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SVATEBNÍ SALON POPELKA
Nová půjčovna
svatebních
a společenských 
šatů

NÁMěSTÍ 81/5, VELKÉ MEZIřÍčÍ
tel.: 774 101 701●www.satyvm.cz

VÝHODNÉ CENY 
HUTNÍHO MATERIÁLU POKRAČUJÍ!

UPOZORŇUJEME ZÁK AZNÍKY 
NA S L E V Y  VYBRANÉHO ZBOŽÍ

ZZN Hospodářské potřeby, a. s.
Třebíčská 2174, Velké Meziříčí 
tel.: 566 522 068, 777 250 230

Prodej od 15.10. 
– v tento den 
dárek k nákupu.

►
►

OD POLOVINY ŘÍJNA 
ZAHAJUJEME 
PRODEJ 
OVOCNÝCH STROMKŮ

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

Bez deštníků, pláštěnek a igelitů na draky se letos 
drakiáda neobešla. Více fotek str. 4. Foto: Iva Horká

Drakiádě nepřálo počasí. Lidé ale přišli

Petr Malásek
a skupina František 
Kop Quartet
Čtvrtek 11. 10. 2012
Více na straně 9

KONCERT

O víkendu budeme volit 
zastupitele kraje
Ve volbách do zastupitelstev krajů, které pro-
bíhají tento víkend – 12. a 13. října 2012 – se 
v kraji  Vysočina o přízeň voličů uchází osmnáct 
politických stran, hnutí nebo koalic, celkem 646 
kandidátů, z toho 496 mužů a 150 žen. 

Průměrný věk kandidátů v  kraji Vysočina je 46 
let. Celkem 323 kandidátů, tedy plných padesát 
procent, je ve věku od 30 do 49 let, dalším 262 je 
padesát a více, jen devět procent, tedy 61 uchazečů 
o zastupitelské křeslo je ve věku 18 až 29 let.
Nejstaršímu kandidátovi je 78 a  nejmladšímu 18 
let, nejméně obsazenou kandidátku mají dvě strany 
- Moravané a Česká národně sociální strana. Obě 
vyslaly do boje pouze 4 kandidáty.  

Kdo kandiduje?
Z  našeho velkomeziříčského regionu se o  křeslo 
v krajském zastupitelstvu ucházejí kupříkladu sou-
časní starostové a  starostky Radovan Necid, Velké 
Meziříčí; Milan Vlček, Velká Bíteš; Josef Mach, 
Osová Bítýška; Marie Smejkalová, Křižanov; Josef 
Březka, Bory; Petra Slámová, Ořechov; František 
Broža, Pikárec; Pavel Vidlák, Vídeň a bývalý starosta 
Velkého Meziříčí František Bradáč. Kandidují také 
místostarostové Josef Komínek, Velké Meziříčí, Ivo 

Rohovský, Měřín, Tomáš Kučera, Velká Bíteš a Josef 
Myslivec, Strážek. Radní a  zastupitelé Jiří Michlí-
ček, Miroslav Jágrik, Martin Klement (všichni Velké 
Meziříčí) a Jiří Rauš, Velká Bíteš. 
Dalšími kandidáty jsou (vybráno): Tomáš Hrabálek, 
Martin Janíček, Zdeněk Horák, Jiří Teplý a Zdeněk 
Parkan (všichni Velké Meziříčí); Dalibor Kolář, Mi-
loš Zduba, Petr Gregor a Zdeněk Rozmahel (všich-
ni Velká Bíteš); Jaroslav Katolický, Osová Bítýška; 
Květoslav Šafránek, Bohdalov; Irini Martakidisová, 
Netín a Jiří Doležal ml., Oslavice.

Jak volit?
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, 
které jsou připraveny ve  volebních místnostech, 
vloží volič do šedé úřední obálky jeden hlasova-
cí lístek politického subjektu, pro něhož se rozhodl 
hlasovat. Na  hlasovacím lístku může přitom za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kan-
didátů uvedených na  témže hlasovacím lístku vy-
značit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud 
by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, 
k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový 
lístek se počítá ve prospěch strany.
(Úplný přehled kandidátů a podrobností – viz kan-
didátní listiny.)

Meziříčští se učili žít zdravě
Zdravý životní styl byl tématem 10. ročníku 
Dnů zdraví, které probíhaly 3. a 4. 10. 
na náměstí, v Jupiter clubu či na Ostrůvku. 

Nabídly ukázky, ochutnávky, besedy, výstavy, 
ale i  praktickou pomoc s  účelem zapojit ve-
řejnost do  aktivit vedoucích k  péči o  zdraví. 
Pořádal je Jupiter club, Chaloupky a  Kopre-
tina ve  spolupráci s  naším městem. Hlavní 
program probíhal ve  stanovém městečku 
na náměstí a zahájilo jej vedení města ve stře-
du dopoledne. Zúčastnily se zdejší školy, ústa-
vy, firmy, organizace ať již vystoupeními, či 
ukázkami výrobků a  činností. K  ochutnání 
byly chleby, placky, mošty, bylinné čaje, med, 
pomazánky, sýry, exotické hmyzí pochoutky 
apod. K vidění byly sladkovodní ryby v akvá-
riu, květinové dekorace či práce asistenčních 
psů z ligy vozíčkářů. Zájemci si mohli nechat 
změřit tlak, vyšetřit krev, vyzkoušet zdravou 
chůzi apod. Jak předcházet rakovině včetně 
testů nabízel stánek Ligy proti rakovině. Ne-
chyběla ani výstava o  ekostopě a  další akce 
a besedy.

Děti zaujalo mimo jiné také akvárium se sladkovodními rybami. Více 
fotek na straně 4 a na našem webu. Foto: Martina StrnadováMartina Strnadová

Tradiční drakiáda se konala 
i letos, navzdory deštivému 
počasí. Na nebi se třepetal 
nanejvýš pár draků, ostatní byli 
povětšinou zabaleni do igelitů. 
Proto pořadatelé přistoupili 
ke zkrácené variantě a po vy-
hodnocení zpracování výtvorů 
začali s předáváním diplomů 
a cen. 

Na Fajtově kopci se minulou ne-
děli sešlo celkem 101 soutěžících, 
přičemž nejvíc bylo těch nejmen-
ších (57) v I. kategorii. Vítězem 
této kategorie dětí do 7 let a jejich 
rodičů se stal Martin Dvořák, II. 
kategorii (8-11 let) vyhrála Kate-
řina Mladá, třetí kategorii (12-15 
let) vévodil Karel Stojan a v po-
slední (16 a více let) si na stupně 
vítězů stoupl Vít Hadraba. 
„Nejstarším účastníkem vůbec 
byl osmdesátiletý p. Rachota 
z Brna, který s námi vpodstatě 
kdysi začínal,“ řekl jeden z pořa-
datelů Pavel Janšta.
Na hlavním pódiu zahrála místní 
skupina Fortix a moderátorské 
role se zhostili reportéři z rádia.

Iva Horká

Starosta se rychle zotavuje
Velkomeziříčský starosta Ra-
dovan Necid byl v pátek 5. října 
2012 propuštěn z nemocnice 
do domácího ošetřování. 

Má za  sebou cévní mozkovou 
příhodu, s níž byl hospitalizován 
v sobotu 29. září. Podle lékařů je 
jeho prognóza příznivá a událost 
se nijak neodrazila v  jeho pohy-
bových ani duševních schopnos-
tech. „Lékaři předpokládají, že 
jeho rekonvalescence bude rych-
lá,“ uvedl v minulém týdnu člen 
Rady města Jiří Michlíček.
Radovan Necid to sám potvr-
dil hned v  pondělí 8. října svou 

osobní návštěvou velkomeziříč-
ské radnice. „Chtěl bych moc po-
děkovat týmu záchranářů v  čele 
s MUDr. Petrem Blaťákem za je-
jich rychlý zásah u mé příhody,“ 
předeslal na úvod Radovan Necid 
a dodal, „očekávám, že mě zatím 
po  dobu mé rekonvalescence 
ve  všem zastoupí místostarosta 
spolu s  radními, za což jim také 
děkuji. Nyní na sobě hodlám tvr-
dě pracovat, abych se mohl brzy 
vrátit ke svým činnostem.“ 
„Starostovi přejeme brzké uzdra-
vení i  návrat,“ připojil místosta-
rosta Josef Komínek.

Martina Strnadová

Starosta R. Necid navštívil v pondělí radnici. Ve své 
pracovně je s místostarostou J. Komínkem a radním 
Jiřím Michlíčkem (vpravo). Foto: Martina Strnadová

Sbírka bude
Náhradní termín konání materi-
ální sbírky pro Oblastní charitu 
Brno je 23. a 24. 10. 2012. 
Sbírka se uskuteční v obřadní 
síni budovy radnice ve Velkém 
Meziříčí takto: v úterý od 8 do 
14 hodin a ve středu pak od 8 do 
17 hodin. (Tento termín je za ten 
zrušený.)

Iva Horká

–měú–
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Vybírali nejkrásněji rozkvetlá okna i předzahrádky

Ivance Jízdné přidělila první místo odborná porota. 
Foto: Martina Strnadová

Za peníze od sponzorů pořídí dětem sportovní vybavení

Připravují se na opravu 
Jupiter clubu
Jupiter club (JC) by měl v příštím roce projít rekonstrukcí. Ta se bude 
týkat velkého sálu a přilehlých prostor, což omezí pořádání kulturních 
akcí minimálně na rok. Aby újma byla co nejmenší, měly by být někte-
ré aktivity přesunuty do náhradních prostor. 
Jejich výběrem se právě zabývá vedení společnosti i města. Podle mís-
tostarosty Josefa Komínka již radní jednali s majitelem budovy býva-
lého luteránského gymnázia a byli si ji spolu s ředitelem JC Milanem 
Dufkem prohlédnout. O náhradních prostorách zatím není rozhod-
nuto. „Záleží to na zvážení ředitele Jupiter clubu, který má ještě něja-
kou jinou variantu náhradních prostor,“ uvedl J. Komínek a dodal, že 
pokud by k pronájmu patra budovy došlo, bylo by nutno investovat 
nějaké finance do nejnutnějších úprav. Martina Strnadová

Žáci základní školy na Oslavické ulici ve Velkém Meziříčí se 
mohou těšit na nové sportovní vybavení, které vedení školy pořídí 
za peníze od sponzorů. Šek na 20.250 korun převzala ředitelka 
školy Dagmar Suchá ve středu 3. října ráno ve školní tělocvičně.

Šířit olympijskou myšlenku, sport a  zdravý životní styl mezi dětmi 
a  zároveň poděkovat maminkám za  podporu budoucích sportovců 
je záměrem projektu Sport na školách, který zorganizovala prodejní 
družstva skupiny COOP – tedy i  Jednota, spotřební družstvo Velké 
Meziříčí, a  výrobce Procter&Gamble. Jednu korunu z  každého vý-
robku P&G, který se prodal v období od 1. června do 31. srpna 2012 
v partnerských prodejnách COOP, věnuje Procter&Gamble na zakou-
pení sportovního vybavení do škol v ČR.
Projektu se zúčastnilo celkem dvanáct družstev COOP. Za  uvedené 
období se prodalo 345 tisíc produktů různých značek P&G. Výtěžek 
nyní putuje k dětem do osmnácti  škol v Čechách i na Moravě na ná-
kup sportovního vybavení. V našem regionu byla vybraná částka vě-
nována ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí.
Finanční dar předali předseda velkomeziříčské Jednoty ing.  Jaroslav 
Pavlíček a zástupkyně společnosti Procter&Gamble Jana Koňaříková 
při hodině tělesné výchovy žáků prvního stupně. Při tom ředitelka 
školy představila dětem a členům učitelského sboru záměr využití fi-
nančních prostředků na nákup sportovního vybavení. „V tuto chvíli 
ještě přesně nevím konkrétní využití, ale domnívám se, že míče tam 

budou. Jsou poměrně drahé a  spotřeba je veliká. Zrovna dnes ráno 
nám tři odešly,“ nastínila D. Suchá, kam peníze půjdou. „Doufám, že 
i tato finanční podpora může přispět k objevení další sportovní ikony 
na této škole, která bude reprezentovat náš region a Českou republiku 
tak, jak tomu bylo v nedávné minulosti v případě fotbalisty Theodora 
Gebre Selassieho,“ dodal Pavlíček.

