě člá-
nek o vedoucí úloze komunistické 
strany, byla to krása, stejně jako 
volba Václava Havla prezidentem.
Někdo tehdy užil výstižný pří-
měr. Čas před rokem 1989 byl 
jako život v  kleci. Dostali jsme 
trochu jídla, pustili nám dva 
programy televize, dodali nám 
literaturu, kterou uznali za vhod-
nou. Čas po listopadu 89 tu klec 
otevřel. Směli jsme vyjít ven. Mů-

žeme jíst to, co si můžeme do-
volit, ale musíme si to obstarat. 
Můžeme se dívat, na co chceme, 
sami však musíme posoudit, co 
nás posílí, nebo nás to zničí. Mů-
žeme číst, co se nám zlíbí, skvělá 
díla i  úpadkové braky. Můžeme 
se stýkat, s  kým chceme, může-
me cestovat, kam chceme. To vše 
samozřejmě, pokud na  to máme 
– rozum, srdce, odvahu, peníze.
Mohli bychom o  svobodu zno-
vu přijít? Jistě, že mohli. Dějiny 
jsou plné příběhů těch, kteří svo-
bodu měli a přišli o ni. Svoboda 
je ohrožena tehdy, když se rodí 
pýcha, že jeden je lepší než dru-
hý. Když se dere na  svět neúcta 
k druhým lidem. Když se dosta-
nou k moci lidé, kteří neochvějně 
vědí, co je pro druhé dobré, a ne-
hodlají o tom s nikým diskutovat.

Pavel Janošík

Kouzelný svět dětí vyroste na kon-
ci listopadu v Balinách u Velkého 
Meziříčí. Od 29. listopadu do 11. 
ledna bude v  budově Chaloupek 
otevřena stejnojmenná výstava, 
která představí místní výrobce 
a chráněné dílny věnující se tvor-
bě nápaditých hraček. Výstavní 
prostory zaplní látkové panenky, 
skřítci i  loutky a nebudou chybět 
ani dřevěná autíčka, vláčky, papí-
rové hry, skládanky a vystřihován-
ky. Svůj prostor dostanou i hračky 

historické ze sbírek okolních mu-
zeí i  od  soukromých sběratelů. 
Kromě vystavených hraček je pro 
děti připraven také velký herní 
kout a  tvořivá dílna. Rodiče jistě 
ocení improvizovanou kavárnu. 
Po celou dobu výstavy je nachys-
tán bohatý doprovodný program. 
Výstavu zahájí divadelní předsta-
vení, následující víkend se budou 
vyrábět hračky a v polovině pro-
since se uskuteční Chaloupecký 
jarmark s  možností zakoupení 

hraček přímo od  vystavovatelů. 
V  lednu bude výstava zakončena 
novoročním koncertem.
„Hra patří k základním, přiroze-
ným projevům dětského chování 
a zprostředkovává dítěti různými 
formami poznávání, učení, odre-
agování a pozitivní citový proži-
tek. Prostřednictvím hry získá-
vají děti řadu zkušeností, které 
jsou pro ně důležité k  začlenění 
do společnosti,“ vysvětluje Paed-
Dr.  Zdenka Poláková z  Chalou-

pek. „Mnozí lidé považují hračky 
a hraní za záležitost dětí. Přitom 
určité druhy lidského konání, 
poskytující zábavu, napětí či na-
opak relaxační uvolnění, byly 
provozovány od pradávna dětmi 
i dospělými.“  V současné době je 
výroba hraček především velkým 
byznysem, kterému dominuje 
několik velkých nadnárodních 
společností. Výstava si také klade 
za cíl motivovat k zamyšlení nad 
tím, za jakých podmínek vznikají 

mnohé hračky, které běžně kou-
píme v  obchodě. A  co můžeme 
udělat pro to, aby to bylo jinak.
Výstava, kterou finančně pod-
pořilo ministerstvo životního 
prostředí, je přístupná o  víken-
dech od 29. 11. do 11. 1. od 10 
do  17 hodin a  ve  všedních 
dnech po  objednání na  tel. č. 
564  034  536. Více informací 
na www.chaloupky.cz.

Mgr. Jana Audy, foto: archiv 
Chaloupek

Výstava Kouzelný svět dětí ukáže nápadité hračky

Také letos proběhla na  naší zá-
kladní škole akce Měsíc filmu 
na  školách ve  spolupráci s  por-
tálem Jeden svět na  školách, 
který je jedním ze vzdělávacích 
programů společnosti Člověk 
v  tísni (www.jsns.cz). Letošní 
10. jubilejní ročník se zaměřil 
na  25. výročí sametové revolu-
ce. V rámci Měsíce filmu se žáci 
devátých ročníků se svými vyu-
čujícími dějepisu podívali na do-
kumentární film Karla Strachoty 
1989: Z  deníku Ivany A., který 
formou deníku středoškolské 
studentky mapuje poslední rok 
před listopadovými událostmi 
1989 (viz dále). Následně byla 
pro žáky osmých a devátých roč-
níků připravena beseda s  paní 

profesorkou Jiřinou Kácalovou 
a  paní učitelkou Ivanou Bíb-
rovou, které zažily listopadové 
události nejen u  nás ve  Velkém 
Meziříčí, ale i  při své návštěvě 

Prahy 21. 11. 1989, kam se spo-
lečně se studenty vydali na  ná-
vštěvu divadla. Byli jsme svědky 
živého a autentického vyprávění 
o  událostech a  dojemných mo-

mentech, které nás zavedly 25 let 
zpátky do  historie. Do  ní jsme 
směli nahlédnout očima gym-
naziální profesorky a  její bývalé 
studentky. Oběma dámám dě-
kujeme za  poutavé vyprávění, 
v  němž se vzájemně doplňovaly 
a v němž se jim podařilo na nás 
přenést alespoň nádech dobové 
euforické atmosféry prostoupené 
pospolitostí, láskou a nadějí. 
Na  závěr besedy byl s  laskavým 
zapůjčením pana Jiřího Mich-
líčka promítnut film mapující 
listopadové události ve  Velkém 
Meziříčí na  tehdejším náměstí 
Klementa Gottwalda.
Náš dík patří také společnosti 
Jeden svět na  školách za  orga-
nizaci akce a  zaslání zajímavých 

školních materiálů. Jejich plakáty 
evokující předlistopadovou dobu 
již zdobí naši školu a sborník Ko-
munismu navzdory autorského 
kolektivu se jistě stane zajíma-
vým výukovým materiálem vyu-
čujících naší školy.

Mgr. Petra Táborská, 
foto: archiv školy

1989: Z  deníku Ivany A./Ka-
rel Strachota/Česká republi-
ka/2014/42 min.
Předlohou filmu se stal autentic-
ký deník osmnáctileté Ivany A., 
která osobitým pohledem stře-
doškolačky reflektuje poslední 
rok existence komunistického 
Československa. Maturitní ples 
kontrastuje s událostmi Palacho-
va týdne; otravné oslavy 1. máje 

a  memorování sovětských reálií 
k blížící se maturitě s první ces-
tou na  Západ; radostné zážitky 
posledních školních prázdnin 
s  nástupem do  nevábného za-
městnání a  vyhlídkami na  bu-
doucí šedivý život. Přichází sa-
metová revoluce…
Nový snímek Karla Strachoty 
je syntézou skutečných deníko-
vých záznamů, sekvencí ze zpra-
vodajských a  publicistických 
pořadů, ukázek z  dobového tis-
ku, soukromých dokumentů 
a  fotografií. Originální filmová 
výpověď o  době před 25 lety, 
obohacená animacemi a  výraz-
nou hudbou, je určena zejména 
mladé generaci. 

Zdroj: https://www.jsns.cz

Měsíc filmu na Základní škole Sokolovská byl letos ve znamení sametu
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K dostání v Turistickém informačním centru 
Velké Meziříčí, Radnická 29/1 za 100 Kč.

I letos můžete zakoupit 
čtrnáctidenní stolní 

kalendář Velkého Meziříčí 
na rok 2015. Autorem 

fotografií je Jiří Michlíček.

NOVÉ  K
ALENDÁŘE  

MĚSTA  V
  P

RODEJI!

Kvalitní medy, bohužel v menším množství a sortimentu, budou zá-
jemci mít možnost opět nakoupit na včelařské výstavě ve Velké Bíteši, 
kterou letos v předvánočním období pořádáme od čtvrtka 4. prosince 
do úterý 9. prosince 2014 (výstavní sál Klubu Kultury, Masarykovo 
nám. č. 5, vždy od 9. do 17. hodin). Tradiční nabídka  obsahuje me-
dové pečivo, svíčky z včelího vosku, výrobky z včelích produktů, me-
doviny, medové 15° pivo a nově medová mýdla. Samozřejmě nemůže 
chybět tradiční exponát – včely v  proskleném úlu. Na  výstavě bude 
ke zhlédnutí i zakoupení naučný a dokumentární film na CD o vče-
laření a včelařích na bítešsku. Naši průvodci na výstavě se rádi s dět-
mi mateřských i základních škol ale i se všemi ostatními návštěvníky 
podělí o svoje zkušenosti s chovem včel a zajímavosti z jejich života. 
Pro praktické včelaře chceme předvést opět některé zajímavé včelařské 
pomůcky. Pro nové zájemce o včelaření bude v prodeji i dostatek od-
borné literatury. 
Zvlášť chci návštěvníky výstavy pozvat na včelařskou besedu o vče-
lařství a včelích produktech. Tato se uskuteční v neděli 7. prosince 
ve 14.00 v prostorách muzea (v přízemí pod výstavním sálem). Orga-
nizátoři výstavy se těší na setkání na výstavě a včelařské besedě.
Uplynulý včelařský rok nebyl pro včely příznivý. Rychlý a brzký nástup 
jara způsobil až o měsíc dřívější kvetení jarních rostlin. Včely nestačily 
do jarní snůšky dostatečně zesílit. V období kvetení řepky přišlo delší 
ochlazení a tím ukončení přínosu nektaru. Jarních medů bylo asi o tře-
tinu až polovinu méně. V oblastech, kde nebyla v doletu včel řepka, mu-
seli včelaři začátkem června včelstva přikrmovat, aby nepadla hladem. 
Snůšku z  akátů provázelo rovněž ve  většině oblastí chladné a  deštivé 
počasí. Následně očekávaná snůška medovicových medů z lesních po-
rostů až na malé lokální oblasti zcela zklamala. Populace producentů 
medovice (mšice, červci, mery) se na stromech téměř neobjevily, nebo 
jen po velmi krátkou dobu. Těžko lze stanovit hlavní příčinu takového 
stavu, ale v přírodě jde vždy o soubor vlivů. Především populace produ-
centů každoročně kolísá. Negativní vliv jistě měla i teplá zima, přemno-
žení škůdců producentů, nedostatek srážek, suché proudění vzduchu 
atd. Výsledkem těchto vlivů pak byla silně podprůměrná snůška me-
dovicových medů. Z celostátního hlediska šlo o výnosově nejhorší rok 
za posledních dvacet roků. Cena medu z tohoto důvodu roste. Většina 
včelařů v této době již med doprodala a svým pravidelným zákazníkům 
nemá co nabídnout. Obdobná situace je téměř v celé Evropě. S rostoucí 
cenou medu na trhu se bohužel v obchodní síti ještě ve větší míře zača-
ly objevovat různé falzifikáty a náhražky, které s medem nemají moc 
společného. Při kontrolách Státní obchodní inspekcí jsou často zadr-
žovány medy nastavované inverty, sirupy, ochucovadly, barvivy atd.

Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Českobratrská 
církev 

evangelická ve VM 
zve na 

ADVENTNÍ 
KONCERT  

– vokální kvartet 
IN PACE

adventní a vánoční písně 
z 15. až 17. stol. (Ch. Hecy-

rus, K. Holan, J. S. Bach, 
J. Handl a další) – několik 

písní zazní i v podání 
varhan a trubky 

neděle 30. listopadu 
v 15 hodin, Husův dům, 

U Světlé 24 
www.evangelicivm.cz  
vstupné dobrovolné

Dovolte mi, abych vás jménem svým a jménem Školy umění v Měříně 
pozvala na turné tří Adventních koncertů, které pro vás připravili žáci 
a  lektoři Školy umění. Program bude pestrý, plný hudby a adventní 
atmosféry. Program bude složený ze sólistů – zpěv: Veronika Kaštano-
vá, Ladislav Fiala, Aneta Vrbková, varhany: Andrea Vaňková, kytarový 
soubor Pavly Krejzlové, sbor ŠUM, korepetice a dirigent: Petr Sobotka  
a jako hosté kuřimská folková skupina Motýlí )D( efekt. 
Přijďte nás, naši činnost, žáky a Domácí hospic Vysočina, o. p. s., pod-
pořit do Uhřínova, Měřína nebo Kamenice u Jihlavy. 
Po koncertě, jako již tradičně, přátelské setkání u punče. 
Všichni jste srdečně zváni!      Za kolektiv lektorů ŠUM Andrea Vaňková 

Pozvánka na VČELAŘSKOU VÝSTAVU 
4.–9. 12., výstavní sál Klubu kultury Velká Bíteš

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
DRUŽBA VÍDEŇ 
pořádá ve Vídni 

v sobotu
29. listopadu 2014 

Tradiční 

POSLEDNÍ LEČ 
Hudba: MARATON 
Tombola, zvěřina. 

Začátek v 19.30 hodin. 
Myslivecká kuchyně 

Srdečně zvou pořadatelé. 

MS Pavlínov 
– Stránecká Zhoř
vás srdečně zve na

POSLEDNÍ LEČ
která se koná 
29. 11. 2014

v 19.30
v KD Uhřínově
Hudba M.E.Š.
Bohatá tombola 

myslivecká kuchyně

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽE
PEKELNÁ  DISKOTÉKA

ČERTOVSKÁ 
RUKODĚLNÁ DÍLNA

V LUTERÁNSKÉM 
GYMNÁZIU

www.ddmvm.cz
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

platně 800 100 576. Vyplatíme 
i hypotéku, exekuce – vše 

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

▶ SOS – pravidelná 
poradna (sdružení 

obrany spotřebitelů) 
otevřena každou středu 

14–16 hodin v nové budově 
MěÚ (obecní živnostenský 

úřad, dveře č. 4).
▶ Občanská poradna 

Občanská poradna Žďár nad 
Sázavou se sídlem ve  Žďár n. 
Sáz., Dolní 165/1, poskytuje 
odborné sociální poradenství 
občanům v nepříznivé sociální 
situaci nebo jim taková situ-
ace hrozí. Rady a  informace 
jsou občanům poskytovány 
v oblasti práva pracovního, ro-
dinného, občanského, oblasti 
sociální, finanční a  dluhové 
problematiky, exekučního ří-
zení, pojištění, náhrady škody, 
bydlení, ochrany spotřebitele, 
občanského soudního řízení, 
a  dalších. Poradenství je bez-
platné, nestranné a  diskrétní. 
Občané mohou své problémo-
vé situace konzultovat s porad-
kyní anonymně. Poradenské 
dny ve Velkém Meziříčí: středy 
v  sudých týdnech 11.30–15 
hodin v  budově MěÚ Velké 
Meziříčí v  zasedací místnosti, 
2. patro. Tel.: 721 137 458, 
www.opzdar.cz.

Různé

Seznámení

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina, 

ruština, italština, 
francouzština
▶ individuální, 

▶ skupinové 
▶ kurzy pro děti

▶ doučování studentů
▶ konverzační

▶ příprava ke zkouškám aj.

Kontakt: R. Procházková 
tel.: 602 325 108

www.eco-vyukajazyku.cz

■ Dětskou autosedačku (viz foto), 
cena 400 Kč. Tel.: 737 716 527.

■ Brambory na  uskladně-
ní – bílé Adéla, červené Laura. 
Bez chemického ošetření. Tel.: 
737 477 773
■ Selata. Tel.: 733 502 505, po 18. 
hodině.
■ Simsona 51 enduro, pěkný 
stav. Dále prodám prase na zabití 
od 170 do 190 kg, cena 37 Kč/kg. 
Při rychlém jednání sleva. Nutný 
vlastní odvoz. Tel.: 606 903 226.
■ Brambory kvalitní salátové 
i  přílohové. Dále prodám pše-
nici a  ječmen. Tel.: 566 521 884, 
605 071 238.
■ Televizor Panasonic TX-
-P42G20E, Full HD, úhl. 107 cm, 
málo používaný, 3 roky, perfektní 
obraz a  zvuk, vhodný na  sport. 
Nutno vidět. Původní cena 
18.600 Kč, nyní 5.000 Kč. Tel.: 
602 952 853.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u nás na Vysočině. Mod-
rý paličák výrazné a  ostré chuti. 
Při dobrém uskladnění vydrží 
do další sklizně. Cena 150 Kč/kg. 

Tel.: 602 396 592.
■ Domácí slivovici, 300 Kč/l. 
Tel.: 733 530 356.
■ Mrazák šuplíkový 195 l, starší. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 736 245 368-. 
■ Renault Megane 1,5 DCI kom-
bi, r. v. 2004, najeto 218 tis., stří-
brná barva. Nízká spotřeba 4,5 
l/100km. STK do  konce 01/16, 
udržovaný, garážovaný. Výbava: 
klimatizace, el. okna, tempomat, 
centrál, rádio – CD, tažné zařízení. 
Cena 60.000 Kč. Tel.: 602 501 676.
■ Šlapací šicí stroj Bobbin z  po-
zůstalosti. Levně. Tel.: 737 109 236.
■ Brambory na  uskladnění, od-
růdy Marabel, Belana, Adéla. Dále 
prodám ječmen a  pšenici. Tel.: 
607 299 168, nejlépe po 17. hodině.
■ Krásný pánský oblek tma-
vošedé barvy s  jemným prouž-
kem, materiál 100 % vlna, vel. 
50 (pas 88 cm, délka kalhot 
103 cm) – na  štíhlou postavu. 
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.

■ 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.
■ 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 pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Prodám dům ve  Velkém Me-
ziříčí se 2 byty, velkou zahradou 
a  dílnou.Vhodný jako bydlení 

pro větší rodiny nebo pro podni-
kání.Tel.: 777 617 675.

■ Prodáme zahradu na  Fajtově 
kopci o  CP 540 m2/ 250 Kč/m2, 
voda, elektřina, oplocení. Dále 
stavební pozemek v  klidné části 
Velkého Meziříčí o  CP 1593 m2 
– 850 Kč/m2 a  nově zrekonstru-
ovanou bytovou jednotku 2+1 
+ komerční prostory o  CP 160 
m2 nedaleko Velkého Meziříčí 
(vhodné pro podnikání). Tel.: 
724 100 161.
■ Koupím byt nebo rodinný dům 
ve  Velkém Meziříčí nebo okolí. 
Platím hotově. Solidní jednání. 
724 100 161
■ Koupím byt 1+1, 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 777 323 005.
■ Prodám pěkný byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí po  celkové rekon-
strukci, zděné jádro, OV, níz-
ké náklady, ihned volný. Tel.: 
777 587 965.

■ Pronajmu byt 3+1 v ulici Nad 
Gymnáziem. Nájem 6.000 Kč 
+ inkaso. Bližší info na  tel.: 
608 428 099.
■ Pronajmu částečně zaříze-
ný pokoj v  suterénu rodinného 
domu ve Velkém Meziříčí. Volný 
ihned. Tel.: 603 726 466.
■ Pronajmu byt 2+1 ve 2. poscho-
dí na  ul. Gen.  Jaroše, VM. Ná-
jemné 4.250 Kč + energie. Volný 
od prosince 2014. Tel.: 736 665 527.
■ Pronajmu byt 2+kk u Velkého 

Meziříčí. Tel.: 777 617 675.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
3+kk, cihlový,  slunný,  částeč-
ně zařízený, na  ulici Čermáko-
va, volný od  ledna 2015. Tel.: 
606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1 v krásné lo-
kalitě v Mostištích u nemocnice, 
cena pronájmu 6.900 Kč + inka-
so. Tel.: 724 100 161.
■ Pronajmu bezbariérový byt 
2+kk na ulici Čermákova, Velké 
Meziříčí. Tel.: 602 724 079.
■  Hledám pronájem garsonky 
pro 1 nebo 2 osoby, Velké Me-
ziříčí, částečně vybavenou, seri-
ózní jednání. V  případě nabídky 
mě prosím kontaktujte emailem 
s rozměry, foto a cenou za nájem 
(vč. inkasa). Předem děkuji, email: 
mosnerova.jitka@seznam.cz

■ Rozvedený muž z vesnice bez 
závazků hledá přítelkyni pro 
pěkné společné chvíle. Vánoce 
ve dvou. Tel.: 773 188 390.

■ Kdo upeče na Vánoce bezlep-
kové cukroví? Tel.: 724 851 044.

Prodám

Vznikající kapela hledá mladé 
šikovné muzikanty/muzikant-
ky (bicí, kytara/bas. kyt., zpěv 
aj.) z  VM a  okolí; repertoár 
– převzatý český a  zahraniční 
pop, rock, rock’n'roll, blues... 
Máme možnost časem účinko-
vat na různých akcích, vlastní-
me kvalitní zvukovou aparatu-
ru. Předešlé zkušenosti vítány. 
Tel.: 736 245 322. 

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

 AGADOS spol. s r. o.
– největší český výrobce přívěsů přijme
   do pracovního poměru

PRACOVNÍKA  NÁKUPU
Váš profil:
– SŠ, VŠ technického či ekonomického směru
– AJ, NJ výhodou
Nabízíme:
– perspektivní zaměstnání u silné společnosti
– odpovídající finanční ohodnocení
– zázemí stabilní společnosti s tradicí
– možnost vzdělání a dalšího profesního růstu
– rozvoj založený na vašem výkonu
– zaměstnanecké výhody
   (např.: 13. a 14. plat, týden dovolené navíc,...)

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte:
Agados spol. s. r. o., Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí
p. Petr Ostrý, tel. 566 653 301
e-mail: ostry@agados.cz

Nabízím doučování, 
soukromou výuku 

všeobecné, obchodní 
angličtiny i přípravu 

k maturitě. Dále nabí-
zím klasické regenerační 

a sportovní masáže 
s možností v domě klienta.  

Tel.: 604 849 814 
nebo e-mail 

cejkapetr77@gmail.com

Pracovnici/pracovníka obchodního oddělení
Požadujeme: 
	•	minimálně	SŠ	vzdělání
	•	znalost	NJ	–	slovem	i písmem	–	podmínkou
	•	technické	myšlení,	praxe	v kovovýrobě	nebo	obchodu	výhodou
	•	znalost	práce	na PC
	•	řidičský	průkaz	sk.	B
	•	spolehlivost,	komunikativnost,	samostatnost

Pracovníky do výroby
Požadujeme:
	•	vyučen	zámečník,	opravář,	popř.	v příbuzném	oboru
	•	spolehlivost,	zodpovědnost	a flexibilita
	•	řidičský	průkaz	na vysokozdvižný	vozík	výhodou
	•	možnost	profesního	růstu	(maturita	výhodou)
Nabízíme:
•	zajímavou	práci,	zázemí	perspektivní	a stabilní	zahraniční	firmy
•	týden	dovolené	navíc	+	další	benefity	(příspěvky	na stravování,	
		odměny	při	výročích)
V případě	zájmu	nám	zasílejte	životopis	na e-mailovou	adresu:	
jitka.plachetska@wiegel.cz.