Jaroslav Pavlíček a Jana Koňaříková předali Dagmar 
Suché (vpravo) šek na 20.250 Kč. 2x foto: Iva Horká

Iva Horká

Josef Vondrák získal nejvíc hlasů za 
předzahrádku. Foto: Martina Strnadová

První v kategorii oken se umístila Lenka Melicharová 
(vpravo) a třetí Pavla Poulová vlevo. Foto: M. Strnadová

Nejkrásněji rozkvetlou letní 
předzahrádku měl Josef Vondrák 
a nejhezčí květinovou výzdobu 
oken zase měla Lenka Melicharo-
vá. Tak rozhodla veřejnost hlaso-
váním v prvním ročníku soutěže 
Rozkvetlé město, která probíhala 
od 1. června do 31. srpna 2012 ve 
Velkém Meziříčí i jeho místních 
částech. Výzdobu však posu-
zovala i odborná komise, která 

přisoudila vítězství předzahrádce 
Ivanky Jízdné a oknům velko-
meziříčské společnosti Lisovna 
plastů. Tedy nejen jednotlivci, 
ale i firmy se mohou přihlásit do 
soutěže a uspět.
Vyhlášení vítězů a předání cen 
se ujal místostarosta města Josef 
Komínek, neboť vyhlašovatelem 
a organizátorem soutěže je město 
Velké Meziříčí realizující projekty 

Zdravé a město a místní Agenda 
21. Soutěž navázala na předchozí 
Vánoční město, které i letos bude 
pokračovat druhým ročníkem 
a bude příležitostí pro všechny, 
kteří si na výzdobě svých domo-
vů dávají záležet.
Do kategorie květinová výzdoba 
předzahrádek se přihlásilo pat-
náct zájemců a do květinové vý-
zdoby oken o tři méně. Snímky 

oken i předzahrádek všech zú-
častněných jsou na webu města.
Výsledky:
Hodnocení odborné komise 
* květinová výzdoba předzahrá-
dek
1. místo Ivanka Jízdná (snímek 
č. 13)
* květinová výzdoba oken
1. místo Lisovna plastů, spol. s r. 
o., Velké Meziříčí (snímek č. 9)

Hodnocení veřejnosti 
* květinová výzdoba předzahrá-
dek
1. místo Josef Vondrák – 1356 
hlasů (snímek č. 4)
2. místo Naděžda Hortová – 1353 
hlasů (snímek č. 9)
3. místo Hana Tomanová – 162 
hlasů (snímek č. 14)
* květinová výzdoba oken
1. místo Lenka Melicharová – 

480 hlasů (snímek č. 6)
2. místo Lenka Fialová – 461 hla-
sů (snímek č. 11)
3. místo Pavla Poulová – 234 hla-
sů (snímek č. 10)
Ceny pro vítěze poskytli spon-
zoři Květiny Šmak, Zahradnictví 
Flouma, Zahradnictví Molnár a 
Město Velké Meziříčí, mediálním 
partnerem byl týdeník Velkome-
ziříčsko. Martina Strnadová

Byla jmenována komise pro vytvoření 
koncepce základního školství
Z iniciativy místostarosty města 
Josefa Komínka bylo dohodnuto 
zřídit pracovní skupinu, která se 
bude zabývat přípravou návrhu 
koncepce základního školství ve 
Velkém Meziříčí. Kromě někte-
rých radních a členů zastupitel-
stva budou v této skupině zastou-
peni také ředitelé škol, učitelé 
a pracovníci městského úřadu. 
Cílem je připravit materiál, kte-
rý bude předložen zastupitelstvu 

města k projednání. Na jeho zá-
kladě pak budou navrženy a pod-
niknuty kroky ke zvýšení efek-
tivity provozování základních 
škol, které město Velké Meziříčí 
zřizuje. 
Tyto kroky však musí být koordi-
novány s finanční politikou státu 
v oblasti regionálního školství, 
který připravuje reformu v této 
oblasti. V současné době dle zá-
kona zabezpečuje stát prostřed-

nictvím krajského úřadu pro-
středky na mzdové výdaje škol, 
zatímco město jako zřizovatel 
zajišťuje prostředky na provoz 
budov. Dochází však k situacím, 
že školám prostředky od státu ne-
stačí ani na zajištění nárokových 
složek platu a proto jim nezbývá, 
než se obracet na svého zřizova-
tele. Z tohoto důvodu je třeba si-
tuaci řešit s cílem lepšího využití 
kapacit našich škol. -kom-

Na město dohlížejí dvě nové kamery
Dvě nové kamery monitorují 
vjezd a výjezd z Velkého Meziříčí. 
Rozšířily tak městský kamerový 
dohlížecí systém, který nyní čítá 
13 kamerových bodů. Oba body 
jsou na  hlavním tahu městem, 
na  silnici II/602. „Jedna kamera 
je na ulici Jihlavská, byla spolufi-
nancována z grantu a finančních 
prostředků ministerstva vnitra 

(MV). Druhá na  ulici Karlov 
byla spolufinancována z  grantu 
a  peněz Kraje Vysočina,“ upřes-
nil místostarosta Josef Komínek. 
Vybudování kamerového bodu 
na Jihlavské vyšlo na více než půl 
milionu korun a 345 tisíc z toho 
je dotace z MV. Kamera na Kar-
lově stála 350 tis. Kč a  podíl 
dotace z  Kraje Vysočina je čtvrt 

milionu. Zmiňované finanční 
náklady krom ceny kamer zahr-
nují i elektro přípojky a napojení 
na metropolitní síť pomocí optic-
kého kabelu. Podle Komínka by 
obě kamery měly být na  takové 
úrovni, aby zaznamenaly i  re-
gistrační značky projíždějících 
vozidel. Tyto záznamy mohou 
pomoci policii při objasňování 

trestné činnosti pachatelů, kte-
ří využívají snadné dopravní 
dostupnosti Velkého Meziříčí 
a ujíždějí po dálnici.
Díky tomuto připojení je výstup 
z  kamerových bodů k  dispo-
zici nejen městským strážní-
kům na  radnici, ale i  policistům 
na zdejším obvodním oddělení.

Martina Strnadová

Kontroly policie pokračují
Na Vysočině se 7. 10. zapojilo 46 policistů ze všech útvarů KŘ Policie 
Kraje Vysočina do kontrol, které pokračovaly v souvislosti s metylal-
koholem. Za uplynulých 24 hodin provedli celkem 110 kontrol. V je-
jich průběhu nebyly zjištěny žádné poznatky, že by někde docházelo 
k porušování platného zákona a nařízení, která stanovují pravidla pro 
tento prodej. „V Kraji Vysočina jsme zatím nezaznamenali žádný pří-
pad úmrtí v souvislosti s požitím nebezpečného metylalkoholu. Kont-
roly, zdali prodejci při prodeji alkoholu dodržují platná nařízení týka-
jící se prodeje alkoholu, budou i nadále pokračovat,“ uvedla vedoucí 
tisková mluvčí policie Dana Čírtková. -red-

Možná bude majáles
Místní se mohou těšit na  majá-
les, který proběhne na  náměstí 
nejspíš už příští jaro. „Buď půjde 
o  poslední pátek v  dubnu nebo 
další dva v květnu – 3. nebo 10.,“ 
řekl místostarosta J. Komínek 
o  výsledku jednání radních se 
zájemcem o pořádání těchto stu-
dentských oslav. Vytipována jsou  
některá místa, kde by majáles 
mohl být – náměstí, areál hotelo-
vé školy, hřiště za gymnáziem či 
areál bývalého Svitu za  řekou - 
tam je  to ale kvůli  neupravené-
mu terénu nevhodné. -mars-
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Co je ekologická stopa ukázala výstava na Dnech zdraví 
na náměstí. Vlevo V. Třebický. 2x foto: Martina Strnadová

Jarmila Dvořáková vystavovala obrazy v knihovně

Ekologická stopa Velkého Meziříčí narostla

Dernisáž, neboli slavnostní za-
končení výstavy obrazů Jarmily 
Dvořákové z Vídně se uskuteč-
nila minulý čtvrtek ve velkome-
ziříčské knihovně. 

Ta malířku oslovila s  nabídkou, 
aby uspořádala výstavu svých děl 
právě v  těchto nezvyklých pro-
storách. J. Dvořáková doposud 
vystavovala pouze v  galeriích 
a  výstavních síních, v  knihov-
ně zatím ne. Stejně tak šlo o  její 
první samostatnou výstavu. Před 
tím se vždy prezentovala s ostat-
ními umělci a  pak ponejvíce se 
svojí sestrou Pavlou Kamanovou. 
Poprvé také byla k  vidění její 
průřezová tvorba za  několik let, 
již nazvala záměrně Prozářená 
sluncem. 
„A proč nese výstava právě tento 
název? Namísto odpovědi stačí 
pohlédnout na  vystavené obra-
zy. Teplo slunce ucítíte v každém 
z  nich. Autorka má ráda jasné 
barvy, čímž si navozuje dobrou 
náladu a díky tomu máme z ob-
razů nádherný a  hřejivý pocit 
i  my. Abyste si nemysleli, tvůrčí 
práci neprožívá malířka vůbec 

dramaticky a  vážně, při malo-
vání se často a  ráda nasměje, 
jak okolnostem vzniku díla, tak 
někdy i  výsledku samotnému; 
malování je pro ni především 
radost, zábava, dobrodružný zá-
žitek. Její díla vyzařují mnoho 
lásky k životu, jak jistě z obrazů 
cítíte. Některé obrazy zalité slun-
cem vznikly po  návštěvě cizích 
zemí, takže vzpomínky z krásné 
dovolené jsou přeneseny na plát-
no a  hřejí v  našich domovech. 
Zato abstraktní obrazy vyjadřují 
momentální inspiraci, náladu, 
zkrátka potřebu se z  něčeho 
‚vymalovat‘,“ uvedla mimo jiné 
na dernisáži Markéta Kadlecová, 
dcera autorky, která navíc zazpí-
vala pro maminku i všechny pří-
tomné dvě lidové písně.
Jarmila Dvořáková začala vysta-
vovat v roce 1999 po absolvování 
výtvarných kurzů pod vedením 
Míly Svobodové. Se svojí sestrou 
měly za posledních 12 let přes 15 
výstav, například v Jupiter clubu, 
ve staré synagoze, v galerii Dvo-
rek v Křižanově a v dalších pro-
storách v našem regionu.

Iva Horká
Jarmila Dvořáková uspořádala poprvé samostatnou 
výstavu. Navíc v knihovně. Foto: Iva Horká

Vzpomínka na Libuši 
Kučerovou
V neděli 30. září nás po těžké 
nemoci opustila paní Libuše 
Kučerová. 

Žena, která byla vždy na svém 
místě, věřila svým zásadám, byla 
přímá a i v těch nejtěžších chví-
lích svého života si zachovala 
optimistický přístup k životu. 
Vynikala svou upřímností, vůlí, 
pracovitostí, temperamentem, 
nezištností, láskou i radostí, kte-
rou dokázala během okamžiku 
zdravě "nakazit" všechny kolem 
sebe. Milovala svou rodinu, kte-
ré obětovala vše. Za důležitou 
považovala upřímnost. Lži a po-
mluvy neměly v jejím světě mís-
to a držela se od nich stranou.  
Provázela ji nesmírná činorodost 
a svou nezdolnou energii vždy 
zacílila na věci, jimž doopravdy 
věřila. T. G. Masaryk napsal: „Ži-
vot měříme příliš jednostranně; 
podle jeho délky a ne podle jeho 
velikosti. Myslíme víc na to, jak 
život prodloužit, než na to, jak 
ho opravdu naplnit. Mnoho lidí 

se bojí smrti, ale nedělají si nic 
z toho, že sami a mnoho jiných 
žijí jen položivotem, bez obsahu, 
bez lásky, bez radosti.“ Tato slova 
naše kamarádka, Libuška Kuče-
rová, svou každodenní činností 
tvrdě vyvracela. Ač dlouhodobě 
sváděla boj se zákeřnou nemocí, 
dokázala svými aktivitami vý-
razně ovlivňovat veřejný život 
ve Velkém Meziříčí i jeho okolí. 
Bylo jí vždy všude plno. Nespo-
čet zrealizovaných akcí, celá řada 
aktivit v rámci ČSŽ, či ve spolu-
práci s Jupiter clubem,  nás často 
nutily k otázce: „Kde se ta ener-
gie, kde se ten potenciál v té Libě 
bere?“  Odpověď je jednoduchá. 
Rezervoárem její energie byla její 
nesmírná obětavost, její dušev-
ní síla, nezměrná víra v dobro 
člověka. Velké Meziříčí ztratilo 
výraznou osobnost. Mediálně 
nenápadnou, ale nesmírně pra-
covitou, kterou nebude lehké na-
hradit. Čest její památce.

Milan Dufek, Jupiter club, s.r.o.,  
Velké Meziříčí

Lidé si prohlédli Nesu
Minulou středu 26. 9. se konal 
tradiční den otevřených dveří, 
a  to v  rámci svátku Den Chari-
ty. Otevřené dveře zájemci na-
šli i  v  zařízení osobní asistence. 
Zázemí této služby sídlí právě 
ve stacionáři. Nesu navštívilo cel-
kem 143 návštěvníků, osobní asi-
stenci 83. Den otevřených dveří 
se konal i ve Žďáře nad Sázavou 

v  nízkoprahovém zařízení pro 
děti a  mládež Ponorka. V  Den 
charity Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou obdarovává veřejnost. 
Ve středu  vyrazili do ulic Velké-
ho Meziříčí, Bystřice nad Pern-
štejnem a  Žďáru nad Sázavou 
dobrovolníci, pracovníci i uživa-
telé charity s malými pozornost-
mi z našich dílen. -lš-, foto archiv

Aktuální ekologickou stopu města Velkomeziříčským popsal 
ekolog a ředitel neziskové organizace TIMUR (Týmová inicia-
tiva pro místní udržitelný rozvoj) Viktor Třebický (viz foto). 

Ten přijel na setkání s občany ve čtvrtek 4. října do Jupiter clu-
bu, aby přiblížil změny v environmentální udržitelnosti Velkého 
Meziříčí oproti loňsku. Závěr zní, že ekologická stopa města mezi 
lety 2010–2011 narostla o třináct procent. „Projevila se zde hlavně 
rozsáhlá nová výstavba a dále nárůst osobní automobilové dopra-
vy,“ uvedl Viktor Třebický a dodal i pozitivní informaci, že napří-
klad u energie a odpadů ekologická stopa města poklesla. Dobrou 
zprávou je i to, že biokapacita – neboli přírodní potenciál města 
– zůstala zachována. „To je v  rámci českých měst nadprůměrná 
hodnota, neboť např. Praha má biokapacitu vztaženou na obyva-
tele osmkrát menší,“ dodal Třebický. To, že se ekologická stopa 
města zvyšuje, není z  pohledu ekologa příznivý ukazatel. Velmi 
zjednodušeně řečeno: představíme-li si město jako velké zvíře, 
pak velikost plochy pastviny, kterou potřebujeme na jeho uživení, 
je vlastně ona ekologická stopa. Jde tedy o souhrnný ukazatel vlivu 
člověka (města, státu) na životní prostředí. Biokapacita města jsou 
všechny jeho zdroje, které má k dispozici. Meziříčí jich má i přes 
vyšší ekologickou stopu stále poměrně dost. Martina Strnadová

Žďárská charita otevře 
opět své dveře zájemcům
I letos vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky další ročník 
kampaně s názvem Týden sociálních služeb. V pořadí již čtvrtá 
celorepubliková kampaň probíhá ve dnech od 8. do 14. října 2012.