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., 
přijme pro závod Velké Meziříčí

dOUčíM anGličtinU
tel.: 608 662 781

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum 
v Měříně (Stránecká Zhoř) hledáme 
SKLADNÍKA DO ÚSEKU 
OVOCE/ZELENINA. 
Vzhledem k hmotnosti kartonů je pozice určena 
pouze pro muže.

Po zapracování převezmete zodpovědnost za tyto úkoly:
• samostatná práce 
• vychystávání zboží dle objednávek prodejen 
• rozvoz zboží po skladě 
• pracovní doba v odpoledních hodinách s otevřeným koncem 

pracovní doby

Požadujeme:
• ochotu k fyzické práci
• vysoké pracovní nasazení
• dobrý zdravotní stav
• časovou fl exibilitu
• čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
• výborné mzdové podmínky
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné fi rmě
• práci na hlavní pracovní poměr a pouze na odpolední směny
• místo výkonu práce: Stránecká Zhoř
• nástup: ihned

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte 
nás prostřednictvím našich webových strá-
nek http://kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte 
on-line formulář u dané pozice a nezapo-
meňte přiložit svůj životopis.

Nepůjde el. proud:
Dne 4. 12., 8. 12. od  7.30 
do  15.30, 11. 12. od  7.30 
do  15.30 vypnutá oblast Kar-
lov od  křižovatky s  ul. K  Buči 
po odbočku na Dol. Radslavice, 
R-Malec, Agrotechnika, Sani-
mat.                                       -E.ON-
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PoděkováníVzpomínky
spOlečenská rUbrika Vlastivědná a genealogická společnost 

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
  2. 12. Španělsko – Barcelona – Mgr. Tomáš Fiala
  9. 12. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve Velkém Meziříčí)
   – členové VGS

Změna programu vyhrazena.

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

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

divadelní sezOna jarO 2015

Zubní pohotovost: 
Sobota 29. 11. a neděle 30. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 
6, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 642 545. (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. 

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 na programovém oddělení JC, 

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

Honební společnost Lhotky zve na 
VALNOU HROMADU
5. 12.  v 18.00  v KD Lhotky.

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

Dne 27. listopadu uplyne 
20. výročí, kdy nás navždy opustil 
pan 

Miroslav Ján 
z Dolních Heřmanic.

Vzpomínají manželka, dcera 
a synové s rodinou.

❧ Čas prý rány hojí, je to jen pou-
hé zdání. Stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání. ❧

Dnes, 26. listopadu si s  bolestí 
v  srdci připomínáme 30. smut-
né výročí úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana 

Františka Janáka 
z Martinic.

Stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Chtěl bych na tomto místě vyjádřit poděkování divadelnímu soubo-
ru Ikaros z Velkého Meziříčí. Pro diváky z Nového Města a širokého 
okolí připravili celovečerní muzikálové vystoupení s  největšími hity 
z Pomády, Chicaga, Pokrevních bratrů a legendárních Bídníků. Celý 
večer se konal na podporu Domácího hospicu Vysočina a dle vypro-
daného sálu kulturního domu v Novém Městě na Moravě se dá soudit, 
že místním nejsou nevyléčitelně nemocní lidé lhostejní. Pro Ikaros to 
byl již třetí koncert pro zmíněný hospic – jehož pobočka od září fun-
guje i ve Velkém Meziříčí – a troufám si říct, že rozhodně ne poslední. 
Za všechny bych tedy rád poděkoval zejména režisérovi představení 
Tomáši Mrazíkovi a  iniciátorce celého projektu Anetě Vrbkové, bez 
nichž by spolupráce nemohla vzniknout, a také všem zaměstnancům 
Domácího hospicu Vysočina za oddanost svojí práci.

Michal Prax, foto: archiv

Poděkování souboru Ikaros

Pozvánka do ateliéru...
Malíř Ludvík Tunkr zve zá-
jemce na prohlídku svých ob-
razů do ateliéru v Osové Bítýš-
ce.  Nutno přihlásit se předem.
Tel.: 777 204 924

Dne 24. 11. 2014 uplynul 1 rok, 
kdy od nás odešel manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Alois Klusáček 
z Oslavice.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Jupiter club uvede

DUO JAMAHA
11. 2. 2015

velký sál v 18 hodin
Zajištěna autobusová do-

prava z Třebíče do Velkého 
Meziříčí a zpět.

Nástupní místa v Třebíči 
od Alfy a Atomu.

Více info na tel.: 605 934 742.
Předprodej:  Pivnice Klubov-
ka Vysočina, Kpt. Jaroše 736, 

Třebíč, Sazka, Karlovo nám. 54, 
Třebíč, Jupiter club, 

Náměstí 17 VM, Obuv Tilia, 
Masarykovo nám. 36, Jihlava

Vážení návštěvníci divadelních představení, těšíme se na vás už v no-
vých prostorách Jupiter clubu.
▶ ▶ Divadlo Palace – březen 2015  

PRACHY – Ob-
rovský balík peněz 
může člověku na-
prosto rozvrátit ži-
vot. Hrají: O. Vetchý, 
Vanda Hybnerová, 
Richard Trsťan, Nela 
Boudová a další

▶ ▶ Divadelní společnost APP art – neděle 12. dubna 2015 od 19.30
TEĎ NE – Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postave-
ní, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vů-
bec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka/David Punčo-
chář, Jana Kotrbatá a další

▶ ▶ Klicperovo divadlo Hradec Králové
středa 22. dubna 2015 od 19.30 hodin
KOULE – Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky 
a blíží se k vám… V hlavní roli Pavla Tomicová 

▶ ▶ Studio DVA květen 
2015
HLAVA V PÍSKU 
– Komedie o  příběhu, 
který dojal celé Maďar-
sko.  Příběh o  lásce až 
za hrob. Hrají: Jan Potmě-
šil a Ivana Chýlková

Rezervace permanentek 
od 14. ledna 2015. Pokud chcete permanentky jako vánoční dárek, vy-
tvoříme vám vánoční poukázky bez místa. Cena permanentek bude 
upřesněna. Změna programu vyhrazena!

❧ Tolik bychom Ti dnes chtěli 
přát, vyslovit slova přání. 
Nám zbyl jen v  srdci žal a  stálé 
vzpomínání. ❧

Dne 27. listopadu 2014 
by se dožil 85 let pan 

František Marek 
z Velkého Meziříčí.

Věnujte mu, prosím, spolu 
s námi tichou vzpomínku.

Manželka Božena 
a děti s rodinami

❧ Smutný je domov, smutno je 
v něm, chybíš nám tatínku, 
chybíš nám všem.
Nebylo ti dopřáno déle s námi být, 
nebylo léku, abys mohl s námi žít.
Nikdy už tatínku, nikdy nám 
neporadíš, nikdy se neusměješ, 
vnoučata nepohladíš. ❧
Dne 26. 11. 2014 uplynulo 5 let 
ode dne, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

Antonín Přibyl z Měřína.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.
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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. Koncert proběhne v Jupiter clubu.
▶ Novoroční koncert s přípitkem – 14. 1. 2015
– Moravské klavírní trio a operní hosté  
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. 
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v  souvislos-
ti s  koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací 
systém našeho hudebního školství. Změna programu vyhrazena.                                  
-prog-

kinO jUpiter ClUb – listOpad, prOsineC

● ● Středa 26. 11. v 19.30 hodin
ŽELEZNÁ SRDCE
Duben 1945. Zatímco se spoje-
necká armáda pokouší o  finální 
ofenzívu na evropské frontě, ují-
má se válečný veterán, armádní 
seržant Wardaddy, velení tanku 
Sherman a vydává se s jeho pěti-
člennou posádkou na vražednou 
misi v  týlu nepřítele. V  hlavní 
roli B. Pitt, L. Lerman, S. LaBeouf 
a  další. Režie D. Ayer. Válečné 
drama USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
135 min., přístupný od 15 let.
● ● Pátek 28. 11. v 19.30 hodin
POHÁDKÁŘ
V  řece je nalezeno tělo nezná-
mého muže. Při pátrání po  jeho 
identitě se kapitán Rott ocitne 
uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává 
milostné drama hlavního hrdiny 
Máry/Kamila, který si vybudoval 
dva souběžné životy se dvěma 
krásnými ženami. Pro Pohádkáře 
jsou ženy výzvou, vášní i  inspi-

rací, jsou objektem lásky i  lži… 
Režie V. Michálek, předloha B. 
Nesvadbová (kniha). Hrají: J. 
Macháček, A. Geislerová, E. Her-
zigová, A. Linhartová, J. Dvořák, 
M. Hádek. Romantické drama 
ČR 2014.  Vstupné: 120 Kč, 90 
min., přístupný od 15 let.
● ● Sobota 29. 11. v 19.30 hodin
GET ON UP – PŘÍBĚH JAME-
SE BROWNA
 Životopisné  hudební drama 
USA 2014, původní znění, čes-
ké titulky. Vstupné: 110 Kč, 139 
min., přístupný od 12 let.
● ● Středa 3. 12. v 19.30 hodin
CO JSME KOMU UDĚLALI
Čtyři svatby a dva na umření. 
Francouzská komedie, české ti-
tulky, přístupný od 15 let.
Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  prodej vstupenek 
také na  programovém oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí.

VÁNOČNÍ KONCERT 
JAKUBA SMOLÍKA

středa 17. prosince 2014 
19.30 hodin v kinosále JC

Vstupné v předprodeji 320 Kč, 
na místě 370 Kč

Rezervace a prodej probíhá 
na programovém oddělení JC, 

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

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

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí zve 
všechny malé diváky na pohádku TŘI SNĚHULÁCI, DIAMANTO-
VÁ SEKYRA. Sobota 29. listopadu a  13. prosince 2014 v  15 hodin 
malá scéna Jupiter clubu. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupenek na tel. 
566 782 004, 566 782 001, programové oddělení Jupiter clubu. Po–čt 
8–16 hodin, pá 8–14 hodin. Rezervované vstupenky je nutné vyzved-
nout do pátku před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu 
(a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté jsou 
dány vstupenky do volného prodeje.                                                                 -hs-

Spolek žen Velké Meziříčí 
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí zvou na výstavu 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ..., 
luteránské gymnázium, pondělí 8. 12. až středa 10. 12. 2014.

Na výstavě uvidíte výtvory šikovných občanů ve věku od 5 do 100 let. 
Např. výrobky z těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, 
korálků, ze slámy, včelího vosku, vlny, příze a dalších přírodních mate-
riálů. To vše v krásné vánoční výzdobě i s ukázkami vánočního stolo-
vání. Několik vystavovatelů můžete pozorovat při práci, řadu výrobků 
si můžete zakoupit. Těšíme se na vás, na příznivce vánočního tvoření! 
Vstupné dobrovolné!  Změna programu vyhrazena!                                -hs-

Koncertní vystoupení NEJVYŠŠÍHO českého zpěváka a herce, muzi-
kálového představitele Fantoma opery, který svým magickým proje-
vem ohromuje návštěvníky aktuálních hitů pražské muzikálové scény 
(mj. Fantoma opery a Mata Hari Michala Davida), připravil kolekci 
nádherných romantických a vánočních písní, jako stvořenou pro vá-
noční dny plné lásky a pohody.
Na  koncertě zazní působivé, neoposlouchané úpravy světoznámých 
balad i klasických melodií. Uslyšíte mj. osobitě podané megahity, kte-
ré původně proslavili Andrea Bocelli, Celine Dion, Sarah Brightman, 
Frank Sinatra či Leonard Cohen, českou verzi nesmrtelného traditio-
nalu Už z hor zní zvon, árie z muzikálů Fantom opery, West side sto-

ry,  Sunset Bou-
levard, písňové 
motivy od  Jo-
hanna Sebas-
tiana Bacha 
a  Césara Franc-
ka a  také něko-
lik překrásných 
duetů s  MO-
NIKOU SO-
MMEROVOU, 
představitelkou 
Christine v  mu-
zikálu Fantom 
opery za  dopro-
vodu živé hudby.                              
                     -prog-

TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ 
KONCERT

neděle 
14. prosince 2014 

od 15.00 a od 18.00 
pondělí 

15. prosince 
od 18.00 hodin
sál luteránského 

gymnázia.
Vstupné: 110 Kč

Rezervace a prodej 
vstupenek od 19. 11. 

na programovém 
oddělení JC,

tel.: 566 782 004, 001

A DV E N T N Í  S V ĚT Ý L KA 
NA   NÁ M Ě ST 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

Nebeští andělé – dopisy a přání pro Ježíška
Filmová pohádka v kinosále: 

KRÁSKA A ZVÍŘE
Změna programu vyhrazena! Akce jsou bez vstupného. 

Vánoční sen – koncert 
Radima Schwaba

Loutkové pohádky Tři sněhuláci, 
Diamantová sekyra

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí nabízí Pohodové taneční pro dospě-
lé – taneční hodiny pro dospěláky, kteří doplňují své taneční umění 
a vzdělání.
Kurzy jsou určeny pro pokročilé (všech věkových kategorií).
Přijměte pozvání do prostor nového velkého sálu Jupiter clubu s na-
bídkou výuky standardních, klasických, moderních a latino-párových 
tanců.
Výuku vede Vlasta Buryanová z  Taneční školy Starlet Brno. Jde o  6 
večerů, začátek v pondělí 19. ledna 2015, ukončení 2. března 2015.
Zápis pouze v párech, cena 1.250 Kč/taneční pár, dnem výuky je pon-
dělí ve  21 hodin, ukončení ve  23 hodin. Uzávěrka přihlášek 16. 1. 
2015. Tel.: 566 782 004, 001, program@jupiterclub.cz.

Pohodové taneční 
pro dospělé

Soutěž o volné 
vstupenky na koncert 
Radima Schwaba

JMÉNO

BYDLIŠTĚ

R
A

D
IM

SC
H

W
A

B

Soutěžní kupon týdeníku 

ODPOVĚĎ

E-MAIL NEBO TEL.

Pro čtenáře Velkomeziříčska jsme připravili soutěž o  volné vstu-
penky na koncert Vánoční sen Radima Schwaba – 10. 12. 2014. 

Soutěžní otázka: Kde se narodil a studoval Radim Schwab?

Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte jej do re-
dakce nejpozději do středy 3. 12. (včetně).  Dva vylosované výherce 
budeme kontaktovat na tel. č.  nebo na e-mail.                                  -red-

VÁNOČNÍ 
STROM 

SPLNĚNÝCH  
PŘÁNÍ

Všichni, kteří chtějí udělat 
radost nejenom sobě a  svým 
blízkým, mohou od  pondělí 
24. listopadu 2014 navštívit 
programové oddělení v  Jupiter 
clubu (I. patro) nebo  poboč-
ku ČSOB banky na  Náměstí 
ve  Velkém Meziříčí, vybrat si 
přáníčko a  zakoupením dárku 
splnit vánoční přání dětí z Dět-
ského střediska v Březejci.

Věříme, že tuto akci podpoří-
te a  bude stejně úspěšná jako 
v  minulých letech. Vánoční 
přání můžete splnit nejpozději 
do středy 17.12. 2014.          -hs-

kph – sezOna 2014/2015

Vánoce, Vánoce 
přicházejí... 
– pozvánka 
na výstavu
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veřejné
brUslení

Naši nejmladší házenkáři ode-
hráli turnaj Ligy Vysočiny v No-
vém Veselí.
Minižáci: VM A – družstvo ode-
hrálo výborný turnaj, skupinu 
vyhrálo a  v  boji o  první místo 
porazilo celek z  Dolní Cerekve. 
Zaslouženě tak mohli kluci slavit 
celkové prvenství. Nejvíce branek 
vstřelil tradičně Tadeáš Bíbr. Cel-
kové skóre 118:52.
Výsledky: VM A  – H. Brod D 
22:4, – Žirovnice 18:15, – Ledeč 
n. S. 14:6, – N. Veselí B 30:2, – H. 
Brod B 23:17, – D. Cerekev 11:8
Sestava a  branky – Tadeáš Bíbr 
(43), Jakub Russ (28), Lukáš 
Dobrovolný (22), Robin Koudela 
(16), František Hlaváč (10), Lu-
káš Deraha (2), Adam Horký.

VM B – naše záložní mužstvo 
mělo nalosovanou těžší skupi-
nu, ve které jsme dvakrát vyhrá-
li a  třikrát prohráli. Ve  skupině 
jsme nakonec skončili na  třetím 
místě. V boji o konečné páté mís-
to jsme nedali šanci týmu z Led-
če n. S. a po zásluze jsme zvítězili. 
Nejlepší střelec týmu byl Patrik 
Juhoš. Celkové skóre 48:57.
Výsledky: VM B – H. Brod C 
2:10, – Chrudim 8:7, – D. Cere-
kev 7:10, – N. Veselí A 8:19, – H. 
Brod A 4:11, – Ledeč n. S. 9:4
Sestava a  branky – Patrik Juhoš 
(18), Radek Navrátil (14), Jakub 
Mach (8), Jakub Krejčí (5), To-
máš Báňa (2), Štěpán Klapal (1), 
David Černík, Matěj Trifanov.
Přípravka: Klukům se po  celý 

turnaj velice dařilo, jak herně, 
tak střelecky. Vyhráli přesvědčivě 
všechny zápasy a slavili celkové ví-
tězství jako jejich starší kolegové. 
Střelecky se nejvíce dařilo Radimu 
Hlaváčovi. Celkové skóre 89:14
Výsledky: VM – Ledeč n. S. 
15:5, – H. Brod A 9:4, – H. Brod 
B 26:0, – H. Brod C 21:3, – N.
Veselí 18:2
Sestava a branky – Radim Hlaváč 
(24), Denis Vik (20), Jaroslav Pavlí-
ček (16), Petr Zezula (14), Adam 
Požár (14), Marek Uchytil (2).
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka 
Horáková, Jiří Kaštan, Pavol 
Živčic. Velká pochvala všem 
za přesvědčivé výkony a za dob-
rou práci při trénincích. 

Text a foto: Petr Kaštan

Přípravka i minižáci házené zvítězili na turnaji Ligy Vysočiny v Novém Veselí

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – TJ Žďár n. S. B 4:4
Body domácích Vojtěch, Kopr 
a  Jan po  jednom – Nedoma 
a  Dvořák D. po  0,5 b. – Denk, 
Čtveráček a Kučera 0 b.
Vykročení našich do  nové sezo-
ny bylo relativně úspěšné, neboť 
za B-tým Žďáru hrávají v KP i ně-
kteří šachisté z  tamějšího áčka, 
jež účinkuje ve vyšší soutěži (ale 
v  jiných vypsaných termínech). 
Z osmi jmen uvedených na straně 
VM A jde však jen ve  třech pří-
padech o  lidi, kteří bydlí přímo 
v našem městě. V dalším dějství 
pojedou Velkomeziříčští vzdoro-
vat šachistům Skláren Bohemia 
do Světlé nad Sázavou. Dva hráči 
z VM nastupují ve stejné skupině 
za TJ Náměšť n. Osl. – ta remizo-
vala v Havlíčkově Brodu v utkání 
s tamější Jiskrou A v poměru 4:4 
(Kratochvíl Vít 1 b., Čížek 0,5 b.).

RSV/skupina Východ
2. kolo: TJ Žďár n. S. D – Spar-
tak VM B 2:3
Za neúplné družstvo hostů bodo-
vali Urbánek a Dvořák J. po jed-
nom – Zeman a Dohnalík po 0,5 
b. – 1 kontumace kvůli chybějící-
mu pátému hráči (0 b.).
Žďárský tým D tvoří junioři, a ti 
neměli proti dospělým šachistům 
Spartaku VM B větší šance.
Spartak Velká Bíteš – Sokol 
Jámy 1,5:3,5
Za domácí Valeš 1 b. – Kincl 0,5 b. 
– Skula, Šilhan a Bárta 0 b. Za hos-
ty Rosecký, Prášil a Pelikán po 1 b. 
– Pařil (VM) 0,5 b. – Kunc 0 b.
Velká Bíteš byla poněkud překva-
pivě vykradena jámskými sokoly.
1. Jámy 2 2–0–0 6,5 6
3. Bystřice n. P. 2 2–0–0 6,0 6
3. Velké Bíteš 2 1–0–1 6,5 3
4. V. Meziříčí B 2 1–0–1 5,0 3
5. Nové Veselí 2 0–0–2 4,0 0
6. Žďár n. S. D 2 0–0–2 2,0 0

-vp-

Spartak VM A odehrál 
první kolo v šachu

Přátelské florbalové utkání sehrála družstva TJ Březejc a  Základní 
školy Školní Velké Meziříčí. Sportovní akce proběhla v půli listopadu 
v tělocvičně ZŠ Školní.
„Prohráli jsme 11:4. Bohužel. Avšak odjížděli jsme spokojeni, pro-
tože jsme dokázali se soupeřem držet krok až do konce a zahráli si 
všichni,“ uvedla za tým TJ Březejc Olga Horká a dodala, „vždyť na-
příklad chytat pouze jednou rukou – jen ať si to někdo zkusí.“ Důvo-
dů prohry však bylo víc. Želízkem v ohni Březejckých byl totiž hos-
tující Marian Horký, jenomže ten se potýkal se zraněným kolenem. 
Další hráčka Žaneta Doležalová měla jiné zdravotní potíže. Ale hráči 
se s výsledkem vyrovnali dobře. Je důležité umět i  prohrávat. Cel-
kově si všichni pochvalovali, protože si prostě zahráli naplno. „Jsme 
fakt dobrá parta a bylo nám spolu dobře, dali jsme do toho všechno,“ 
zhodnotil zápas  Petr Molín. A Olga Horká dodala: „Je to pro naše 
hráče motivace, již si domlouvali více tréninků. Měli jsme o čem po-
vídat a přemýšlet. Hrajeme florbal trochu jinak, ale moc rádi.“

Text a foto: Martina Strnadová

Březejcký tým ve florbalu prohrál se ZŠ Školní, ale zápas si užil
So 29. 11 13.45–15.15
Ne 30. 11. 14.00–15.30
Út   2. 12. 15.45–17.15
Čt   4. 12. 17.00–18.30
So   6. 12. 12.45–14.15
Ne   7. 12. 13.30–15.00
Út   9. 12. 15.45–17.15
Čt 11. 12. 17.00–18.30
So 13. 12. 14.15–15.45
Ne 14. 12. 13.00–14.30
Út 16. 12. 15.45–17.15
Čt 18. 12. 17.00–18.30
So 20. 12. 12.45–14.15
Ne 21. 12. 14.30–16.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