Jednou ze stěžejních aktivit týdne sociálních služeb je den otevřených 
dveří, který byl vyhlášen na 9. a 10. října 2012. Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou se rozhodla v tento den otevřít dveře zařízení, která po-
skytují sociální nebo služby prorodinné, stejně tak jako mnoho dalších 
poskytovalů sociálních služeb v republice.
V rámci letošní kampaně se žďárská charita propagovala i na druhém 
ročníku festivalu sociálních služeb, který se uskutečnil 8. října 2012 
v  Domě kultury ve  Žďáře nad Sázavou. Návštěvníci festivalu mohli 
pod jednou střechou kontaktovat pracovníky nejen charitních zaříze-
ní, ale i ostatních sociálních služeb v okolí.
Rok 2012 přináší také jednu novinku. V závěru týdne sociálních slu-
žeb se uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez 
ve Velkém Meziříčí zapojí do úklidu místní řeky Balinky.
Ne všechny služby, které žďárská charita poskytuje, jsou ale služby 
sociální. Zařízení poskytují i  zdravotní či prorodinnou péči, pracují 
s dobrovolníky nebo zprostředkovávají humanitární pomoc v okolí.
„Snažíme se využívat různých kampaní, veletrhů nebo festivalů, kde 
můžeme prezentovat naše služby. Jako nezisková organizace nemá-
me možnost využívat různých druhů placených reklam, proto se díky 
těmto akcím jako je pondělní festival sociálních služeb nebo kampaň 
týden sociálních služeb mohou o nás dozvědět ti, pro které tu vlastně 
jsme,“ sdělila závěrem ředitelka ing. Jana Zelená. -lš-

Probíhá 72 hodin proti lhostejnosti
Může jít třeba o uspořádání hudebního vystou-
pení v domově pro seniory, o zorganizování 
sportovního klání pro děti z dětského domova, 
o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu 
studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr 
zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete 
po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se 
tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen 
pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu času. 
Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.

Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od  12. 
do 14. října. Během této doby proběhne v ČR řada 
dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném 
termínu – a  zároveň jakkoliv dlouho – se obětaví 
lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do čin-
ností, jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka 
okolí. A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž při-
loží ruku k  svému vyhlédnutému dílu i  jejich ne-
známí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, 
v  Maďarsku, v  Rakousku, ve  Slovinsku či v  Bosně 
a  Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v  někte-
rých evropských zemích už více než 10 let a za  tu 
dobu se do něj zapojilo přes 200 000 dobrovolníků. 
U  nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici 
Česká rada dětí a  mládeže (ČRDM) a  povědomí 
o projektu šíří pod názvem 72 hodin – Ruku na to! 
„Smyslem projektu je zapojit během 72 hodin co 
nejvíce dobrovolníků a  ukázat jim, že stačí málo, 
aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami 
schopni změnit věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje 
místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koor-
dinátor. Pokud vás myšlenka zaujala, vše potřebné 

snadno zjistíte na webu www.72hodin.cz. Inspiraci 
nabídne též databáze na webu příbuzného projektu 
ČRDM Nelíbí se mi to (www.nelibisemito.cz). 
Oč jde? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypa-
dá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomo-
cí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň 
upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může 
databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně 
široká komunita; může o ní vést diskuzi, hodnotit 
jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu.
„K  dispozici je již také aplikace pro mobilní tele-
fony,“ doplňuje Ondřej Šejtka. „Majitelé telefonů 
s operačním systémem Android mohou jednoduše 
vyfotit například posprejovanou zeď a  její obrázek 
pomocí mobilního telefonu ihned umístit do inter-
aktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového 
záznamu také fungovat.
Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se 
mi to“ je vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmláce-
ných a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? 
Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, 
a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také 
probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: kaž-
dý uživatel může přidat svůj záporný hlas – a tímto 
„lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu 
se dané místo vůbec nelíbí. 
Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůs-
tající se databází zobrazit – stejně jako každý jiný 
– odpovědní magistrátní úředníci a  další činitelé 
místních samospráv, respektive majitelé daných ob-
jektů. Databáze může být užitečná jim i případným 
dobrovolníkům kteří by se chtěli na odstranění ně-
které z vad na kráse sami podílet. -črdm-

Našli munici z války
Dne 4. 10. byla krátce po 18. ho-
dině nalezena na  zahradě domu 
na ulici Jihlavská munice pochá-
zející z  druhé světové války. Ta 
byla nalezena, když se na zahradě 
prováděly výkopové práce. Ozna-
movatel jednal obezřetně a nález 
neznámého předmětu oznámil 
na  linku 158. Informace byla 
předána policistům z  velkome-
ziříčského obvodního oddělení, 
kteří předmět zajistili. Následně 
byl přivolán i pyrotechnik, který 
si dělostřelecký granát převzal 
a odvezl ho k bezpečné likvidaci.

Neznámý pachatel se vloupal do 
vozidla Škoda Octavia od večera 
3. 10. do rána následujícího dne 
na ulici Mírová ve Velkém Mezi-
říčí. Z vozu, který byl zaparkova-
ný před rodinným domem, de-
montoval ze středového panelu 
značkové rádio. Škoda činí 8.000 
Kč. Další vloupání do zaparko-
vaného auta bylo na ulici Návrší 
ve Velké Bíteši, pachatel odcizil 
elektrické nářadí ze zavazadlo-
vého prostoru. Majiteli na od-
cizených věcech a poškozených 
pravých předních dveří vznikla 
škoda nejméně 28 tis. Kč.

Vyloupili auta

-PČR-
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Pro odvážné byly určeny zákusky na snímku, které 
zdobil hmyz. Foto: Martina Strnadová

Fotogalerie z akcí, konaných v minulém týdnu ― dny zdraví (3.-4. 10. 2012) a drakiáda (7. 10. 2012)

Návštěvníci Dnů zdraví ochutnávali zdravé pokrmy, 
včetně sýrů a pomazánek. Foto: Martina Strnadová

Asistenční psi ukázali, jak pomáhají postiženým 
lidem. Foto: Martina Strnadová

Aby namalovaným drakům nerozpil barvy déšť, 
k tomu posloužily igelitové obaly. Foto: Iva Horká

Některé ceny pro vítěze byly sladké. Perníkové 
chaloupky či marcipánoví draci. Foto: Iva Horká

Místostarosta Josef Komínek předává medaile za 
umístění. Foto: Iva Horká

Dny zdraví slavnostně zahájilo vedení města Velké 
Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

V programu vystoupily také děti z mateřské školy. 
Foto: Martina Strnadová

Dny zdraví se konaly na náměstí (viz snímek), v JC
a na Ostrůvku. Foto: Martina Strnadová

Letos byla kvůli dešti na nebi o draky nouze. 
Hodnotilo se jejich provedení, ne let. Foto: Iva Horká

Místní skupina Fortix se i přes nepřízeň počasí krátce 
představila na hlavním pódiu. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

bohoslužby
Středa 10. 10.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, Lavičky mše sv. 18.00 – o. 
Prajka. Čtvrtek 11. 10.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz., Hrbov mše sv. 18.00 – o. Parajka, Mostiště mše sv. 17.00 – o. 
Prajka. Pátek 12. 10.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 příleži-
tost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 mše sv. – o. L. Sz. a o. Prajka, 
domov pro seniory 13.00 – o. Parajka. Sobota 13. 10.: 7.00 mše sv. 
– o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Neděle 14. 10.: 7.30 mše sv. 
– o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. – o. Prajka, 17.30 
růžencová pobožnost – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 12. 10. Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. 
Parajka; 14. 10. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a  mládeže, 
kteří nemají výuku náboženství ve  škole. Čtvrtek po večerní mši 
sv. bude teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 adorace nejsvětěj-
ší svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání, v 16.30 bude 
mše sv. za všechny učitele a vychovatele, po ní pak přátelské setkání 
na faře. Sobota 8.00 setkání ministrantů, zveme také děti, které by 
chtěly sloužit Pánu Bohu u oltáře, v 19.30 bude 5. příprava na man-
želství. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Na faře jsou v pro-
deji stolní kalendáře na  rok 2013, cena 57 Kč. Autobus na  Nový 
Jeruzalém v pátek 12. října 2012 pojede v 16.45 hodin z Velkého 
Meziříčí od Zámeckých schodů a v 17.15 z Vídně.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na bohoslužby, 
které se konají 14. 10. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), 
více na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli 
od 9.00 v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí, 
ww.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

V Dolních Heřmanicích si užili sluníčkový den
Pracovní listy pro výuku náboženství ve 3. třídě obsahují jedno zajímavé 
cvičení. Na jednom z listů jsou namalovaná lidská ústa. Mají symbolizo-
vat lidská slova, naše mluvení. Úkolem dětí je napsat ve dvou sloupcích 
co dobrého, a co špatného může způsobit lidské slovo. Odpovědi našich 
děti jsou pestré. Ale zajímavější je to, že většinou je pro ně jednodušší 
vypsat negativní projevy lidské řeči. Možná je to proto, že mnoho lid-
ských chyb, hříchů je způsobeno lidským jazykem – lži, pomluvy, nacti-
utrhání, křivé přísahy, nesplněné sliby, nadávky. Naštěstí jsme si, a jak se 
ukazuje už od dětství, toho vědomi.
Osmé přikázaní desatera v katechismu zní „Nevydáš proti svému bliž-
nímu křivé svědectví.“ (Ex 20, 16) „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 
‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.‘“ (Mt 5, 33)
Oba tyto příkazy mají negativní formu, říkají nám, co nemáme dělat. 
Ale po četbě katechismové interpretace bychom mohli říci i formu klad-
nou – Budeš žít, jednat, a mluvit pravdu. Nejdůležitějším klíčem osmé-
ho přikázaní je prostě pravda, která spočívá v tom, že se projevujeme 
pravdivě ve svých skutcích, říkáme pravdu svými slovy a varujeme se 
přitom dvojakosti, přetvářky a pokrytectví. A  to, co většinou v onom 
cvičení píší děti, jsou různá provinění spáchané proti pravdě, které po-
dle možností vyžaduje odčinění. 

Osmé

Lukasz Szendzielorz
V dnešní stále více se globalizují-
cí společnosti jsou znalosti cizích 
jazyků nepostradatelné. Ovlá-
dání jednoho nebo více cizích 
jazyků pro nás znamená větší 
šance – šance na práci, při studiu, 
šance na lepší život jak ve vlastní 
zemi, tak i v jiných částech světa. 
Na  podporu jazykové a  kulturní 
rozmanitosti v Evropě prohlásila 
Rada Evropy den 26. září Evrop-
ským dnem jazyků, jehož cílem 
je oslava jazykové rozmanitos-
ti v  Evropě a  podpora znalosti 
většího počtu jazyků u  občanů. 
Všude v  Evropě se v  tuto dobu 
konají akce, které se snaží lidi po-
vzbudit ke  studiu nového jazyka 

nebo ke zlepšení již nabytých ja-
zykových znalostí. Právě znalost 
cizích jazyků pomáhá nejen při 
porozumění mezi lidmi, ale také 
přispívá k poznání odlišných kul-
turních tradic. 
Na  naší škole jsme si tento vý-
znamný den také připomněli. 
V hodinách anglického jazyka byli 
žáci 2. stupně vyzváni k zamyšlení 
se nad otázkou „Why do  I  learn 
English?“ (Proč se učím angličti-
nu?). Následovala debata o  nut-
nosti učit se cizí jazyk, kterou žáci 
doložili svými vlastními zážitky, 
kdy své dosažené schopnosti, v na-
šem případě anglického jazyka, 
využili v  různých životních situa-

cích. Pro žáky 9. ročníků byl tento 
den obzvlášť výjimečný, neboť pro 
ně byla v  rámci hodiny anglické 
konverzace uspořádána beseda 
s  paní Tammi Podstatzky, která 
pochází z  Kanady. Tomuto setká-
ní předcházelo vyřešení kvízu, 
ve  kterém si žáci mohli otestovat 
své znalosti o  tomto pozoruhod-
ném státě. Kromě možnosti potkat 
se s rodilou mluvčí jsme uvítali 
možnost touto neformální cestou 
zprostředkovat žákům informace 
o zemi, jejíž jazyk se učí. Toto milé 
setkání bylo jistě velkou motivací 
pro děti učit se angličtinu, neboť 
pochopily, že právě osvojení cizího 
jazyka pomáhá snižovat jazykové 

bariéry. Tammi si okamžitě získala 
sympatie nejen svou libozvučnou 
angličtinou, ale také otevřeným 
přístupem k  obecenstvu. Počáteč-
ní ostych byl rychle pryč a žáci se 
nezdráhali klást našemu milému 
hostu otázky týkající se nejen země 
javorového listu, ale také se zajíma-
li o  informace z  jejího osobního 
i rodinného života. Toto příjemně 
strávené odpoledne žáci zakončili 
potleskem, předáním malého dá-
rečku jako poděkování za návštěvu 
a ujištěním se, že toto setkání určitě 
nebylo poslední. 

Mgr. Petra Stočková, učitelka AJ, 
ZŠ Oslavická, foto: archiv školy

Použitý zdroj: www.goethe.de 

Na Oslavické proběhl evropský den jazyků

Úsilí Hotelové školy Světlá a Ob-
chodní akademie Velké Meziříčí 
stran hledání možností zahranič-
ních odborných praxí pokračuje.
O  letošních prázdninách odjeli 
žáci „na  zkušenou“ nejen do  tra-
dičních destinací (Velká Británie, 
Francie, Německo a  Itálie), ale 
nově také na řecký Rhodos a špa-
nělskou Ibizu (připravujeme také 
praxi na Slovensku). Souběžně s tě-
mito aktivitami se v loňském roce 
podařilo úspěšně podat projekt 
v  programu Leonardo da Vinci. 
Ten umožnil čtyřtýdenní odbor-
nou stáž 14 našich žáků v ubytova-
cích a gastronomických zařízeních 
v německém Durynsku.
K  četným výstupům zmiňované-
ho projektu patřilo mj. předání 
Europassů mobilit účastníkům 
stáže, příprava durynských speci-

alit spojená s jejich ochutnávkou, 
a  také prezentace stážistů pro 
mladší spolužáky. Jejich kladné 
přijetí a  ochota prožít podobnou 
zkušenost vedly k podání dalšího 
projektu. Zprostředkující part-
nerský podnik Siegmundsbur-
ger Haus Werraquelle našel i pro 
letošní rok 16 praktikantských 
míst. Právě tolik stážistů naší ško-
ly absolvuje na přelomu listopadu 
a prosince 2012 opět čtyřtýdenní 
odbornou stáž v  luxusních ně-
meckých podnicích. Kulturní, 
mentální a jazyková příprava nyní 
vrcholí. Popřejme všem účastní-
kům nevšední zážitky, které při-
spějí k  jejich odbornému a  spo-
lečenskému růstu. Věříme, že tak 
vznikne nová tradice naší školy.