V  pátek 14. listopadu 2014 za-
vítala do  ZŠ Měřín Olympijská 
hlídka. Je to odměna pro nejak-
tivnější školy zapojené do projek-
tu Sazka Olympijský víceboj. Jde 
o  dlouhodobou kampaň ČOV 
na  podporu sportu a  zdravého 
životního stylu. Jejím hlavním cí-
lem není soutěžit o nejlepší výko-
ny, ale v průběhu běžných hodin 
tělesné výchovy zapojit co nejvíce 
žáků všech stupňů a zároveň děti 
motivovat k tomu, aby sportovaly 
i ve svém volném čase. 
Olympijská hlídka navštíví v  po-
loletí vždy pouze 29 škol a  ZŠ 
Měřín byla jednou z celkem 1000, 
které se podařilo olympijskou 
hlídku získat, protože olympijský 

víceboj splnilo 100 % měřínských 
žáků. Osm disciplín – skok z mís-
ta (trojskok), 500/100 m běh, hod 
basketbalovým míčem, člunko-
vý T-běh, 60 m běh, postoj čápa 
a  zkrácené sedy lehy zvládly děti 
pod vedením učitelů TV, a  tak je 
svojí návštěvou odměnil jeden 
z ambasadorů projektu, mistr svě-
ta ve vodním slalomu a medailista 
z londýnské olympiády 2012 Vav-
řinec Hradilek a  jeho host, člen 
Českého klubu olympioniků, ho-
kejista a trenér Josef Augusta. 
Programem provázel dvojnásob-
ný mistr ČR v  beatboxu En.dru, 
zdárně mu sekundovala všem 
známá komiksová postavička 
Fifinka ze Čtyřlístku. Po  úvod-

ním představování se hromadné 
rozcvičky ujal samotný Vávra 
Hradilek. S ním si pak žáci, kteří 
byli v plnění úkolů víceboje v ho-
dinách TV nejlepší, mohli změřit 

síly a získat skvělé ceny, a to v dis-
ciplíně T-běh, skok nebo trojskok 
a  hod basketbalovým míčem. 
Držitel stříbra z LOH 2012 a mi-
str světa 2013 žádnou z  disciplín 

nepodcenil a  závodil opravdu 
naplno. O to lepší pocit mohl mít 
Vláďa Koyš z 9. třídy, který jej do-
kázal za mohutného povzbuzová-
ní v  trojskoku porazit. Hradilkův 
v  Měříně vylepšený výkon 7,51 
metru překonal výkonem 7,71 
m. Role rozhodčího se ujal býva-
lý útočník a později trenér Dukly 
Jihlava, Josef Augusta. Osminá-
sobný mistr republiky vlastní 3 
stříbrné a bronz z MS, také stříbr-
nou medaili ze ZOH 1976, působil 
i jako trenér (asistent) národního 
týmu, kdy získal 3 zlaté. Po  sou-
těžích nechyběl ani prostor pro 
dotazy žáků a na všetečné otázky 
vzácní hosté odpovídali trpělivě, 
rozsáhle a  velmi sympaticky. Zá-

věrečné focení a  autogramiáda 
pak nebrala konce. Oba olympi-
onici jsou neuvěřitelní sympaťáci 
a pohodáři. Vidět je na vlastní oči 
a  sáhnout si na  stříbrnou olym-
pijskou medaili z  Londýna bylo 
pro mnohé žáky neocenitelným 
zážitkem a  motivací. Celý tým 
připravil našim žákům bezvadně 
strávené dopoledne. Naše snažení 
v projektu ČOV Sazka Olympijský 
víceboj ovšem nekončí, ve 2. po-
loletí se pokusíme svými výkony 
a pílí v hodinách TV získat jarní 
olympijskou hlídku. Držte nám 
palce. Třeba do  Měřína zavítají 
opět slavní sportovci. 
Garant projektu v ZŠ Měřín Pavol 

Živčic, foto: archiv školy

ZŠ Měřín navštívili stříbrní olympionici Vavřinec Hradilek a Josef Augusta

Liga házené starších dorostenek
Jiskra Havlíčkův Brod – TJ So-
kol VM 39:38 (20:20)
Předposlední podzimní kolo jsme 
začali aktivně a  do  15. min jsme 
měli i  více ze hry. Dařila se nám 
kombinační hra zakončovaná ze-
jména přesnou střelbou ze střední 
vzdálenosti, kterou obstarávaly Ka-
teřina Závišková, Renata Škrdlová 
a Denisa Janečková. Domácí celek 
jsme dokázali dobrou obrannou 
souhrou držet v  dostatečné vzdá-
lenosti od naší svatyně. Postupem 
času se začaly Havlbrodské více 
prosazovat úspěšnou střelbou 
spojek a  začaly nacházet skuli-
ny v  naší defenzivě. To jim i  přes 
naši snahu a  změny v  sestavě vy-
neslo místy až čtyřgólové vedení. 
Do konce první části hrací doby to 
však zase bylo jinak. Oba celky se 
nijak nesoustředily na  obrannou 
hru, brankářky místy nestíhaly 
vytahovat míče ze své sítě, hrála se 
hodně bezstarostná útočně laděná 

házená. Nám se nakonec podařilo 
brankami z  rychlých brejků Eliš-
ky Koudelové, Kláry Sedláčkové 
a  šťastnými trefami pivotmanky 
Kateřiny Studené srovnat na polo-
časovou plichtu. Po  změně stran 
domácí tým pokračoval v  pestré 
útočné souhře a tlaku z postu spo-
jek, což mu vyneslo neustálý třígó-
lový náskok. Naše obrana nestíhala 
čelit nápaditým útokům soupeřek. 
Šanci pomýšlet na  úspěch nám 
přineslo zlepšení útočné souhry 
a  několik dobře řešených brejko-
vých situací. Od 45. minuty to byly 
naše hráčky, které převzaly aktivitu 
a  postupně se držely v  nadějném 
dvougólovém vedení. V  bodový 
zisk jsme věřili ještě tři minuty 
před koncem (36:38). V  závěru 
jsme jednak selhali v obraně a ná-
sledně pohrdli dvěma vyloženými 
šancemi. V  dramatické koncovce 
jsme dohrávali se sedmi hráčka-
mi v  poli. Závěrečná střela dvě 
sekundy před zazněním zvukové-

ho signálu skončila na bloku, a tak 
domácí tým mohl slavit šťastné 
vítězství.
V  posledním podzimním kole 
přivítáme doma hráčky Kobylis. 
Případná výhra nám zajistí třetí 
příčku v konečné tabulce. Do ce-
lostátní první ligy postupují již 
s předstihem z naší skupiny druž-
stva Slávie Praha a Sokola Písek. 
Sled branek – 0:2, 1:3, 3:5, 5:7, 8:9, 
10:9, 11:11, 14:12, 15:14, 18:14, 
18:17, 20:18, 23:20, 24:21, 24:24, 
27:29, 29:31, 32:34, 34:36, 36:38. 
7m hody 4/3:1/1, vyloučení 1:1. 
Počet střel 72:65. Hrály: Syptáko-
vá Veronika, Vávrová Michaela 
– Škrdlová Renata (13/1), Záviš-
ková Kateřina (10), Koudelová 
Eliška (5), Janečková Denisa (4), 
Studená Kateřina (3), Sedláčková 
Klára (2), Doležalová Romana 
(1), Homolová Michaela, Bačová 
Soňa, Rymešová Andrea, Nejedlá 
Michaela. Trenéři Vincenc Záviš-
ka, Ivana Škrdlová. 

Dorostenky vyšly z derby bez bodů

-záv-

Liga mužů 2014/2015
1. Woolloomooloo Bay 10 8 2 0 87:13 26
2. Botafogo 9 7 1 1 31:26 22
3. FC Wiegel VM 10 6 2 2 42:21 20
4. La Bucañeros 10 6 1 3 39:21 19
5. Attaco 10 4 2 4 41:43 14
6. Kašpaři VM 10 3 3 4 21:28 12
7. Kittydogs United 9 3 2 4 30:48 11
8. FC United VM 9 3 1 5 23:33 10
9. Pobřeží kocoviny 9 1 3 5 13:39 6
10. Slza VM 9 1 1 7 15:39 4
11. Santus 9 1 0 8 22:53 3

La Bucañeros – Kašpaři VM 4:2
Kittydogs United – Santus 7:3
Slza VM – Kittydogs United 2:6
Woolloomooloo Bay – La Buca-
ñeros 1:1 -bíl-

NOHEJBAL TROJIC
druhý ročník
v sobotu 6. prosince 
od 8.30
Informace a přihlášky na
1.nohejbalvm@seznam.cz
603 947 096
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Extraliga

Agromotor VM – SK Netín 6:4
Šlapal 2, Fischer, Sobotka, Netík, 
Toman – Juda, Březina, Beran, 
Bílek
Tech. služby VM – Agromotor 
VM 3:5
Šlapal O. 2, Chudoba – Šlapal Z. 
2, Toman, Fischer, Svoboda 
SK Netín – SPL Radostín n. O. 6:4
Juda 2, Plhák M., Neubauer, Va-
něk, Beran – Krejčí 2, Pešek, Váša
Auto Dobrovolný VM – San-
born VM 3:12
Šefčík 2, Oliva – Bukáček 7, Srnský, 
Puffer, Fenyk, Hanus, Svoboda
Horní Heřmanice – NHÚ Balin-
ka VM 7:3
Mejzlík Jar. 2, Kutílek 2, Horký 2, 
Suk – Navrátil, Strádal, Necid
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Omega VB 2:6
Pospíšil, Klouda – Dvořák 4, 
Sladký, Dočkal

HC Pikárec – HC Lukáš 3:8
Jaša V., Jaša P., Chrást – Bláha 2, 
Gis 2, Malát 3, Studený

1. liga
HC Tasov – SK Lavičky 3:8
Palas, Páral, Tesař – Štěpánek 4, 
Polák 2, Nevěčný, Hejl
HC Bory – SK Mostiště 2:14
Váša, Sokol – Krejčí Vojta 5, Krej-
čí V. ml., Vidlák 3, Burian J. 2, 
Burian P., Karásek, Homola
HCF Dráhy VM – HC Ořechov 3:3
Hamřík, Tomšík, Vítek – Burian 
2, Dvořák
HC Křižanov – Kabadesign VM 
1:6
Štěpánek – Vacula 3, Hamáček 2, 
Chlubna
Farma Měřín – HC Benetice 2:4
Štoček F., Blažek – Mikuláš 2, 
Houzar, Novotný
SK Str. Zhoř – SK Vídeň 0:9
Navrátil, Vídeňský 2, Pálka 2, 
Uhlíř 2, Vyhlídal, Pospíšil 

2. liga házené mladšího dorostu 
Morava
Sokol Ostrava – TJ Sokol VM 
42:30 (21:16)
V  devátém kole svedlo družstvo 
dorostu souboj s Ostravou. K sou-
peři, který sestoupil z vyšší soutěže, 
jsme odjížděli v okleštěné sestavě. 
Úvod utkání nám vyšel a vytvořili 
jsme si mírný náskok, který jsme 
drželi do 10. minuty (7:7). V dal-
ších minutách se již začala pro-
jevovat síla soupeře a díky akcím 
dohraným na  brankoviště, které 
nám dělaly problémy, si vytvořil 
mírné vedení. Dařilo se nám držet 
na uzdě nejlepšího střelce soupe-
ře, ale v  útoku jsme trefili něko-

likrát konstrukci brány a  domácí 
si tak mohli do poločasu vytvořit 
pětibrankové vedení 21:16. 
Dlouhá poločasová pauza nás vy-
vedla z  tempa a  úvod druhé půle 
jsme nezvládli podle představ. 
Ve  41. minutě měl soupeř náskok 
29:18. Kluci zbraně nesložili a bojo-
vali, herní kvalita ale byla na straně 
soupeře. Ostrava si držela vybudo-
vaný náskok a na konci utkání svíti-
lo na ukazateli skóre 42:30. Střelec-
ky se dařilo Tomáši Stupkovi, jenž 
zaznamenal 14 branek. V  příštím 
kole zajíždíme na utkání do Litovle, 
které snad odehrajeme lépe. 
7m hody 2/3:2/2 vyloučení: 3:2, di-
váků 50. Sled branek: 2:4, 5:7, 12:8, 

15:11, 18:15, 23:17, 29:18, 32:23, 
39:26, 42:30. Sestava a branky: Kra-
tochvíl František – Stupka Tomáš 
(14/2), Blaha Tomáš (7), Macoun 
Filip (4), Ambrož Michael (2), 
Frejlich Tomáš (2), Buchta Domi-
nik (1), Rous Václav, Pažourek To-
máš, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr. 