Mgr. Václav Macek, Mgr. Petra 
Tomanová, foto: archiv školy

Světlá rozvíjí spolupráci

Ve  čtvrtek 27. 9. 2012 proběhl 
v MŠ a ZŠ Dolní Heřmanice pro-
jektový Sluníčkový den. 
Škola a  školka se rozzářily žlu-
tou barvou všech odstínů. Děti 
i učitelé přišli ve žlutém oblečení 
a  s  sebou si přinesli žluté hrač-
ky, maličkosti a  módní doplňky. 
Fantazii se meze nekladly. Po-
časí nám moc nepřálo, sluníčko 
si s  námi hrálo a  schovávalo se 
za  mraky, ale i  tak jsme si náš 
den všichni užili se vší parádou. 
Sluníčkový den byl plný výtvar-

ných, pohybových, hudebních 
a  dramatických aktivit (získání 
zajímavých informací o  slunci, 
pohádky, básničky a  písničky se 
sluníčkovou tematikou, malování 
a výroba sluníček). Dětem se den 
moc líbil, zářily jim oči radostí, 
když svými krásnými sluníčky, 
která vyrobily, vyzdobily interiér 
MŠ i  ZŠ. Akce se nám vydařila 
a všichni se už těší na to, jak si ji 
příští rok zopakují znovu. 

Text a foto: ZŠ a MŠ Dolní 
Heřmanice

V rámci Evropského týdne mobi-
lity uspořádaly Chaloupky o.p.s., 
pracoviště Velké Meziříčí ve spo-
lupráci s  Městem Velké Meziříčí 
soutěž pro děti ze základních škol 
Za  skřítky do  Balinského údolí. 

Do  soutěže se zapojilo ve  svém 
volném čase téměř 50 dětí. Jejich 
úkolem bylo vydat se po trase vy-
značené v mapě, nalézt vyfocená 
místa, kde se skřítci nejčastěji 
zdržují a vyluštit jméno jednoho 
z  nich. Cílem soutěže bylo mo-
tivovat děti k  pohybu v  přírodě, 
a to se nám u těchto dětí a u vět-
šiny jejich rodičů povedlo. 
Pět vylosovaných soutěžících 
z každé základní školy získalo ba-
líček s odměnou: 
Základní škola Oslavická: Da-
niela Komárková – 3. B, Markéta 
Hanušková – 4. B, Nikola Lišková 
– 4. B, Martin Poul – 5. B, Kateři-
na Kutlvašrová – 9. B.
Základní škola Sokolovská: Ka-
teřina Marková – 4. A, Michaela 
Marková – 2. A, Martin Dvořák 

– 5. A, Tereza Pelikánová – 1. A, 
Lucie Teplá – 7. A.
Základní škola Školní: Miluška 
Vokounová – 3. B, Emma Blaž-
ková – 4. A, Tomáš Buriánek – 2. 
A, Jakub Benda – 6. B, Michaela 
Dufková – 6. B.
Základní škola a Praktická ško-
la: Kateřina Kotková – 7. ročník, 
Mirek Koubík – 6. ročník, Ondřej 
Prokop – 8. ročník, Michal Matu-
la – 9. ročník, Martin Hrubý – 8. 
ročník.
Další soutěžící získali sladkou 
odměnu od zdejší firmy:
Základní škola Oslavická: Eliška 
Rosecká – 5. B, Denisa Hanuško-
vá – 4. B, Natálka Marková – 2. A, 
Petr Kutlvašr – 4. B, Veronika No-
váková – 3. A, Marie Štěpánková – 
9. A, Lenka Plašilová – 9. B.

Základní škola Sokolovská: Lukáš 
Hanauer – 3. B, Natálie Smejkalová 
– 7. A, Eliška Buchtová – 7. A.
Základní škola Školní: Lucie 
Bendová – 2. B, Veronika Ada-
movská – 3. A, Nikola Štěpánová 
– 6. A, Lucie Adamovská – 7. A.
Základní škola a praktická škola: 
Veronika Požárová – PR1, Marie 
Kotounová – 4. ročník, Kristýna 
Engelhartová – 8. ročník, Lucie 
Jochová – III., 10. ročník, Šárka 
Kabrdová, III., 10. ročník, Denisa 
Koubíková – 6. ročník, Pavel Pro-
cházka – 1. ročník, Tomáš Kůra – 3. 
ročník, Michal Jelínek – 5. ročník, 
Adam Vykydal – PR1, Kateřina 
Stará – PR1, Tomáš Černý – II., 7. 
ročník, Radka Hoblová – PR1, Ka-
teřina Krejčová – II., 8. ročník.

Text a obr.: -chal-

Děti se vydaly za skřítky do Balinského údolí

Málokdo ví, že 10. říjen je me-
zinárodním dnem mateřských 
center. Poprvé ho před třemi 
lety vyhlásila mezinárodní síť 
mateřských center MINE. Ten 
letošní byl stanoven pro Čes-
kou republiku, respektive Síti 
mateřských center, o. s, která 
letos slaví 10 let svého fungová-
ní. Jejím členem je i  Kopretina 
– centrum pro rodiče s  dětmi, 
která spadá pod Oblastní chari-
tu Žďár nad Sázavou.
V těchto dnech vrcholí také osla-
vy 20. výročí vzniku mateřských 
center v  České republice. Tehdy 
ve  spolupráci s  YMCA Praha 
vzniklo úplně první mateřské 
centrum. U  jeho zrodu stála ny-
nější prezidentka Sítě mateřských 
center, Rut Kolínská.
V  týdnu od  8. do  13. 10. 2012 
otevírají mateřská centra na Vy-
sočině  nejen své dveře, ale i svá 
srdce. Pod hlavičkou projektu 
„Od Centra k Centru“ jednotli-

vě připravují jedno i  vícedenní 
program. Jeho prostřednictvím 
chtějí upozornit právě na  dva-
cetiletou existenci mateřských 
center u nás i jejich mezinárod-
ní den.
A  jak oslaví centrum Kopretina 
tato dvě významná výročí?
Štafetu oslav Kopretiny za-
hájí v  pondělí 8. října poboč-
ka v  Radostíně nad Oslavou, 
kde na  příchozí čeká beseda 
na  téma „Psychologie dětské 
kresby a barev“.
Vzdělávací odpoledne ve Velkém 
Meziříčí se o den později, 9. října, 
ponese v duchu příprav na rodi-
čovství. Psycholožka tu s návštěv-
níky centra pohovoří o tom, „Co 
všechno bychom měli vědět, než 
se staneme rodiči, aneb Nikdy 
není pozdě na  změnu“. Kdo by 
měl chuť na  podzimní tvoření 
z přírodních materiálů, má mož-
nost přijít o den později, 10. října 
odpoledne.

Bohatý program proběhne také 
v  dalších pobočkách Kopretiny, 
ať už v  Radešínské Svratce, Bys-
třici nad Pernštejnem či ve Žďáře 
nad Sázavou.
Některým pobočkám Kopretiny 
se připravovaný program prolne 
s  dnem otevřených dveří, pořá-
daným hned v  několika zaříze-
ních Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou právě 10. října. Otevřené 
dveře budou ve Velkém Meziříčí, 
ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici 
nad Pernštejnem.
„K  narozeninám přejeme všem 
mateřským centrům i  další ju-
bilea, k nimž se dostanou jedině 
skrz přízeň a podporu veřejnosti. 
Vždyť v  dnešní době, zaměřené 
na  výkon, individuální potřeby 
a  soutěžení, si mateřská cent-
ra stále dokáží zachovat ducha 
vzájemné podpory, růstu a  po-
silování hodnot rodiny,“ sdělila 
Bc.  Zdenka Šrámková, vedoucí 
Kopretiny. 

Kopretina se zapojí do oslav výročí

-lš-

Situace k zamyšlení
K 30. červnu 2012 se počet diabeti-
ků v ČR zvýšil již na 805 tisíc, to je 
přes 8 % obyvatelstva. Léčba tohoto 
onemocnění představuje v naší re-
publice náklady již přes 30 miliard 
korun. Je to nejvíce ve státech EU. 
Diabetes mellitus je příčinou 
komplikací, jako jsou slepota, 
amputace dolních končetin nebo 
selhání ledvin. Postihuje kromě 
obyvatelstva středního a vyššího 
věku i velké množství dětí.
Rizikovými faktory jsou věk nad 
45 let, dědičnost, nadváha a obe-
zita, vysoký krevní tlak, nedosta-
tek pohybu a špatná životospráva, 
stálý duševní stres. Příčinou může 
být i zvýšená hladina cholesterolu, 
kouření a poruchy v těhotenství.
Co je možné proti tomu dělat? 
Zlepšení životního stylu, racionál-
ní strava, zvýšená spotřeba biopo-
travin a zvýšená fyzická aktivita 
může snížit riziko tohoto onemoc-
nění. Prevence nemoci je nejmoc-
nější zbraní, jak se jí vyvarovat. 

Arne Němec, Svaz diabetiků KV
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Příjem inzerce: 
ve l k om e z i r i c sk o @ vel k om e z i r i sk o. c z

více také na www.velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979

nejen zahradní nábytek
POSEZONNÍ VÝPRODEJ 

V PODNIKOVÉ PRODEJNĚ:
  Výprodej dřevěného zahradního nábytku 
 – slevy až 40 %

  Totální výprodej čalouněného nábytku 
  – slevy až 50 %
  Doprodej zeminy a substrátů 
  – slevy až 65 %

Provozní doba: pracovní dny 8–16
INGELD – areál Jestřábec 

(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Tel.: 566 523 414 ● www.ingeld.cz

▶
▶
▶

Nakupovat ve výprodejích – ano, či ne?
Samozřejmě není výprodej jako 
výprodej. Vyprodává se zboží se 
sníženou kvalitou, zboží málo pro-
dejné, vyprodávají se sklady, aby 
bylo místo pro nové zboží a samo-
zřejmě se vyprodává zboží sezonní. 
Takže odpověď na otázku zda ano, 
či ne souvisí s tím, co od výprodeje 
čekáme a co chceme získat.
Sezonním zbožím je i zahradní ná-
bytek a naše firma INGELD proto 
tradičně vždy s koncem léta a blí-
žícím se podzimem ve své podni-
kové prodejně takovýto výprodej 
pořádá. Zákazníkům tak nabízí 
možnost získat za výhodných pod-
mínek kvalitní výrobky z borovi-
cového nebo akátového masivu. 
Mimo slev na standardní výrobky 
nabízíme i možnost výhodného 
zakoupení výstavních exponátů. 
Jde o téměř nepoužité výrobky, 
které před jejich prodejem projdou 
renovací povrchové úpravy, takže 
jsou bez vad a nedostatků. 
Další významnou položkou ve výprodejích jsou ně-
které typy nábytku, které vyřazujeme z výrobního 
programu a pouze doprodáváme stávající zásoby.
S výrobou zahradního nábytku máme opravdu bo-
haté a dlouholeté zkušenosti. Máme i velice kvalitní 
zpětnou vazbu od našich zákazníků a jejich zkuše-
nosti a připomínky neustále zohledňujeme při zkva-
litňování naší nabídky. Jednotlivé prvky z nabídky 
lze libovolně kombinovat a sestavu si tak poskládáte 
přesně podle svých představ, potřeb a prostorových 
i finančních možností.  Volit můžete provedení bez 
povrchové úpravy a nábytek doma barevně přizpůso-
bit k již existujícím dřevěným prvkům anebo si mů-
žete objednat provedení kvalitní povrchové úpravy 
špičkovými materiály REMMERS ve vámi zvoleném 

odstínu. Lazury REMMERS si v prodejně můžete 
i zakoupit. 
Mimo našich výrobků nabízíme v rámci výprodejů 
například i zboží, které dovezeme v rámci likvidace 
skladových zásob od našeho rakouského partnera. 
Letos máme v nabídce mimo jiné třeba stohova-
telná křesílka z umělého ratanu za cenu, sníženou 
z původních 1.200 Kč na pouhých 490 Kč.
Takže pokud se vrátíme k úvodní otázce, nakupo-
vat ve výprodejích se jistě vyplatí. Jenom si člověk 
musí dobře vybírat. Pokud navštívíte podnikovou 
prodejnu INGELD, přesvědčíte se, že tam se vybrat 
opravdu dá, a že značka INGELD  je záruka kvalit-
ních výrobků a zboží za výhodné ceny.                                

(článek je součástí placené inzerce)

Velké Meziříčí se musí vypořádat s narůstajícím 
počtem kamionů, které tudy projíždějí. Urgentně se 
tak hledá řešení houstnoucí dopravy ve městě. Byť 
se některá rýsují, nemají obyvatelé Velkého Meziříčí 
vyhráno. Na místě je tak otázka, co způsobilo ná-
růst kamionové dopravy, případně zda šlo součas-
né situaci předejít? Starosta města Radovan Necid 
(ODS) se v otázkách týkajících se dopravy vyjad-
řuje vesměs v neprospěch současného vedení Kraje 
Vysočina. Jeho slova o ledabylosti či dokonce igno-
raci jsou však pouze jeho výmyslem, případně la-
ciným ústupkem od problémů. S příchodem ČSSD 
do čela Kraje Vysočina se totiž na Velkomeziříčsku 
začaly za stovky milionů korun opravovat silnice. 
Opraveny byly komunikace spojující Velké Meziříčí 
s Třebíčí či Novým Městem. Za více než 800 milio-
nů se opravila silnice II/602, která je po dálnici D1 
nejdůležitější dopravní tepnou regionu. V té době 
měla také odstartovat rekonstrukce dálnice D1. Ta-
kový alespoň byl plán vlády v čele s Petrem Neča-
sem, předsedou strany ODS, jíž je starosta Radovan 
Necid členem a za níž kandiduje do Zastupitelstva 
Kraje Vysočina. Sliby, jak u současné vlády bývá 
zvykem, však velmi rychle vzaly za své. Zatímco 
se opravila silnice II/602, plánované opravy dálni-
ce byly odsunuty. A odsouvají se nadále, tentokrát 

na rok 2013. Důsledek nečinnosti současné vlády? 
Namísto toho, aby řidiči kamionů jezdili po hrbola-
té dálnici a platili za její průjezd mýto, raději z dál-
nice sjíždějí a v cestě pokračují po opravené silnici 
II/602. Tím však opravenou silnici ničí, navíc zhor-
šují dopravní situaci ve městě. Jde o ukázkový pro-
blém, kterému v minulosti čelila jiná sídla. Proč se 
tedy pan starosta nepostavil za své město? Proč ne-
bojoval pro změnu rozhodnutí vlády ODS neustále 
oddalovat termín oprav dálnice D1? Ví pan starosta, 
že zákazovou značku vjezdu kamionů, která se na-
bízí jako možné řešení dopravní situace, nepovoluje 
kraj, ale odbor dopravy ve Velkém Meziříčí? Proč 
tedy za dva roky svého působení ve funkci nepo-
žádal o její povolení? Hraje svoji roli ledabylost? 
Ignorace? Důvody si můžeme pouze domýšlet. Co 
je však jisté, je další rozvoj krajské silniční sítě na 
Velkomeziříčsku. Již nyní je schválena rekonstruk-
ce a rozšíření silnice  II/602 v katastrálním území 
Svařenov, Stránecká Zhoř, Pustina u Měřína, Mě-
řín, Meziříčko a Řehořov. K tomu se projektuje 
úsek silnice II/602 ve Velkém Meziříčí, a to od svě-
telné křižovatky na Třebíč po křižovatku Křeptov.
Přijďte tedy i vy, občané Kraje Vysočina, tento pátek 
a sobotu rozhodnout svým hlasem o osudu Kraje 
Vysočina na příští 4 roky.                                          (-pi-)

Plní kraj své závazky? Ptá se místostarosta 
města Velké Meziříčí Josef Komínek
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■ Škodu Forman, obsah 1,3, r. v. 
1992, TP do 8/2014, nové před-
ní tlumiče, nový výfuk, najeto 
180 tis. km, nové zimní obutí, 
cena 5 tis. Kč. Tel.: 724 063 930.
■ Pračku Zanussi, zachovalou,  
funkční. Dále prodám kom-
binovaný sporák Mora, starší 
sedací soupravu, funkční šuplí-
kový mrazák zn. Calex, starší 
kuchyňskou linku. Vše cena 
dohodou. Tel.: 732 871 390.
■ Dřevěné panely. Na stavbu 
zahradní chatky, stavební boudy 
apod. nabízím dřevěné pane-
ly o rozměrech 260×125×7 cm, 
oboustranně lícované – 6 ks, 
trámky a prkna, celkem 3 m2 za 
700 Kč, dále různé starší dveře 
L i P za 100 Kč/ks. Dále prodám 
dřevotřísku 220×140×2 cm (4 ks) 
za 50 Kč/ks. El. rotační sekač-
ku, šířka nože 30 cm za 600 Kč, 
el. pečicí troubu za 200 Kč. Tel.: 
566 522 741.
■ Krmnou řepu. Cena dohodou. 
Tel.: 731 757 711, Měřínsko.
■ Pneumatiky s disky, zimní 
vzorek, na Škodu 120, 165/13, 4 
kusy. 1 hlavu na Škodu 120 a růz-
né těsnění. Cena dohodou. Tel.: 
561 023 806, po 18. hodině.

■ Brambory na uskladnění Adele. 
Cena 350 Kč/q. Tel.: 607 905 178.
■ Konzumní brambory 4 Kč/
kg na uskladnění, ručně sbírané. 
Tel.: 731 716 070. 
■ Hluboký kočár, velmi lev-
ně. Trojkombinace po jed-
nom dítěti, zachovalý, cena 
dohodou. Tel.: 606 479 785.

■ Rozkládací gauč 1,5lůžko-
vý, 2 čalouněná křesla, konfe-
renční stolek, vše v zachova-
lém stavu 60. léta. Lze prodat 
i jednotlivě, cena dohodou, 
nutno vidět. Tel.: 739 239 134.
■ Konzumní brambory Dali, 
možno i na uskladnění, ruč-
ně sbírané. Cena 4 Kč/kg, tel.: 
736 255 513.
■ Moto  Honda CB 500S, 42 kW, 
r. v. 2001, cena 45.000 Kč, po vý-
měně náplní, nová aku, nová STK, 

motorka je plně v pořádku. Naje-
to 37.800 km. Tel.: 776 333 165. 
■ Brambory konzumní. Cena 
5 Kč/kg. Tel.: 776 795 761.
■ Šicí stroj zn. Minerva. Jed-
nojehlový s motorem 0,4 kW, 
380/220 V. Tel.: 724 727 132.
■ Brambory na uskladnění 5 Kč/
kg při  odběru nad 200 kg do-
prava zdarma. Tel.: 775 333 021.
■ Ráfky na Fiat Punto vč. pne-
umatik (zimní), 4×, cena 1.500 
Kč. Dále prodám ráfky na Peu-
geot 106 nebo Citroën Saxo, 2×, 
cena  400 Kč. Tel.: 608 980 834.
■ Macešky. Cena 6 Kč/ks. Pro-
dej nyní a jaro. Tel.: 737 767 876.
■ Ford Focus Combi, 1.6 TDCi, 
80 kW, r. v. 2006, najeto 138 tis., 
stříbrná metalíza, servisní kniha, 
klimatizace, litá kola, rádio CD, 
hagusy, el. okna, zrcátka, 6× air-
bag, pravidelný servis, nové brz-
dy, olej, filtry, cena 127.000 Kč. 
Dohoda jistá. Tel.: 777 321 877.
■ Brambory  Adéla. Cena 4,80 Kč/
kg. Tel.: 566 544 005, 723 411 357.
■ Ford Mondeo, r.  v. 2000, dob-
rý stav i obutí. Tel.: 566 543 464.
■ Túje na výsadbu živého plotu
výška nad 100 až 150 cm (Thuja 
Occidentalis), husté, 130 Kč/ks. 
Dále prodám Buxus – zimostráz, 

modříny a sazenice dubu (do 
lesa). Termín dodání: září, říjen. 
Možnost dodání na místo výsad-
by. Tel.: 568 888 283, 603 926 075, 
e-mail: fs27@atlas.cz 

■  Seno v balících. Tel.:  606  877 478.
■ Plně funkční, zachovalý fo-
toaparát Meopta Flexaret. Tel.: 
720 167 481 (po 17. hodi-
ně), e-mail: adambunting@
seznam.cz. Prosím nabídněte.
■ Kamna sporáková na tuhé 
palivo. Tel.: 775 349 594.
■ Malotraktor, frézu. Sekačku, 
pásový traktor, jiný stroj. Tel.: 
739 704 374.

■ Koupím RD ve Velkém Me-
ziříčí nebo blízkém  okolí. Před 
rekonstrukcí. Tel.: 603 224 909.
■ Koupím zahradu na Fajťá-
ku, možno i s chatkou. Dob-
rý příjezd. Tel.: 737 416 455.
■ Prodám garáž na Františkově. 

Cena k jednání 130.000 Kč. Tel.: 
723 117 656, volat 12–17 hodin.
■ Prodám garáž v řadovce pod 
Družstevní ulicí, více na  tel.: 
732 356 290.
■ Prodám slunný byt 3+1 v OV 
o výměře 77 m2 v ulici Ke Třem 
křížům ve Velkém Meziříčí.  Byt  
se nachází v 1. NP a je po čás-
tečné rekonstrukci (nová plast. 
okna). Součástí bytu je garáž a 
prostorná lodžie. K dispozici je 
sklep, kočárkárna a zahrádka. 
Volný ihned. Tel.: 605 959 464, 
773 959 464, 776 798 182.
■ Garáž  na  ul. Františkov  ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 608 881 880.  
■ Vyměním byt 3+1 za menší 
1+kk (spěchá), Hornoměstská 
103. Tel.: 604 833 109.
■ Koupím zahradu na Fajtově 
kopci. Tel.: 732 376 342.
■ Prodám zahradu u mostišťské  
přehrady. Rozloha 400 m2. Tel.: 
605 157 921.

■  Pronajmu byt 3+1 ve VM na 
ulici Mírová 59. Tel.: 733 778 502.
■ Pronajmu garáž ve VM v ul. U 
Bašty. Cena dohodou. E-mail: la-
zankova@volny.cz, tel.: 604 375 645.
■ Pronajmu nový slunný byt 
2+kk, mezonet na ul. Školní, čás-
tečně zařízený, od 1. 10. Tel.: 
775 319 525.
■ Pronajmu zařízený byt 1+1 
s balkonem ve Vel. Bíteši. Info na 
tel.: 608 625 854.

■ Vzrostlou monsteru. Tel.: 
594 185 844.
■ Psa labradora. Do dobrých ru-
kou, z nedostatku času. Zlaté bar-
vy, starý 4,5 roků, očkovaný, hod-
ný, zlaté barvy. Tel.: 733 247 065.

■ Doučím mladší žáky ČJ, AJ. 
Volejte večer na tel.:  777 691 117.

■ Čas nezastavíš ani nevrátíš, 
a to ani nechci... Chci se ještě na 
někoho těšit, být spolu, prostě to 
ještě nechci vzdát... Mám fajn děti, 
ale chybí mi přítel, kamarád. Roz-
vedená, 44 let, plnoštíhlá z Velké-
ho Meziříčí. Tel.: 721 988 439.

pRodáM - koupíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

DOSTUPNÉ PŮJČKY
www.solidnifinance.cz

tel.: 777 479 982

Požadujeme:  velmi dobrou znalost NJ
  dobrou znalost programu Excel
  všeobecné technické znalosti
Pracovní náplň:  zpracování výrobních zakázek
	 	 technické	řešení	realizací	zakázek
  komunikace s dodavateli, 
	 	 školení	zákazníků
  tvorba cenových nabídek
Nabízíme:     	 práci	ve	stabilní	a	dynamické	firmě
	 	 možnost	profesního	růstu
  práce na plný úvazek

Své	životopisy	zasílejte	na	job@minirol.cz
Více	info	na	www.minirol.cz

Firma	Building	Plastics	ČR	s.	r.	o.	hledá	zaměstnance	
na pozici

TECHNIK

Pracovní	náplň:	operativní	řízení	chodu	lakovny	
 (tým cca 25 lidí) 
 plánování zakázek, cenové kalkulace
 komunikace se spolupracovníky,   
 mzdová agenda
 optimalizace chodu lakovny a zvyšová- 
	 ní	její	produktivity
Požadujeme:	 min.	SŠ	vzdělání	–	tech.	směr	výhodou
	 alespoň	středně	pokročilá	znalost	AJ		
 nebo NJ
 zkušenosti z oboru a základy chemie  
 výhodou
	 odpovědnost,	loajalitu,	kreativitu	
 a inovativní myšlení
Nabízíme:	 práci	v	mladém	kolektivu,	
	 firemní	benefity		 	
	 možnost	seberealizace	v	rámci	střední-	
	 ho	managementu	firmy

Své	životopisy	zasílejte	na	job@minirol.cz
Více	info	na	www.minirol.cz

Firma	Building	Plastics	ČR	s.	r.	o.	hledá	zaměstnance	
na pozici

KOORDINÁTOR PROVOZU LAKOVNY

Tel.: 776 068 747, 565 555 170 (kancelář), 565 555 171 (recepce)
e-mail: hotelamerika@seznam.cz ■ www.hotel-amerika.cz

...nejen kvalitní ubytování, 
ale i firemní akce, školení, 

semináře, přednášky, 
rodinné akce, oslavy, rauty, 

večírky, prostory pro 
obchodní jednání... 

5 minut od dálnice D1

 

DNY ZDRAVÉHO SPANÍ
Využijte možnost konzultace s předními odborníky 
na zdravý spánek a vyzkoušejte výběr správné mat-
race za použití počítače s měřicí dekou metodou 
X - SENZOR. SPĚTE LÉPE, NEŽ OSTATNÍ.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

v týdnu 
od 15. do 20. 10. na

NÁBYTEK NEKO 
vás zve

Pronajmu mezonetový byt 
4+1+kk ve Velkém Meziříčí, 
částečně zařízený, volný ihned. 
Garáž i dvojgaráž k dispozi-
ci. Prohlídky dle dohody. Tel.: 
724 025 983.

PILATES pro začá-
tečníky od listopadu ve VM.
Více a rezervace: 737 482 555

dopohodymistecko@seznam.cz

K U R Z  SN I Ž OVÁ N Í 
NA DVÁ H Y  pod vedením 
lektorek STOBu od listopadu 

ve VM. Info: 605 010 666
EK.stob@seznam.cz

PRODÁVÁME SLEPIČKY
 (začínají nést)
A LEVNOU SMĚS 

Hrbov 42
Tel.: 737 477 773

naBídka 
Pro

inzerenty

 k oBJednávce 
PloŠné inzerce 

také:
+ zdarma inzerát            

na WeBu 
velkoMeZiříčska

+ ZdaRMa otiŠtění
pR článku 

více na tel.: 
566 782 009
739 100 979

e-mail: 
velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz

► ►
ZHUBNOUT 2–30 kg
Hledáme 56 lidí s motivací

Konzultace zdarma. 
Tel.: 774 113 017

www.rytmus.na-hubnuti.cz

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace
U Školy 321, 594 51 Křižanov

přijme zaměstnance na pozici: V E D O U C Í  Š KO L N Í  J Í D E L NY
s nástupem od 1. 1. 2013.

POŽADAVKY: min. SŠ vzdělání s praxí ve školním nebo závodním 
stravování ■ bezúhonnost ■ platný zdravotní průkaz, hygienické 
minimum ■ znalost platných hygienických vyhlášek a vyhlášky 

o stravování ■ znalost práce na PC (Word, Excel)
Žádost o přijetí do pracovního poměru zašlete spolu s životopisem 
nejpozději do 22. 10. 2012 na email reditelka@zskrizanov.cz
nebo na adresu: ZŠ a MŠ Křižanov, Mgr. Hana Koudelová,
U Školy 321 , 594 51 Křižanov. Tel.: 566 543 191.

VÝKLAD Z KARET 
Tel.:603 184 919

www.gerda.cz

Příjem inzerce:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
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Blahopřání Poděkování

společenská RubRika

Vzpomínky

Středisko Chaloupky o. p. s., pracoviště Velké Meziříčí a Mgr. Vlas-
tislav Káňa připravili pro zájemce o speleologii a dobrodružství tra-
diční Cestu do podzemí – pátek 12. října. V 17 hodin začíná vyprá-
vění a promítání fotografií, které nás zasvětí do tajemství speleologie. 
V sobotu 13. října v 8 hodin pokračuje terénní exkurze do Moravské-
ho krasu a také do míst veřejnosti běžně nepřístupných. Více na tel.: 
566 522 831, 731 440 924, e-mail:ostrůvek@chaloupky.cz, nebo přímo 
v kanceláři střediska.                                                                                     -chal-

Cesta do podzemí

POZVÁNKA
na setkání pracovníků pomocných provozů Kablo, které se koná 

v pátek 30. 11. 2012 v Restauraci Nový Svit od 15 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.