Nábor do házené
Zveme do  svých řad chlapce 
a děvčata narozené 1998–2008. 
Tréninky dívky pondělí a stře-
da 15.00–19.30, chlapci úterý 
a čtvrtek 16.00–17.30 ve spor-
tovní hale za Světlou.  

Sportvm.cz a HSC VM
vás zvou na 3. ročník 

badmintonového 
turnaje 
ve  dvouhrách neregistrova-
ných hráčů (mužů i žen). 

V sobotu 29. listopadu.
Přihlásit se lze na  strán-
kách rezervačního systému 
squashvm.jdesenato.cz nebo 
na e-mail info@sportvm.cz. 

Horácký hokejový klub (HHK) 
Velké Meziříčí průběžně pořá-
dá nábor nových hráčů do  klu-
bu. Týká se hlavně dětí ročníků 
2007–2010.
Klub nabízí všem dětem mož-
nost naučit se hrát nejrychlejší 
kolektivní sport na  světě a  zís-
kat mnoho nových kamarádů 
a zážitků. Naučí je bruslit, získat 
sílu, vytrvalost, rychlost, zlep-
šit koordinaci a  mnoho dalších 
pohybových aktivit. Dovednosti 
podpoří to, co se děti učí doma 
a ve škole.
Přípravka je určena pro děti 
od  mateřské školky (cca od  3–4 
let) po druhou třídu. Při trénin-
ku mohou být přítomní i rodiče.

Účast na  trénincích přípravky je 
ZDARMA! Nemusíte se starat 
o  příspěvky a  poplatky, první 
rok je v hokejové základně zcela 
zdarma! 
Tréninky přípravky jsou v  pon-
dělí od  15 hodin, ve  čtvrtek 
od 15.30 a v sobotu od 15 hodin.
Přesné časy najdete vždy v  ak-
tuálním rozpisu ledu na  webu 
HHK www.hokejvm.cz nebo na  
stadionu.
Děti potřebují brusle, helmu 
s  košíkem, hokejku. Případně 
chrániče loktů a  kolen (mohou 
být použity i na bicykl). Nakonec 
pak teplé oblečení (můžou být 
i  oteplovačky) a  rukavice (stačí 
silnější klasické palčáky apod.). 

Kompletní výstroj není zpočátku 
potřebná, to až dítě zvládá zákla-
dy bruslení.
Hokejová výstroj se dá pořídit 
levně. Některé části výstroje lze 
vypůjčit na  zimním stadionu. 
Hrané, opotřebované věci, které 
jistě pro začátek postačí, lze poří-
dit za pár stovek. Nové, základní 
části výstroje stojí do  3.000 Kč. 
Kvalitní brusle, což je nejdůleži-
tější část výstroje a  měly by být 
nejlépe nové či málo opotřebo-
vané (z  důvodu správného usa-
zení chodidla a kotníku v brusli), 
lze koupit do  1.000 Kč. Hokejka, 
helma, chrániče či rukavice – lze 
dohromady pořídit do  2.000 Kč. 
Vložte svůj čas a peníze do svého 

dítěte prostřednictvím ledního 
hokeje. I o dárky k narozeninám, 
Vánocům a  jiným příležitostem 
tak máte postaráno. 
Jaká je organizace tréninků?
Děti se převlékají v kabině. Věci 
si berou s sebou domů. Trénink 
trvá 1 hodinu na ledě. Děti jsou 
rozděleny dle věku a dovednos-
tí do  skupinek. Každá skupinka 
má svého trenéra, který se jí vě-
nuje. 
Všechny potřebné informace 
zájemcům o  bruslení a  lední 
hokej poskytnou trenéři pří-
pravky – Jiří Štourač na tel. čísle 
732 542 004 a Aleš Horký na tel. 
čísle 739 446 820. 

Připravil: Aleš Horký

Horácký hokejový klub pořádá nábor do přípravky. Trénink je ZDARMA

Trenér Jiří Štourač s přípravkou. Foto: archiv redakce

kUželky

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Slovan Kame-
nice n. L. F 2528:2565 * 1:7
Baloun 436:408 Podhradský
Lavický Ji. 404:408 Zedník
Lavický Jo. 420:457 Čekal
Kováč 418:420 Chvála
Starý 450:459 Dúška
Korydek 400:413 Šindelář
Krajská soutěž Vysočiny – B
BOPO Třebíč C – Spartak Vel-

ké Meziříčí B 1495:1460 * 5:1
Kolářová 350:325 Fajmonová
Sedláková 356:410 Kamenský
Oujezdská 394:357 Lavický F.
Ježková 395:368 Mička
PSJ Jihlava C – Spartak VM C 
1460:1516 * 1:5
Doubek 375:396 Badalík
Souček 329:355 Bača
Partlová 363:361 Lavický A.
Vyhnálková 393:404 Mátl

Dorostenci podlehli Ostravákům

-šid-

2. liga žen Morava jih
HK Hodonín – TJ Sokol VM 
29:29 (15:13)
V  neděli zajíždělo družstvo žen 
na  horkou palubovku soupeřek 
z  Hodonína, kde se nám v  loň-
ském roce vůbec nedařilo. Vzhle-
dem k našim postupovým ambi-
cím jsme musely bodovat. A to se 
nám podařilo jen napůl.
Začátek zápasu byl hodně vy-
rovnaný. Naše hráčky se prosa-
zovaly hlavně z delší vzdálenosti 
po  přímočarých akcích. Obrana  
byla místy až ospalá. Nedařilo se 
dostatečně důrazně bránit průni-
ky domácích do  naší „devítky“. 
Postupem času jsme vytvořily 
několik technických chyb, čehož 
soupeřky dokázaly využít a ujaly 
se vedení (18. minuta 9:7). Poté 

následovaly naše kostrbaté úto-
ky, kdy jsme nedokázaly zodpo-
vědně zakončit. Soupeřky byly 
v  této fázi utkání na  koni (27. 
minuta 13:9). To už si naše holky 
nenechaly líbit a aktivní obranou 
získaly důležité míče, které doká-
zaly brankově proměnit. Škoda 
jen na konci poločasu dvou zka-
žených přihrávek, které způsobi-
ly, že jsme poločas prohrály o dvě 
branky 15:13.
Do  druhého jsme vstoupily se 
zlepšenou obranou, která brzy nes-
la kýžené ovoce (8. minuta 16:18). 
Od této chvíle jsme se držely krok 
před soupeřem, a to díky rychlému 
přechodu do  útoku. Bohužel se 
nám nedařilo více brankově od-
skočit. Buď jsme netrefily branku, 
nebo nás rozhodčí po  sporných 

momentech poslaly do  oslabení. 
V této části zápasu to vzala na sebe 
naše křídla Eliška Horečková a Re-
nata Škrdlová. Ke  konci zápasu 
jsme zbytečne dvakrát ztratily míč, 
čehož rychle protihráčky dokázaly 
využít a srovnaly na 29:29. V před-
poslední minutě viděla za  třetí 
dvouminutový trest červenou kar-
tu Jitka Plachetská. V  útoku jsme 
bohužel v pěti hráčkách nedokáza-
ly skórovat a musely jsme se rychle 
vracet do  obrany. Zde po  důraz-
nější obraně viděla dvouminutový 
trest naše hráčka a my jsme se mu-
sely 15 vteřin bránit 4 proti 6. To 
jsme naštěstí zvládly a  po  bojov-
ném a tvrdém zápase si tak odvezly 
důležitý bod.
V příštím kole nás na domácí pa-
lubovce čeká poslední tým soutě-

že, Bohunice. Pokud udržíme naši 
kvalitní domácí výkonnost, tak 
nám nebude nic stát v cestě postu-
pu do lepší skupiny pro jaro.
Přijďte nás povzbudit v  sobotu 
v netradičním čase v 18.00.
7m hody 3/3:4/4; vyloučení: 4:9, 
navíc hosté ČK, počet diváků 50. 
Sled branek: 2:2, 5:4, 9:7, 13:9, 
14:12, 15:13, 16:14, 16:18, 20:22, 
25:27, 29:29. Sestava a  branky: 
Babáčková, Marcela, Syptáko-
vá Veronika – Zbožínková Lu-
cie (6/4), Plachetská Jitka (6), 
Škrdlová Renata (6), Závišková 
Iva (5), Horečková Eliška (3), 
Pacalová Lenka (2), Hladíková 
Denisa (1), Svobodová Diana, 
Homolová Michaela, trenérka 
Šidlová Jana, vedoucí družstva 
Tvarůžek Stanislav.

Házenkářky v Hodoníně bodovaly jen napůl

Městská hOkejOvá liGa

1. Sanborn VM 9 8 0 1 53:21 16
2. Agromotor VM 9 8 0 1 52:22 16
3. Tech. služby VM 9 6 0 3 65:36 12
4. SK Omega VB 9 5 2 2 54:27 12
5. HC Lukáš 9 5 2 2 56:36 12
6. SK Netín 9 5 2 2 58:39 12
7. HC Pikárec 9 3 0 6 37:50 6
8. SK Afcon Kunšovec VM 9 3 0 6 34:53 6
9. Horní Heřmanice 9 3 0 6 46:65 6
10. Auto Dobrovolný VM 9 2 0 7 36:60 4
11. SPL Radostín nad Osl. 9 2 0 7 31:62 4
12. NHÚ Balinka VM 9 1 0 8 29:80 2

1. SK Mostiště 9 9 0 0 61:28 18
2. SK Vídeň 8 8 0 0 52:6 16
3. HC Benetice 8 6 0 2 32:29 12
4. HC Ořechov 8 4 1 3 32:20 9
5. HCF Dráhy VM 8 4 1 3 33:34 9
6. HC Křižanov 8 4 1 3 28:30 9
7. Kabadesign VM 9 4 1 4 36:39 9
8. SK Lavičky 8 3 0 5 27:37 6
9. River VM 8 2 1 5 25:31 5
10. SK Str. Zhoř 8 1 3 4 24:37 5
11. Farma Měřín 8 2 1 5 19:34 5
12. HC Tasov 9 2 0 7 22:48 4
13. HC Bory 8 0 1 7 19:55 1

-vid-
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OP 1: TJ Žďár nad Sázavou F – 
ST VM B 2:16
Body: Kampas Jan 4/0, Maštera 
Martin 4/0, Šoukal Slavomír 3/1, 
Klíma Tomáš 3/1. Čtyřhry: Kam-
pas, Maštera; Šoukal, Klíma.
OP 2: ST VM C – TK Autocolor 
Oslavice B 7:11
Body VM: Buk Radek 3/1, Juda 
Zdenek 2/2, Dvořák František 
1/3, Kořínek Stanislav 0/2, Bed-
nář Ivan 0/2. Čtyřhra: Buk, Bed-
nář. Hráči Oslavice: Štěpánek 
Jiří, Jaša Jaroslav, Trutna Jaroslav, 
Klusáček Patrik.
OP 3: TJ Žďár nad Sázavou G – 
ST VM D 14:4

OS: ST VM E – TJ Spartak Velká 
Bíteš C 10:8
Naše rezervní družstvo potvrdilo 
formu a ve Žďáře pohodlně zvítě-
zilo 16:2. Dobře spjatý tým šlape 
na jedničku a po šesti kolech má 
skóre 6-0-0. Zato zaváhalo v ne-
dělním kole céčko, které podlehlo 
ve vyrovnaném střetnutí Oslavici 
B. Je to první klopýtnutí tohoto 
družstva. 
Dne 29. listopadu odehra-
je áčko na  domácích stolech 
utkání proti Chmelné a  Hum-
polci (časy na  str. 12). Přede-
vším soupeř z Chmelné proza-
tím vede o  2 body před námi 

tabulku KP 1. Toto střetnutí 
lze brát jako přímý boj o první 
místo v kraji.  
Sokol Lhotky A 3 – TK Autoco-
lor Oslavice A 15
Oslavičáci zaslouženě vyhráli 
a  drží se na  špici tabulky. Hráli 
Kupka Jiří, Bazala Milan, Jašek 
Petr, Borůvka Víťa.