POZVÁNKA
Dne 26. 10. 2012 v 16 hodin se uskuteční v restauraci U Kohouta 

v Měříně setkání bývalých pracovníků závodu Gala Měřín. 
Těšíme se na vaši účast.

Dnes, 10. 10. 2012, se dožívá Josef Mička, starosta SDH Olší nad 
Oslavou, 65 roků.

Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody. 
Hasiči a hasičky z Olší nad Oslavou

Bludička cup 2012
Dne 16. září se konal již 3. ročník Bludička cupu. Agility Velké Meziří-
čí ve spolupráci s domem dětí a mládeže a Zeměkoulí Vysočina připra-
vily pro odvážlivce tři trasy, na něž se vypravilo více jak 100 pochod-
níků. Na nejkratší sedmikilometrové dráze čekal děti pohádkový les, 
ve kterém mohli potkat vodníka, včelí medvídky či pravého kovboje 
s koněm. Patnáctikilometrovou dráhu zdolal v nejkratším čase tým 
Jany Zatřepálkové s kavalírkou Pami, na dalších místech se umístila 
Hana Homolová a Vlasta Marangoni. Pouze 5 odvážných se vypravilo 
na čtyřicetikilometrovou dráhu, na 1. místě se umístil Jan Zeman s 
jezevčíkem Hugem, na 2. Petra Kadlecová s Danielem a na 3. naši nej-
vzdálenější účastníci (až z Českého Krumlova) Alena Esslová a Petr 
Kostka. Odpoledne v rámci doprovodného programu v Areálu zdraví 
mohly děti s rodiči obdivovat dovednosti Kynologického klubu VM 
a Agility VM, zhlédly ukázku břišních tanců a Crazy teamu z DDM, 
hasičského zásahu SDH VM a poslechly si velmi poučnou přednášku 
o ztracených psech v podání pana Martina Košuta z Městské policie 
VM. Za organizaci a hladký průběh vděčíme především: Městu VM, 
Domu dětí a mládeže, Zeměkouli Vysočina, Areálu zdraví, Art 21, Že-
lezářství Smejkalovi, firmě Dibaq a Fitmin, Haf a Mňau, SMP CZ, En-
vitec Biogas, Ingeld, TV Servisu Sokolovská, Salónu psímu, Nowacu, 
Poexu, MVDr. Eriku Doleželovi. Děkujeme! Dále děkujeme týdeníku 
Velkomeziříčsko a ostatním mediálním partnerům.

Agility Team Velké Meziříčí

Dne 4. 10. 2012 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli nedožitý den 
narození pana 

Ladislava Nožičky 
z Měřína.

❧ Čas plyne a nevrátí, co vzal. 
Jen bolest v srdci zůstává dál. ❧

Kdo jste ho znali a měli ho rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Pořadatelé závodu 
Action Meteor Cup 

zvou na 
závěrečnou párty s čuníkem 

dne 13. 10. 2012
v Dolních Heřmanicích 

po závodu 
Action Meteor Cupu.

■ pro závodníky porce čuníka zdarma ■ hudba DJ ? 
■ neděle – trénink bezplatný

Biojarmak
V minulém čísle 35 Velkomeziříčska byl chybně zveřejněný termín 
pořádání 15. Biojarmaku ve Žďáře nad Sázavou. Namísto 15. října je 
správně 5. října.
Za toto nedopatření se omlouváme.                                                 -simf-

Den otevřených dveří ve Volnočasovce
neděle 14. 10. v 15 hodin, Poříčí 1256/11 
(bývalé fitcentrum na Poříčí)
– soutěžní a zábavné odpoledne pro děti
– vyhlášení výtvarné soutěže
www.volnocasovka.cz

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí si dovoluje oznámit, že úspěšně za-
hájil šk. rok 2012/2013. Na všechny, kteří chtějí 
zábavně, užitečně a aktivně strávit svůj volný čas 
se srdečně těšíme. Pokud jste se rozhodli navště-
vovat některý ze zájmových útvarů až po zaháje-
ní školního roku, jsou naše dveře stále otevřené. 
Přijďte se za námi podívat.               

Váš tým DDM   

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, p. o.

soutěž RetRočtení – 5. část 

ZADÁNÍ č. 5) korespondenční soutěže RETROČTENÍ pro týden od 8. 10. 2012
Komentář k ukázce
Dnes už nás čeká ukázka nejstarší a poslední. Věřili byste ještě před 
měsícem, že vlastními silami proniknete do hlubin šesti století? Pa-
trně ne! Ale všechno jde, když se chce a někdo nám trochu poradí… 
Drobná rada v podobě historických souvislostí se proto nabízí i dnes. 
Stejně jako minule jde o písemnost, která vznikla v důsledku poměr-
ně dramatických okolností. A sice nedlouho poté, co z rozkazu krále 
zemský hejtman Viktorin z Minsterberka zbavil Bohuslava z Lomnice 
násilím poručenské správy nad sirotčími statky nezletilých synů po ze-
mřelém Václavu z Lomnice. Nevyhnutelného dobývání meziříčského 
hradu se tehdy zúčastnili i zdejší měšťané, a to v jejich postavení zna-
menalo jasnou zradu a vzpouru proti vlastnímu, byť jen dočasnému, 
pánovi. Později se sice ukázalo, že nově dosazený poručník nebyl o nic 
skromnější, ale i tak král Jiří považoval za důležité vrátit meziříčským 
měšťanům pošramocenou pověst „věrných a poslušných“ poddaných. 
Učinil tak velkoryse majestátním diplomem, z něhož pochází naše 
dnešní ukázka. Vždyť stavovská či osobní čest měla ve společnosti 15. 
století ještě značnou váhu, a pro každého jedince tvořila základ jeho 
legitimní veřejné existence.

Pravidla hry: Soutěžící od 15 do 115 let získá v týdnech od 10. 
9., 17. 9., 24. 9., 1. 10. a 8. 10. vždy nové zadání v městské knihovně, 
informačním centru, ale také ve Velkomeziříčsku či na www.knihov-
navm.cz. (Všechna předchozí zadání budou po  celou dobu soutěže 
k  dispozici v  knihovně a  informačním centru.) Pokusí se o  přepis 
označené části (vyjma tohoto zadání) do  dnešní češtiny a  odpověď 

na otázku. Odevzdá všech pět (i neúplných) řešení do městské knihov-
ny nebo informačního centra v týdnu mezi 15. a 21. 10., a to osobně 
nebo poštou (rozhoduje razítko na obálce). V zalepené obálce musí 
být ještě lístek se jménem, adresou a telefonem soutěžícího. Odborná 
porota vyhlásí 1. 11. při společenském setkání všech zúčastněných vý-
herce knižních poukazů v ceně 2.000 Kč, 1.500 Kč a 1.000 Kč.

ZADÁNÍ č. 5

Soutěžní úkol

lze použít i další list papíru
 zde odstřihnout

Přepište do dnešní češtiny celou část B
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
........................................................................................................

Jakými tituly se honosil Jiří z Poděbrad podle části A?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Korespondenční soutěž RETROČTENÍ aneb Výprava do  dávné mi-
nulosti Velkého Meziříčí, Městské knihovny Velké Meziříčí a  Státního 
okresního archivu pracoviště Velké Meziříčí probíhá v rámci grantové-
ho programu Zdravé město města Velké Meziříčí za mediální podpory 
týdeníku Velkomeziříčsko. Předchozí ukázky soutěže byly zveřejněny 
12., 19., 26. září a 3. října, v číslech 32, 33, 34 a 35 týdeníku Velko-
meziříčsko. 

Ukázka č.  5 A:

Ukázka č.  5 B:

POZVÁNKA
Traktoráci opět u Wachtlů.
10. 11. 2012 od 16 hodin.

Hlavní organizátoři akce Dny zdraví Chaloupky, o. p. s., pracoviště Velké 
Meziříčí a Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s Městem Velké Meziříčí děkují
studentům hotelové školy Světlá a OA za pomoc při realizaci akce. Pro 
prestižní ochutnávku chlebů Velkomeziříčska svoje výrobky věnova-
ly: Pekárna Křižanovský chléb-pečivo, Pekařství Kamenice, ENPEKA 
Žďár nad Sázavou, Pekařství Ležák – Budišov, Pekařství Řečice, Pe-
kařství Malena – Jaroměřice nad Rokytnou, Pekařství Josef Elis Velké 
Meziříčí a Jeřábkova pekárna Velká Bíteš.
Na zdárném průběhu akce se podílely: Lacrum, a. s., Velké Meziříčí, 
Český svaz včelařů Velké Meziříčí, Pekařství Zdeněk Švestka – Tasovské 
placky, kavárna a kafírna SAMSÁRA Žďár nad Sázavou, Zahradnictví 
Molnár Budišov, Bioprodukt Velké Meziříčí, Liga vozíčkářů Brno.
Ochutnávky nabídly: Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, 

Dětské středisko Březejc, Ústav sociální péče Křižanov, Výchovný 
ústav pro mládež Velké Meziříčí.
Na doprovodném programu se podíleli: Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí, country skupina Kosatky z Velkého Meziříčí, všechny místní 
mateřské školy, skupina Šafářanka z Ústavu sociální péče Křižanov, 
skupina Kuspokon, Vojta Pospíšil a Karolína Trutnová – TK Chrisstar 
Jihlava, Milana Šandorová z Výchovného ústavu Velké Meziříčí.
Zvláštní poděkování patří Marii Podstatzké-Lichtenstein, Středisko 
rybářství Velké Meziříčí za zapůjčení akvárií se sladkovodními ryba-
mi, firmě Bioprodukt za sponzorský dar ve formě jablečných tyčinek 
a za darovaná jablka pro moštování firmě Ovoce – zelenina Jan Smej-
kal a ing. Bc. Josefu Švecovi, obci Oslavička za zapůjčení párty stanu.

-jc-

Poděkování

Organizátoři akce Dny zdraví děkují...
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PREZENTAČNÍ PŘEHLÍDKU 
JUPITER CLUBU 

A JEHO PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

kultuRní a společenské akce

Prodej vstupenek: program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 
(001), jednotlivé vstupné 300 Kč

vÝstavy

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
16. 10. Bosna a Černá Hora, ing. Ondřej Herzán
30. 10. Kuba, ing. Jaroslav Pazdera
  6. 11. Fotografické lovy beze zbraní – I. část, ing. Antonín Havlát
13. 11. Jak jsem lovil ryby a psal knihy, Bohumír Machát
20. 11. Fotografické lovy beze zbraní – II. část, ing. Antonín Havlát
27. 11. Cejlon, prof. JUDr. Josef Fiala, CSc

Přednášky vlastivědné a genealogické 
společnosti – říjen a listopad 2012

neděle 21. 10. 2012, kinosál Jupiter clubu 
v 19.30 hodin. Vstupné: předprodej 
200 Kč, na místě 250 Kč. Rezervace 
a prodej na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).
Soubor prezentuje na svých koncer-
tech průřez rozmanitými hudební-
mi žánry – blues, jazz, rock, coun-
try, písničky ze Semaforu, koledy, 
lidovky v upraveném aranžmá. 
Většina vystoupení se nese 
v odlehčeném duchu plném hu-
moru, energie, dynamiky 
a kontaktu s diváky, což se vždy 
projevuje přirozenou spontán-
ností publika.                                              (foto zdroj: www.gospeltime.cz)

výstavní síň 
Jupiter clubu

do 25. 10. 2012
prac. dny 8–16  hodin

neděle 28. 10. 2012 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, vstupné: 
200 Kč, rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clu-
bu, tel. 566 782 004, 001 (po–čt 8–16, pá 8–14 hodin).

kresby a fotografie 
miroslava mácy

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziří-
čí zve všechny malé diváky na pohádku dne 13., 14. a 27. 10. 
2012 v 15 hodin, malá scéna JC, vstupné 40 Kč, rezervace na 
tel.: 566 782 004 (005), program. oddělení JC, po–čt v 8–16 
hodin, v pá 8–14 hodin.

Divadelní sezona podzim 2012

Slade
26. 10. 2012 ve 20 hodin, Jupi-
ter club Velké Meziříčí, vstup-
né: předprodej 590 Kč, na místě 
650 Kč

Die Happy
2. 11. 2012 od 20 hodin, 
v Jupiter clubu Velké Mezi-
říčí, vstupné: předprodej 450 
Kč, na místě 490 Kč

Předprodej Slade a Die Happy: 
Jupiter club Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, (005, 001); eM Moda, 
Vrchovecká 72, Vel. Meziříčí, tel.: 564 409 319; Jihlava CA Ježek 
Drahomíra Šmerglová, Třebíč Top dovolená, spol. s r. o., Žďár n. 
Sázavou Cestovní agentura Vysočina Tour, síť Ticketportal. 
www.jupiterclubcz, www.ticketportal.cz

Zuzana Stirská a sbor Fine Gospel Time

Josefa Zíma, Yvetta Simonová 
a orchestr J. Sládka v Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
pořádá ve středu 24. října 2012 
DISCO s DJ BONDEM 

v předsálí velkého sálu 
od 17 do 21 hodin. Určeno pro žáky 11–15 let. Vstupné: 40 Kč.

Sentao v Jupiteru

výstava potrvá 
do	konce	října

Čtvrtek 11. 10., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého 
Meziříčí ing. Radovana Necida. 1. koncert: Petr Malásek & Franti-
šek Kop Quartet, platí abonentky, vstupné: 180 Kč/250 Kč

Sobota 13. 10. a neděle 14. 10. malá scéna, 15 hodin
KAŠPÁREK SI ZAŘIZUJE ZOO LABUŤ. Po skončení pohádky 
možnost nahlédnutí do zákulisí divadla. Vstupné: 40 Kč

Neděle 14. 10., velký sál, 16 hodin
Vystoupení pěveckých sborů SMAJLÍCI, SLUNÍČKA, HARMO-
NIE a vokální skupiny 6 tet. Vstup zdarma.

Pátek 19. 10., Jupiter club
Pro školy: Kulturní vystoupení partnerského města Tisna 
z Chorvatska

Sobota 20. 10., Jupiter club
Kulturní vystoupení partnerského města Tisna z Chorvatska

Pátek 19. 10., koncertní sál, 19.30 hodin 
Koncert meziříčské skupiny SECOND HAND. Vstup zdarma!