stOlní tenis velké Meziříčí a OslaviCe

-pk-

Okresní přebor 1. třídy
1. Velké Meziříčí B 6 6 0 0 0 80:28 18
2. Ostrov nad Oslavou 6 3 2 1 0 58:50 14
3. Nové Město n. M. 6 3 2 1 0 63:45 14
4. Oslavice 5 4 0 1 0 63:27 13
5. Rovečné B 6 3 1 2 0 62:46 13
6. Žďár n. Sáz. E 6 3 1 2 0 59:49 13
7. Nové Dvory 6 2 0 4 0 41:67 10
8. Žďár n. Sáz. F 6 1 0 5 0 28:80 8
9. Lhotky B 5 1 0 4 0 35:55 7
10. Netín 6 0 0 6 0 33:75 6

-šou-
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Dorost
HHK VM – SHK Hodonín B 7:5 
(2:2, 0:2, 5:1)
Branky a  asistence HHK: 6. 
Dundálek (Karásek), 6. Báňa 
D. (Řepa), 44. Kampas F. (Při-
nesdomů), 53. Karásek, 54. Šil-
poch (Karásek), 57. Šilpoch, 
57. Nevěčný (Karásek). Sestava 
HHK: Svoboda – Báňa M., Ka-
rásek, Dundálek, Přinesdomů, 
Kampas F. – Nevěčný, Pavelka, 
Srba – Řepa, Báňa D., Hedbávný 
– Burian M., Kameník, Šilpoch. 
Rozhodčí: Dostál – Erat, Mejz-
lík. Vyloučení: 3:2, využití: 0:0, 
v oslabení: 1:1. Střely na branku: 
25:21 (6:7, 15:6, 4:8).
HHK VM – SHK Hodonín B 2:5 
(0:2, 1:1, 1:2)
Branky a  asistence HHK: 32. 
Dundálek (Nevěčný), 49. Přine-
sdomů. Sestava HHK: Svoboda 

– Báňa M., Kampas F., Přinesdo-
mů, Báňa D. – Dundálek, Ne-
věčný, Pavelka – Karásek, Řepa, 
Dobrovolná – Hedbávný, Burian 
M., Kameník – Srba. Rozhodčí: 
Maloušek – Čuřilla, Obrtel. Vy-
loučení: 5:10, využití: 1:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 26:29 
(9:12, 7:9, 10:8). 

Starší žáci
HHK VM – HC Dukla Jihlava 
3:22 (0:5, 1:9, 2:8) 
Branky a  asistence HHK: 32. 
Sobotka (Havliš), 46. Havliš, 48. 
Bartošek (Havliš). Sestava HHK: 
Honiš – Kratochvíl, Procházka, 

Křapa, Bartošek, Kapusta L., 
Zacha, Krčma, Havliš, Sobotka, 
Šilpoch, Strádal D. Rozhodčí: 
Sobotka, Vlček. Vyloučení: 5:6, 
využití: 1:2, v oslabení: 0:2. Stře-
ly na  branku: 15:66 (4:20, 6:28, 
5:18). 
Mladší žáci
HHK VM – HC Dukla Jihlava 
4:6 (2:2, 1:3, 1:1)
Branky a  asistence HHK: 8. 
Broža (Zdvihal), 18. Nesvad-
ba V. (Vildomec, Zdvihal), 35. 
Švejda, 43. Vildomec (Dvořák). 
Sestava HHK: Juda P.  – Broža, 
Křikava Vít, Nesvadba J., He-
jduk, Kuřátko – Švejda, Zdvi-
hal, Nesvadba V. – Vildomec, 
Dvořák, Křikava Vác. – Chalu-
pa, Jašek, Bíbr. Rozhodčí: Ne-
svadba, Vlček. Vyloučení: 2:8. 
Střely na  branku: 26:42 (9:14, 
7:16, 10:12).

hOkej Mládež

1. Orlová 9 8 0 1 62:19 16

2. Brno 10 7 1 2 40:26 15

3. Brumov-Bylnice 11 5 2 4 45:44 12

4. Hodonín B 11 5 1 5 46:46 11

5. Val. Meziříčí 8 5 0 3 51:22 10

6. Kroměříž 9 4 0 5 35:35 8

7. Uherský Brod 9 2 0 7 13:51 4

8. V. Meziříčí 13 2 0 11 32:81 4

-hhk-

Házená Velké Meziříčí pořádá

TURNAJ V MALÉ 
KOPANÉ
v pátek 26. prosince v 7.30, 
v hale za Světlou
Startovné: 1.000 Kč. 
Ladislav Šidlo (tel.: 724 566 115, 
hazenavm@email.cz)
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První hokejový tým vybojoval cenný bod v Uherském Brodě

kdy a kaM

Na  házenou do  haly za  Světlou 
v  sobotu 29. listopadu v  16.00 
liga starší dorostenky – Sokol 
Kobylisy II; v 18.00 II. liga ženy – 
Tatran Bohunice
Na  stolní tenis do  tělocvičny 
SOŠ řemesel v  sobotu 29. lis-
topadu v  11.30 ST VM A  – TJ 
Chmelná A a v 15.00 ST VM A – 
TJ Jiskra Humpolec A
Na  basketbal do  tělocvičny ZŠ 
Školní v  pátek 28. listopadu 
v  18.00 BK VM junioři – SAM 
BŠM Brno a v sobotu 29. listopa-
du v 16.00 BK VM junioři – SKP 
UP BC Olomouc

HC Uherský Brod A – HHK VM 
5:4 SN (1:2, 3:2, 0:0 – 1:0)
Branky a  asistence: 19. Šiller 
(Surý), 28. Ondráček (Gergela, 
Woska), 36. Šiller (Gergela), 37. 
Pšeja (Nesrsta), 60. rozhodující 
sam. nájezd Gergela – 6. Sobotka 
(Ambrož, Marek), 16. Bula (Fila), 
27. Křenek (Sobotka, Marek), 40. 
Křenek (Ambrož). Sestava HHK 
VM: Wolf (Hladík) – Ambrož, 
Šerý, Sláma, Vlašín, Burian – 
Křenek, Marek, Sobotka, Krča, 
Kudláček, Střecha F., Fila, Pej-
chal, Bula, Štěpánek. Rozhodčí: 
Melich – Bačák, Tkáč. Vyloučení: 
6:5, navíc: Kojecký (UB) 10+OK 
za  nesportovní chování, Sobot-

ka (HHK) 5+OK. Využití: 2:0, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 
31:25 (15:11, 8:9, 8:5). Diváci: 130.
K  poslednímu utkání první po-
loviny základní soutěže zajíždělo 
první mužstvo HHK do Uherské-
ho Brodu, kde se střetlo s prvním 
mužstvem místního Spartaku. 
Od  první minuty se hrál rychlý 
a kombinační hokej z obou stran. 
První gól utkání padl v  závěru 
šesté minuty, kdy se po přihrávce 
Nikoly Marka a  Pavla Ambrože 
střelecky prosadil Lukáš Sobot-
ka. V  11. minutě při přesilové 
hře orazítkoval tyčku Lukáš Slá-
ma. V  16. minutě šli naši hrá-
či do  dvoubrankového vedení. 

V  oslabení se do  brejku dostali 
Petr Fila a  Honza Bula. Druhý 
jmenovaný krásně vymetl horní 
růžek Málkovy svatyně. V  po-
lovině devatenácté minuty se 
konečně dočkali domácí. Po  zá-
varu v  naší třetině se ke  střele 
dostal Šiller. Jeho střelu nechtěně 
tečoval těsně před brankou náš 
obránce. Na změnu směru dráhy 
kotouče Adam Wolf nemohl rea-
govat.
Druhá třetina začala opět lépe 
pro náš tým. Ve  27. minutě se 
prosadil David Křenek po  při-
hrávkách kolegů z útoku Lukáše 
Sobotky a Nikoly Marka. Za ne-
celou minutu se skóre opět mě-

nilo. To se podruhé v  utkání 
prosadili domácí. Ve  35. minutě 
hráli domácí přesilovku, kterou 
ještě zvýraznilo sporné vyhození 
kotouče na  naši střídačku. Roz-
hodčí Melich nekompromisně 
poslal náš tým do dvojnásobného 
oslabení. Tuto nabídnutou přesi-
lovku domácí tým trestal a srov-
nal stav utkání. Ještě hůř s námi 
bylo o  necelou minutu později. 
To šel za  „úmyslný“ faul před-
časně do  sprchy Lukáš Sobotka. 
Náš tým měl před sebou pěti-
minutové oslabení. Domácí tuto 
přesilovku využili a ve 37. minu-
tě šli poprvé v utkání do vedení. 
Úplný závěr druhé třetiny přinesl 

vyrovnávací branku. Tři vteřiny 
do  sirény se podruhé v  utkání 
prosadil David Křenek. Asistenci 
si připsal Pavel Ambrož.
Ve  třetí části se diváci gólu ani 
na  jedné straně nedočkali. Oba 
brankáři se předháněli ve výbor-
ných zákrocích. V  50. minutě 
dohrál domácí hráč u  mantine-
lu Davida Křenka, který zůstal 
po zákroku nehybně ležet na  le-
dové ploše. Utkání tedy skončilo 
pro našeho druhého útočníka. 
Nutno podotknout, že tento 
zákrok hlavní rozhodčí ani ne-
potrestal. Po  šedesáti minutách 
dospělo utkání do  samostatných 
nájezdů.

Samostatné nájezdy dospěly až 
do  sedmé série, kdy se prosadili 
domácí a připsali si plusový bod.
V tomto týdnu má první mužstvo 
HHK volno. 
Jihomoravská konference
1. Rosice 10 7 0 1 2 39:34 22

4. Blansko 11 6 1 0 4 39:43 20

2. Uničov 10 5 1 1 3 55:44 18

3. Velká Bíteš 11 5 1 1 4 51:40 18

6. Boskovice 11 5 1 0 5 47:36 17

5. Šumperk 11 4 2 0 5 54:45 16

7. Vel. Meziříčí 12 3 0 5 4 42:47 14

8. Šternberk 11 4 0 1 6 46:53 13

Zlínská konference
1. Uherský Ostroh 11 6 3 1 1 58:43 25
2. Kroměříž 11 6 1 0 4 72:44 20
3. Uherský Brod A 11 5 1 1 4 48:47 18
4. Uherské Hradiště 11 3 1 1 6 50:52 12
5. Uherský Brod B 11 0 0 0 11 30:103 0

-hhk-

Brno: Skupina A
Sokol BK Sadros Boskovice – 
Woolloomooloo Bay VM 2:5 
Sokol BK Sadros Boskovice – FC 
Klasici Jihlava 1:7 
Woolloomooloo Bay VM – FC 
Klasici Jihlava 1:3 
1. FK Klasici Jihlava 2 2 0 0 10:2 6
2. Woolloomooloo Bay VM 2 1 0 1 6:5 3
3. Sokol BK Sadros Boskovice 2 0 0  2 3:12 0

Sokol BK Sadros Boskovice – 
Woolloomooloo Bay VM 2:5
Domácí šli do  vedení po  deseti 
minutách po  úspěšně rozehrané 
standardní situaci. Vzápětí hosté 
srovnali na 1:1 zásluhou Chlupa.
Woolloomooloo Bay hru vyrov-
nali a do poločasu vedli 2:1 gólem 
Romana Durajky. Hrál se kvalitní 
fotbal plný kombinací. 
Do  druhého poločasu vkroči-
li naši lépe a  přehráli soupeře 
góly Chlupa, Komínka a  Sed-

láčka. Soupeř se zmohl pouze 
na  korigování výsledku na  2:5.
Z  Woolloomooloo Bay vyčníva-
la hra Petra Svobody, který spo-
lečně s  ostatními uhrál tři body 
do tabulky. 
Woolloomooloo Bay – FC Kla-
sici Jihlava 1:3
Vzhledem k výsledku zápasu Bo-
skovice – Klasici Jihlava 1:7 bylo 
zřejmé, že se hraje o  přímý po-
stup na Final Four.
Zápas byl spíše taktickou bitvou, 
než pohlednou hrou. Oba týmy 
přistoupily k zápasu velmi bojovně.
Skóre otevřel opět Chlup, ale ten-
tokrát zblízka dorážkou do brány. 
Poločas 1:0.
Po  změně stran Klasici přidali 
na obrátkách, a když ve 48. minu-
tě spálil velikou šanci Jarda Brabe-
nec, šli hosté do hry bez gólmana.