Sobota  20. 10., velký sál, 19 hodin
Divadlo Ikaros – MUZIKÁLOVÉ HITY
Po skončení promítání filmového dokumentu PROBLÉMY 
od meziříčské režisérky Anety Beránkové. Vstupné dobrovolné!

Neděle 21. 10., kinosál, 19.30 hodin 
ZUZANA STIRSKÁ A SBOR FINE GOSPEL TIME
Vstupné: 200 Kč, na místě 250 Kč

Středa 24. 10., předsálí velkého sálu, 17 – 21 hodin
DISCO S DJ BONDEM pro žáky 11–15 let, vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 25. 10., Jupiter club, 19 hodin 
Koncert hudební skupiny FORTIX z Velkého Meziříčí, vstup zdarma.

Pátek 26. 10., velký sál, 20 hodin 
Koncert rockové kapely SLADE, vstupné: 590 Kč, na místě 650 Kč

Sobota 27. 10., malá scéna, 15 hodin 
KAŠPÁREK SI ZAŘIZUJE ZOO LABUŤ. Po skončení pohádky 
možnost nahlédnutí do zákulisí loutkového divadla. Vstupné: 40 Kč

Sobota 27. 10., koncertní sál, 17 hodin 
Netradiční vystoupení divadelních souborů:  
STUDNA – ZÁHADA 13. BAKTUNA; A.I.D.S. – TADY OREL!          
Vstupné dobrovolné.

Neděle 28. 10., velký sál, 19.30 hodin 
Koncert JOSEFA ZÍMY A YVETTY SIMONOVÉ 
a orchestru J. SLÁDKA, vstupné: 200 Kč

Pondělí 29. 10., kinosál, 18 hodin 
Jiří Kolbaba – cestovatel rádia Impuls, DIASHOW z cyklu DIS-
COVER THE WORLD
Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, je známý 
cestovatel, fotograf a publicista. Navštívil přes 120 zemí na šesti 
kontinentech planety. Jeho strhující besedy, diashow či talkshow 
už vidělo mnoho měst i vesnic v celém Česku. Emotivní formou 
přibližuje svět a širokou veřejnost inspiruje ke splnění vlastních 
cestovatelských snů. Vstup zdarma.

V průběhu měsíce října, výstavní síň, 
Výstava: MIROSLAV MÁCA – PODZIM  
Kresby a fotografie, otevřeno do 25. 10. 2012.

JUPITER CLUB, s. r. o., 
PŘIPRAVIL V RÁMCI OSLAV 
20. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 
V MĚSÍCI ŘÍJNU 

Vyzkoušejte úplně nový program ZUMBA SENTAO – nový trend, 
kde se posilují břišní svaly, nohy i ruce. Každý čtvrtek od 18. 10. 2012, 
18.30–19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, od 14 let neomezeně. 
Cvičí zkušení lektoři Jiří Bánovský a Romana Vítková z Taneční školy 
AURA. Nabízíme: 1) Předplatné: 6 lekcí – 300 Kč (50 Kč/1 lekce) – 18. 
10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. a dále pokračování v lednu 2013.
2) Jednotlivé vstupy: 70 Kč/1 lekce.
Nelze se odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka. Přihlášky na tel.: 
566 782 004-5 nebo na e-mail: program@jupiterclub.cz, nejpozději do 
11. 10. 2012.

Kašpárek si zařizuje ZOO LabuťKoncertní sezona 2012-2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí a konají se za podpory Kraje Vy-
sočina a Nadace Českého hudební-
ho fondu Praha.
Čtvrtek 11. 10. 2012 v 19 hodin, 
Jupiter club, koncertní sál
Petr Malásek 
& František Kop Quartet
Klasika potkává další žánry
Syn slavného klavíristy a skla-
datele Jiřího Maláska jdoucí 
v jeho šlépějích, pianista Hany 
Hegerové, Lucie Bílé, Marty 
Kubišové a Jaroslava Svěcené-
ho se představí s František Kop 
Quartetem s širokým hudeb-
ním záběrem. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)
Další koncerty v rámci KPHU:
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka
Novoroční koncert s přípitkem starosty – Moravské klavírní trio 
a operní hosté  – Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miro-
slav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání
Dechové kvinteto Belfianto Quintet
Sólo pro Jaromíra Zámečníka
Shadow Quartet & Hudební show v netradičním podání

14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Vtipná, optimistická, ale 
zároveň závažná výpověď 
o hledání lásky a sbli-
žování dvou osamělých 
lidí. Příběh této hry se 
může odehrát na Proseku 
stejně jako na Manha-
ttanu. Důležitý je v něm 
tragikomický vztah dvou 
životních outsiderů, drzé 

číšnice a kuchaře, který se právě vrátil z kri-
minálu. Situace se nečekaně lámou v rych-
lých střizích, hra není upovídaná, není čas na 
psychologické prodlévání. A protože je to hra 
americká, nechybí samozřejmě šťastný konec, pravda, trochu nalome-
ný… Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

Upozornění - HDJ předplatné
1. představení divadelní sezony HDJ 2012/2013 pro sk. O se uskuteční 
ve středu 31. 10. 2012, odjezd autobusu od Jupiter clubu je v 17.45 
hodin.
KEN KESEY – DALE WASSERMAN: PŘELET NAD KUKAČČÍM 
HNÍZDEM
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fotbalové vÝsledky

So 13. 10. 14.00–15.30
Ne 14. 10. 14.30–16.00
So 20. 10. 14.15–15.45
Ne 21. 10. 15.00–16.30
Út 23. 10. 15.45–17.15

Čt 25. 10. 17.15–18.45
Pá 26. 10. 10.00–11.30
So 27. 10. 13.00–14.30
Ne 28. 10. 14.30–16.00
Út 30. 10. 15.45–17.15

veřejné bRuslení

V Den české státnosti proběhlo již 
třetí mistrovství České republiky 
v  klasických disciplínách CTIF. 
Soutěž se stala i kvalifikací na olym-
piádu v  klasických disciplínách 
CTIF, která se bude konat ve fran-
couzském Mulhouse příští rok.
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska ve  spolupráci s  HZS 
Královehradeckého kraje uspořá-
dalo MČR ve Dvoře Králové nad 
Labem. Po  příjezdu a  prezenci 
družstev z Česka, Rakouska, Pol-
ska a  Slovenska proběhlo slav-
nostní zahájení.
Soutěžilo se zároveň na  čtyřech 
stavech. Jako první z  ženských 
týmů ukázala svoji sílu Písko-
vá Lhota. Časem 46,04 s  bez 
trestných bodů a  štafetou 68,58 
s  si zařídila medailovou pozici. 
Na  velkomeziříčských ženách 
byla znát nervozita. Bohužel, 
čas 50,52  s  nebyl zářícím, natož 
když bylo družstvu připsáno 10 
trestných bodů. Štafetu zaběhly 
za  krásný čas 66,65 s. Výš, než 
na  4. místo to nestačilo. Ženy 
z  Chlumce nad Cidlinou před-
vedly úžasný útok s časem 48,27 

s. Družstvu bylo připsáno 10 
trestných bodů. Štafeta 66,62 
s  jim pojistila bronzovou me-
daili. Vítězky velkomeziříčského 
poháru z  Vlčnova ukázaly opět 
svoji odhodlanost vyhrát vše. Čas 
47,66 s  bez trestných bodů byl 
stříbrný. Pojistná štafeta 66,15 
s je však posunula na zlatý stupí-
nek. Druhým pokusem se druž-
stva žen z Pískové Lhoty, Chlum-
ce nad Cidlinou ani z  Vlčnova 
nezlepšila. Ženy z  Velkého Me-
ziříčí musely ve  druhém pokuse 
zabojovat. Byl poslední a  rozho-
dující. Čas 46,77 s je držel na stří-
brné pozici jen krátce. Družstvo 
ovšem získalo 5 trestných bodů. 
Zachránit je mohla pouze štafeta 
8 × 50 m. A stalo se! Neuvěřitelný 
boj v cíli s časem 66,00 s je udržel 
na bronzovém, a tudíž posledním 
postupovém a kvalifikačním mís-
tě do Francie. Je to úžasný vrchol 
jejich šestiletého tréninku a sou-
těžení v  klasických disciplínách 
CTIF. „Tohle byl náš sen a on se 
opravdu vyplnil,“ shodly se ženy. 
V  mužském zastoupení byl boj 
o postup na olympiádu jednodušší. 

Postupovalo 10 týmů a z České re-
publiky závodí v klasických disciplí-
nách CTIF pouze 10 týmů. I tak se 
velkomeziříčští muži museli snažit. 
První tři vítězové obdrží menší fi-
nanční podporu pro cestu na olym-
piádu. Družstvo mužů z  Velkého 
Meziříčí trénuje a  závodí v  klasic-
kých disciplínách CTIF teprve rok 
a půl, přesto bylo patrné jejich od-
hodlání ukázat dobrý výsledek.
Všechna družstva mužů před-
vedla úžasné výkony až během 
druhých pokusů. První startova-

lo družstvo mužů z Vlčnova M2. 
A  vůbec nezačalo špatně. Čas 
42,53 s a štafeta 58,31 s  je mohla 
držet v  předních místech tabul-
ky. Družstvo Zibohlavy s  časem 
39,06 s  a  štafetou 58,47 s  si po-
jistilo medailové pozice. V  jejich 
těsné blízkosti se drželo družstvo 
Vlčnov M1, které dosáhlo času 
41,01 s a zaběhlo štafetu za 56,81 s. 
Poté již přišel první pokus našich 
mužů, kterým jsme neúnavně dr-
žely palce. Čas 43,13 s by sice stačil 
až na bramborovou medaili, jenže 

do  tabulky výsledků se družstvu 
připsalo 34 trestných bodů. Štafe-
ta 59,51 s je nezachránila. Museli 
tedy spoléhat na  druhý pokus. 
Jejich útok ve  druhém čase byl 
za krásných 41,31 s. Tento čas by 
byl opět jako 4. postupový. Velko-
meziříčským hasičům ten den ne-
byl pěkný výsledek přán, opět jim 
bylo uděleno 10 trestných bodů. 
Štafeta za 59,22 s družstvo odsu-
nula až na 7. místo. Postupují sice 
stejně jako ženy, ale už bez finanč-
ní podpory.

Složení družstev: 
Ženy: Markéta Domanská, Radka 
Křikavová, Vendula Bartečková, 
Petra Žejšková, Lucie Sedláková, 
Monika Konečná, Jana Krato-
chvílová, Šárka Lázničková, Mi-
chaela Bernatová. Trenér: Stani-
slav Kratochvíl st. Muži: Dominik 
Plašil, Marek Žejšek, Pavel Rajm, 
Marek Chlubna, Radek Švihálek, 
Stanislav Kratochvíl ml., Tomáš 
Mikišek, Ondřej Zima a velitelka 
družstva Monika Bernatová. 

Velkomeziříčští hasiči míří na olympiádu

-ber-, foto: archiv SDH

Dne 7.–9. září probíhal extrémní 
přechod Beskyd pod názvem Adi-
das Terrex – Continental Beskyd-
ská sedmička. Trasa závodu vede 
z  Malého Javorového na  Velký 
Javorník přes hlavní hřeben mo-
ravskoslezských Beskyd. Součet 
nastoupaných metrů v  závodě 
v kategorii Sport (5 302 m) je na-
prosto shodný s převýšením, které 
překonávají horolezci při výstupu 
na  druhou nejvyšší horu světa 
K2 (8 611 m) z  poslední vesnice 
Askole (3 300 m). Součet nadmoř-
ských výšek všech sedmi hlavních 
vrcholů závodu se rovná výšce 
K2. Tohoto prestižního závodu 
se zúčastnily i dva týmy z Velké-
ho Meziříčí. V  kategorii hobby 
muži nastoupil tým Dobro došli 
II ve  složení Miroslav Kosour, 
Zdeněk Kosour, František Kosour. 
V kategorii hobby ženy tým Dra-
čice na  turistice ve  složení Jitka 
Plašilová a Magda Svobodová.
Závod odstartoval 7. září ve 22.30 
z  náměstí Svobody v  Třinci. Při 
světle slavnostního ohňostroje 

vyrazil třítisícový dav za  tatrou 
slavného závodníka Karla Lopra-
ise, který závod vedl až pod sjez-
dovku na  Javorový. Tady začali 
závodníci strmě stoupat za  svitu 
čelovek své první výškové metry. 
Hned za  vrcholem se trasa závo-
du rozdělila a závodníci kategorie 

sport sbíhali dolů ke  kontrolní-
mu stanovišti Řeka. Trasa hobby 
pokračovala dál na Ropici, kde se 
obě trasy opět spojily. Namáha-
vá cesta pokračovala přes Trávný 
a  první závodníci stanuli v  čas-
ných ranních hodinách na  Lysé 

hoře. V údolích čekaly na unavené 
sportovce občerstvovací stanice, 
kde mohli doplnit vodu a najíst se 
před dalším stoupáním. Kamenité 
cesty a zejména těžký terén si za-
čaly vybírat svou daň a  startovní 
pole závodníků začalo řídnout. 
Prudké stoupání a  náročný tra-

verz na  Smrk zlomily odhodlání 
týmu Dobro došli II, po zdravot-
ních problémech se skupina roz-
dělila a  pokračovala do  cíle jen 
mimo soutěž. Na Čertově mlýně, 
což byl další vrchol v  pořadí, se 
začaly pomalu formovat skupin-

ky z  rozpadlých týmů, které byly 
odhodlány dojít až do cíle. To už 
závodníky vítaly Pustevny, ale jen 
málokdo obdivoval krásné Jur-
kovičovy stavby, a  po  doplnění 
vody všichni spěchali na Radhošť, 
kde byla další vrcholová kontrola. 
Vidina blízkosti cíle hnala spor-
tovce, které ještě nezradilo tělo, 
přes sedlo Pindula do posledního 
stoupání na  Velký Javorový. Tou 
dobou však už většina závodníků 
bojovala nejen s  kopci, ale hlav-
ně s  bolestí, která provázela kaž-
dý krok. Zdravotní problémy se 
nevyhnuly ani týmu Dračic, ale 
dostály své pověsti neúnavných 
bojovnic a  ve  výsledném čase 24 
h 36 min vystoupaly na  frenštát-
ském náměstí na  pomyslnou „ká 
dvojku“ a ve své kategorii obsadily 
skvělé 13. místo.
Doufáme, že se i příští rok postaví-
me na start tohoto náročného závo-
du a budeme bojovat o co nejlepší 
umístění se spoustou skvělých zá-
vodníků, přírodou, počasím a hlav-
ně se svým tělem. -kos-

Dračice zvládly extrémní přechod Beskyd

Velkomeziříčští lyžaři Ski 
klubu si dne 12. října 2012 při-
pomenou 40. výročí novodobé 
historie lyžování – založení 
lyžařského oddílu TJ Spartak 
Velké Meziříčí v roce 1972.