V 53. minutě jsme spálili další tu-
tovku, když Štěpán Svoboda poslal 
míč do prázdné brány, ale obránce 
jej stihnul odklidit. Tým Woolloo-
mooloo Bay urputně dlouho bránil 
a  strachoval se o  výsledek. V  57. 
minutě se po obrovském tlaku ve-
lezkušení Klasici prosadili a vyrov-
nali skóre na 1:1. Kouč Petr Koláčný 
odvolal okamžitě gólmana Siman-
dla a  hráči se snažili dostat míč 
za záda brankáře hostí, protože sou-
peři stačila remíza. Klasikům se bo-
hužel podařilo ubránit a  poslali míč 
do prázdné brány Woolloomooloo 
Bay. 1:2. Ke  konci si vítězství ještě 
pojistili na 1:3 hlavičkou z dobře ro-
zehraného autového vhazování.
Historický postup na  Final Four 
se sice nepovedl, ale hráči Woo-
lloomooloo Bay prokázali kvalitu 
MKVM v konfrontaci se zkušený-

mi týmy na celorepublikové úrovni. 
Musíme sportovně uznat, že FC 
Klasici Jihlava byli o něco lepší a Fi-
nal Four v Milovicích si zaslouží.
Sestava Woolloomooloo Bay: 
Zdeněk Simandl – David Komí-

nek, Štěpán Svoboda, Jaroslav 
Brabenec, Jakub Rosický – Petr 
Svoboda, Radek Durda (C), Jiří 
Chlup, Petr Sedláček, Roman 
Durajka. Trenér Petr Koláčný.
Za  MKVM, o. s., děkujeme týmu 

Woolloomooloo Bay za  vzornou 
reprezentaci velkomeziříčské malé 
kopané! Další dík patří fotograf-
ce Jitce Plašilové, která doprovází 
týmy MKVM i na turnaje konané 
mimo Velké Meziříčí.

Tým Woolloomooloo Bay si ve finálové čtyřce MČR v malé kopané nezahraje

Tým Woolloomooloo Bay v zelených dresech. Foto: Jitka Plašilová

-bíl-

2. liga mužů Morava jih
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
28:29 (18:16)
V  devátém kole zajíždělo naše 
družstvo mužů na  palubovku 
soupeře z  Brna Bohunic. Druž-
stvo, které okupuje spodek ta-
bulky, jsme měli za  cíl porazit. 
Ovšem vítězství se nerodilo jed-
noduše.
Úvod utkání byl vyrovnaný, kdy 
se obě družstva střídala ve vedení 
(7. minuta 3:4). Postupem času si 
soupeř držel jedno až tříbrankové 
vedení. Naše obrana nefungovala 
správně a  hráče jsme nechávali 
ze snadných pozic skórovat, a to 

hlavně z  pozic pivota. V  útočné 
fázi jsme až místy nedůraznou 
střelbou nabídli soupeřům rychlý 
přechod do útoku, který dokázali 
využít. A  to byly hlavní důvody, 
proč po poločase na ukazateli sví-
tilo skóre 18:16.
Do  druhého poločasu jsme 
vstoupili s  obranou v  jiném slo-
žení než v prvním poločase. A to 
hned v úvodu neslo úspěch v po-
době čtyřbrankové šňůry, kdy 
jsme v  8. minutě otočili skóre 
v  náš prospěch (18:20). V  dru-
hém poločase již tolik branek 
nepadalo a my jsme dokázali dr-
žet krok před soupeřem. Ve  30. 

minutě jsme vedli o  tři branky 
26:29, ale soupeř dokázal ještě 
kosmeticky upravit skóre na roz-
díl jedné branky.
Dnes se naši hráči přesvědčili 
o  tom, že do každého zápasu, ať 
hrajete s  prvním nebo posled-
ním, musíte vstupovat koncen-
trovaně a  zodpovědně. Naštěstí 
ve  druhém poločasu zlepšená 
obrana znamenala naše „povin-
né“ vítězství.
7m hody 9/6:2/2 vyloučení: 4:5, 
počet diváků 137. Sled branek: 
3:2, 6:4, 8:6, 10:8, 11:9, 13:12, 
17:15, 18:16, 18:20, 20:23, 25:28, 
26:29, 28:29. Sestava a  branky: 

Kotík Libor, Poul Ondřej – Veče-
řa Vítězslav (7), Matušík Roman 
(5), Bezděk Jakub (5), Živčic Pa-
vol (3), Strašák Pavel (3/2), Kaš-
tan Jiří (3), Necid Miloš (2), Leč-
bych Jan (1), Kubiš David, Pavliš 
David, Kříbala Pavel, trenér Vav-
erka Vlastimil, vedoucí družstva 
Vodák Petr. 
1. V. Meziříčí  9 7 1 1 267:234 15
2. Ivančice 9 7 0 2 248:204 14
3. Juliánov  8 6 0 2 243:213 12
4. Hustopeče 9 5 1 3 269:235 11
5. Napajedla 9 5 1 3 268:251 11
6. Prostějov 9 3 4 2 256:251 10
7. Kostelec n. H. 8 4 0 4 217:201 8
8. Maloměřice  9 4 0 5 248:251 8
9. SK Kuřim  9 2 1 6 230:287 5
10. Brno B 8 2 0 6 237:255 4
11. Telnice 8 1 1 6 173:222 3
12. Bohunice B 9 1 1 7 219:271 3

Házenkáři přivezli z Bohunic ‚povinné‘ vítězství

-šid-

Liga juniorů sk. B
BC Nový Jičín – BK VM 112:47 
(28:8, 50:20, 73:34)
Ani dlouhá cesta do místa zápa-
su hráče neomlouvá z  debaklu, 
který jim uštědřil tým Nového 
Jičína. „Nejvíce mně vadí, když 
se hráči nechají zatlačit pod svůj 
koš a  nedokážou vytlačit soupe-
ře z vnitřního prostoru a poprat 
se o  výsledek,“ řekl trenér Pavel 
Kučírek. Nemluvě ani o  velkém 
počtu ztrát míčů v  první čtvrti-
ně, což mělo za  následek rozdíl 
20 bodů v náš neprospěch. Dru-
há čtvrtina byla z naší strany už 
nebojácnější, hráči zpřesnili hru 
a  přitvrdili. Velkým problémem 

byly rychlé protiútoky soupe-
ře, po  kterých skóre narůstalo 
závratnou rychlostí, která na-
šim hráčům chyběla při návratu 
do  obrany. Dále pak je to vůle 
hráče udělat něco pro kolektiv. 
Na konci třetí čtvrtiny se „koneč-
ně“ prosadil pod košem soupeře 
Matěj Vrtal a společně s Jakubem 
Mikolášem nastříleli během tří 
minut 10 bodů. Dalším kladem, 
snad jediným, byla hra J. Miko-
láše, který ve třetí čtvrtině získal 
aktivní obranou několik míčů, 
a  tím také možnost nájezdu 
na  soupeřův koš. Ve čtvrté čtvr-
tině to opět z naší strany sklouzlo 
k individualismu. Vysvobozením 

pro všechny byl hvizd rozhodčí-
ho po závěrečném klaksonu. 
Po  rozboru zápasu trenéra se 
hráči odebrali na  pokoje, aby 
zpytovali svědomí a odpočinuli si 
na nedělní zápas v Karviné.
Body: Matěj Vrtal 19, Jan Sladký 
12, Tomáš Chovan 9, Jakub Mi-
koláš 3, Michal Krejčí 2, Vojtěch 
Dufek 2, Adam Ostrý 0, Martin 
Šmíd 0, Lukáš Ivančík 0, Daniel 
Klapal 0.
Sokol Karviná – BK VM 60:69 
(23:15, 34:35, 48:53)
Nedělním zápasem chtěli hráči 
odčinit debakl z Jičína a šli do zá-
pasu s odhodláním bojovat s těž-
kým soupeřem o  co nejlepší vý-

sledek. Zlepšený pohyb v obraně 
přinesl své ovoce, když po  šesti 
minutách byl stav 11:11. Hráče 
„nakoplo“ vědomí, že tým Sokolů 
z  Karviné je hratelný, ale v  pře-
míře chtění chybovali ve  střelbě 
zpod koše, a  tak první čtvrti-
na skončila v  náš neprospěch. 
Hráči se o  přestávce vzájemně 
vyhecovali a  soustředěnou hrou 
ve  druhé čtvrtině smetli Soko-
ly 20:11. Třetí čtvrtina začala 
velmi nervózně ze strany obou 
družstev, až ve třetí minutě pad-
ly první body a  skóre bylo jako 
na  houpačce. Naši borci zvýšili 
svůj náskok na  pět bodů. V  1. 
minutě čtvrté čtvrtiny odstoupil 

ze hry pro 5 faulů rozehrávač 
Jan Sladký „Kozina“. Naše borce 
to nepoložilo a naopak se semkli 
a pod vedením kapitána Martina 
Šmída „Šmíduse“ „ulétli“ Soko-
lům na  rozdíl 12 bodů. „Tento 
rozdíl se ukázal, jako klíčový,“  
podotkl trenér Kučírek. Tento-
krát je možno pochválit všechny 
hráče za  kolektivní výkon a  vy-
zdvihnout výkony Matěje Vrtala 
a  Vojty Dufka pod košem vlast-
ním i  soupeřovým. Střelecky se 
prosadil V. Dufek, skvěle mu 
sekundovali J. Mikoláš, J. Sladký 
a M. Šmíd. Doufejme, že vítězství 
69:60 bude všechny hráče kladně 
motivovat k  dalšímu zlepšování 

se a hlavně musí na tréninku při-
tvrdit v obraných činnostech.
Body: Vojtěch Dufek 22, Matěj 
Vrtal 17, Jan Sladký 13, Jakub Mi-
koláš 10, Martin Šmíd 7, Tomáš 
Chovan 0, Michal Krejčí 0, Adam 
Ostrý 0, Lukáš Ivančík 0, Daniel 
Klapal 0.

Basketbaloví junioři získali od soupeřů ze severní Moravy důležité body

-rap-

1. Kyjov 8 7 1 575:472 15
2. Nový Jičín 8 6 2 658:501 14
3. Vysočina 8 5 3 699:554 13
4. H.c Králové 6 6 0 500:394 12
5. Pardubice 8 4 4 560:538 12
6. Kroměříž 8 3 5 495:453 11
7. Karviná 8 3 5 491:554 11
8. Brno 7 4 3 421:502 11
9. Opava 8 2 6 461:533 10
10. Ostrava 8 2 6 492:591 10
11. V. Meziříčí 8 2 6 458:645 10
12. Olomouc 7 2 5 408:481 9

Dům dětí a mládežeVelké 
Meziříčí
pořádá pro žáky základní školy

v sobotu 13. prosince od 9.00 
ve Sportovním centru Velké 
Meziříčí.
Startovné 50 Kč.
Přihlášky podávejte nejpoz-
ději do  9. 12. 2014 v  kance-
láři DDM nebo na  kastan@
ddmvm.cz, tel.: 566 781 853.

vánoční turnaj 
v badmintonu 