Citujeme z výroční zprávy lyžař-
ského oddílu zpracované tehdej-
ším předsedou Karlem Filipem 

u  příležitosti 10 let trvání lyžař-
ského oddílu (1972–1982).
„V  roce 1965 to byla stálá, asi 
třicetičlenná skupina mladých 
i  dospělých lyžařů, která se pra-
videlně scházela na  ‚Liškovce‘. 
Značnou část této skupiny tvořili 
mladí zaměstnanci OZS, n. p., 
Velké Meziříčí, z jejich iniciativy 
a  za  pomoci jmenovaného pod-

niku byl postaven a dán do pro-
vozu v roce 1966 na Fajtově kopci 
první lyžařský vlek na Vysočině.
Toto zařízení udělalo za pár roků 
takovou propagační práci, že bylo 
nutné, vzhledem k vzrůstajícímu 
zájmu, uvažovat o nějaké organi-
zovanosti. Slovo dalo slovo a byl 
tu návrh na  založení lyžařského 
oddílu při TJ Spartak pod patro-
nátem OZS, n. p., VM.
Dne 6. září 1972 se konala usta-
vující schůze LO za  účasti 33 
členů. Byl navržen a  zvolen vý-
bor oddílu, a to v tomto složení: 
Fr. Filip, J. Liška st., P.  Bařtipán, 
ing. I. Kopečný, J. Pálka st., K. Fi-
lip a E. Bařtipánová.“ Tolik z vý-
roční zprávy Karla Filipa.
Nově vzniklý lyžařský oddíl pře-
vzal od budovatelů lyžařský vlek 
se strojovnou a  agregátem, za-
trubnění potoka, osvětlení svahu, 
rozjezdovou věž, sněhové vozidlo 
a další zařízení. Největší zásluhu 
na  tomto vybudovaném zařízení 

měli Jiří a  Pavel Pálkovi, Fran-
tišek Filip, Jindřichové Liškovi, 
otec a  syn, Ivo Feldman a  další. 
Prvním předsedou byl zvolen 
František Filip, kterého střídal 
Jiří Pálka a  vzápětí Karel Filip, 
který ve funkci setrval až do roku 
1991, kdy vzniklo nové občanské 
sdružení Ski klub Velké Meziříčí.
V  sedmdesátých letech do  vý-
boru LO TJ Spartak postupně 
přicházejí Mgr.  Jiří Cejpek, Petr 
Zezula, František Věžník za  pa-
tronátní n. p.  OZS, ing.  Karel 
Celý za  TJ Spartak, ing.  Zdeněk 
Kašpar, JUDr. Aleš Minařík, Sva-
topluk Peksa a Mgr. Jan Souček.
Nesporným kladem nově vzniklé-
ho oddílu bylo nadšení, se kterým 
se lyžařský oddíl pustil do realiza-
ce vlastní, dlouhodobé koncepce, 
jejímž cílem bylo vybudovat si 
vlastní sportovní a materiální zá-
kladnu, která by svým rozsahem 
a  úrovní uspokojovala potřeby 
oddílu, ale byla k dispozici i dal-

ším zájemcům z  řad sportovní 
veřejnosti. K  tomu výroční zprá-
va dále konstatuje: „Nesporná 
vzrůstající úroveň všech podni-
ků, jejich škála a počet účastníků 
svědčí o  tom, že práce oddílu je 
dobrá i když máme ještě rezervy, 
zejména v organizaci a plánování. 
K tomu je ovšem nezbytně nutné, 
aby se do  organizační práce za-
pojilo podstatně více lidí, ať již ze 
stávající členské základny, či nově 
získaných. Vzhledem k  součas-
ným podmínkám, které máme, 
je nutno tyto personální těžkosti 
pružně vyřešit a  nabídnout spor-
tovní veřejnosti, zejména té nej-
mladší, další možnosti organizo-
vaného sportovního vyžití.“
Tolik z  výroční zprávy lyžařského 
oddílu od Karla Filipa přednesené 
před 30 lety. Mnohé z  jeho myš-
lenek platí i dnes. Plné znění této 
výroční zprávy na www.skivm.cz.

Výbor Ski klubu VM, 
foto: archiv klubu

Lyžaři oslaví čtyřicáté výročí založení svého sportovního oddílu
Liga Vysočiny starší žákyně 
První soutěžní turnaj v Havlíčkově 
Brodě jsme zahájili prohrou s do-
mácími. I přes vyrovnaný průběh 
se nepodařilo v závěru zlikvidovat 
náskok soupeřek a prohráli jsme 
minimálním rozdílem 15:16 (6:6). 
Druhý souboj s hráčkami Třebí-
če jsme rozehráli nepříliš zdařile. 
Po změně stran zlepšená obrana 
a rychlé brejky znamenaly jedno-
značné vítězství 27:12 (10:9). V 
utkání s hráčkami Žirovnice jsme 
neustále tahali za kratší konec, 
když jsme se v útoku nedokázali 
vyrovnat s těsnou osobní obranou, 
v obranné fázi soupeřky dokázaly 
nacházet výraznější skuliny 12:16 
(5:7).
Hrály: Šabacká Jarmila (1) – Uchy-
tilová Agáta (18), Kopečková Kate-
řina (15), Závišková Kateřina (14), 
Bačová Soňa (3), Uhlířová Eva (3), 
Buchtová Eliška (1), Teplá Lucie. 
Trenér Záviška. -záv-

I. B třída mužů skupina B
Měřín – Přibyslavice 4:0
Jakubov – Velká Bíteš B 2:4
Křižanov – Polná B 4:2
1. Hrotovice 9 8 1 0 34:6 25
2. Velká Bíteš B 9 6 1 2 23:18 19
3. Polná B 9 5 1 3 22:16 16
4. Bystřice nad P. B 9 5 1 3 17:14 16
5. Křižanov 9 4 2 3 17:15 14
6. Měřín 9 3 3 3 19:17 12
7. Jakubov 9 4 0 5 15:20 12
8. Rokytnice n.R. 9 4 0 5 11:19 12
9. Telč 8 3 2 3 18:14 11
10. Bohdalov 9 3 1 5 12:18 10
11. Studenec 9 2 2 5 13:19 8
12. Přibyslavice 9 2 2 5 10:17 8
13. Šebkovice 8 2 1 5 10:18 7
14. Stařeč 9 2 1 6 10:20 7

OP mužů II. třída
Nedvědice – O. Bítýška 1:1 (0:1). 
Góly: Doušek – Večeřa. 

Radostín – Bobrová 3:1 (3:0). Góly: 
Promberger, Kozel, Večeřa – Smažil.
Moravec – Svratka 5:3 (2:3). 
Góly: Hladík 2, Mičánek, Černý, 
Slavíček – Maštalířský 2, Suchý.
Bory – Hamry 0:2 (0:1). Góly: 
Kučera, Havlík.
1. Hamry 9 6 1 2 30:16 19
2. Rozsochy B 9 5 3 1 21:11 18
3. Nedvědice 9 5 3 1 18:12 18
4. Nová Ves B 9 6 0 3 31:27 18
5. Radostín 9 5 2 2 27:14 17
6. Moravec 9 5 1 3 24:22 16
7. Svratka 9 4 2 3 21:13 14
8. O. Bítýška 9 4 2 3 18:20 14
9. R. Svratka 9 4 1 4 21:21 13
10. Bobrová 9 2 2 5 14:23 8
11. Rožná 9 2 1 6 20:25 7
12. Ujčov 9 2 1 6 18:29 7
13. Bory 9 1 3 5 18:25 6
14. Rovečné 9 1 0 8 10:33 3

házená
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Ztracená generace získala své první tři body

Slza VM – La Bucañeros 1:7 (1:1)
Velmi dobrý vstup do  utkání 
měla Slza, když se o první bran-
ku postaral svým prvním gólem 
Švihálek. Hráči La Bucañeros 
se snažili vyrovnat, ale obrana 
Slzy zdárně vzdorovala útokům. 
V závěru poločasu si však nedo-
kázala pohlídat Pospíšila, a  ten 
nekompromisní střelou vyrovnal. 
Ve druhém poločase se dokázali 
prosadit dvěma brankami Bou-
ček a  po  jedné Dufek, Dočkal, 
Pospíšil a  E. Smejkal. V  tomto 
zápase zaslouženě vyhráli La Bu-
cañeros. Příští týden ve  čtvrtek 

čeká „mladé piráty“ velmi očeká-
vaný zápas s Flamengem v 18.30 
hodin.
Střelci: Slza VM: 12.’ Švihálek 
Petr. La Bucañeros: 19.’ Adam 
Pospíšil, 25.’ Dufek Jaroslav, 35.’ 
Dočkal Aleš, 40.’ Bouček Michal, 
42.’ Bouček Michal, 48.’ Adam 
Pospíšil, 48.’ Smejkal Eduard. 
Karty: Liška Lubomír. Švihálek 
Petr, Puzrla Milan – Dočkal Aleš, 
Bouček Michal. Rozhodčí: Rosic-
ký Jakub.
The Lost Generation – Kitty-
dogs United 1:0 (1:0)
V  zápase dvou týmů ze spodku 
tabulky byla k  vidění spousta 
šancí, avšak ujala se pouze jedi-
ná, která tak rozhodla o  vítěz-

ství The Lost Generation. Hráči 
Kittydogs United ve  druhé půli 
vyvinuli enormní snahu o  vy-
rovnání, gól se jim ale vstřelit 
nepodařilo. O ohrožování bran-
ky se nejvíce staral Zezula, který 
několikrát nebezpečně vystřelil. 
Tým the Lost Generation vede-
ní uhájil a  získal tak své první 
tři body. Arbitr: Štefka Stanislav. 
Bez karet. 
Liga mužů:
1. Flamengo 5 5 0 0 26:3 15
2. Woolloomooloo Bay 5 5 0 0 26:9 15
3. SK Mostiště 5 4 0 1 11:6 12
4. La Bucañeros 5 3 0 2 26:10 9
5. Kašpaři VM 5 2 0 3 9:8 6
6. Pobřeží Kocoviny 5 2 0 3 8:17 6
7. The Lost Generation 5 1 0 4 5:16 3
8. Kittydogs United 5 1 0 4 5:18 3
9. Slza VM 5 1 0 4 4:18 3
10. Retro Křižanov B 5 1 0 4 11:26 3

Rozlosování 7. kola ligy mužů
MKVM:
11. 10. La Bucañeros – Flamen-
go, Slza VM – The Lost Gene-
ration a  Woolloomooloo Bay – 
Kašpaři VM
15. 10. Pobřeží kocoviny – Woo-
lloomooloo Bay, Flamengo – SK 
Mostiště a  Retro Křižanov B – 
Slza VM
Statistiky z  utkání, soupisky, foto-
grafie, profily týmů a další informa-
ce naleznete na webu MKVM.
Na stránkách zhlédněte i fotoga-
lerii každého zápasu MKVM! 
Videa ze zápasů můžete vidět 
na webu Internetové televize Vel-
ké Meziříčí www.televizevm.cz.

www.mkvm.cz

-ls-

I. liga mladší dorostenky
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
30:27 (16:13)
Domácí tým vstoupil do  boje 
s  méně početným kádrem sou-
peřek aktivně a  s  chutí. Dobrá 
obranná součinnost a  rychlý 
přechod do útoku slavily úspěch 
v  podání úspěšně zakončených 
brejků Elišky Koudelové, Kláry 
Sedláčkové a  Michaely Homo-
lové a  znamenaly zklidňující 
vícebrankové vedení. V  postup-
ném útoku jsme byli aktivní, 
neustálou hrozbu pro Brněnské 
měla na  svědomí útočná souhra 
spojek, na  jejímž konci byly ve-
směs přesné projektily v  podání 
kanonýrky Hany Kratochvílové. 

V polovině prvního dějství jsme 
si tak dokázali udržovat pětigó-
lový odstup. V  závěrečné pěti-
minutovce jsme však výrazněji 
polevili v koncentraci a umožnili 
tak snaživému soupeři snížit až 
na poločasových 16:13. Po změně 
stran Bohunické změnily útoč-
nou taktiku. Hrou na dva pivoty 
začaly rozebírat naši defenzivu. 
Útočné pokusy v  podání domá-
cích byly čím dál víc narušovány 
těsným osobním bráněním, což 
vneslo do našeho herního proje-
vu nervozitu a časté nepřesnosti. 
Navíc řadu vyložených branko-
vých příležitostí zmařila na  roz-
díl od  naší strážkyně gólmanka 
hostí. Soupeřky v této fázi nejví-

ce zaměstnávala na postu spojky 
hrající Renata Škrdlová. S přibý-
vajícími minutami jsme začali 
ztrácet půdu pod nohama a pře-
nechali aktivitu rukám soupeřek. 
Ty i v minimálním počtu otočily 
vývoj utkání na svou stranu a pět 
minut před závěrečným signálem 
získaly dokonce dvoubrankové 
vedení!!! Závěrečnou fázi sou-
boje se podařilo tentokrát sehrát 
z domácí strany úspěšně. Zejmé-
na zlepšenou defenzivou, v  níž 
vynikala Kateřina Studená a De-
nisa Janečková. Soupeřkám jsme 
již neumožnili skórovat a  mohli 
se tak po  závěrečném signálu 
radovat z  „vydřeného vítězství“. 
Pozitivním bodem byl úspěšný 

návrat Markéty Partlové, která 
po sedmiměsíční pauze zaviněné 
zraněním kolene přispěla dvěma 
přesnými zásahy k  bodovému 
maximu. 
Sled branek 4:1, 7:3, 11:6, 13:8, 
15:10, 15:13, 16:15, 19:17, 21:20, 
25:23, 25:27. 7m hody 2/1:1/1, 
vyloučení 3:3. Střely 54:39!
Hrály: Syptáková Veronika – 
Kratochvílová Hana (13/1), 
Koudelová Eliška (5), Škrdlová 
Renata (4), Sedláčková Klára 
(4), Partlová Markéta (2), Stu-
dená Kateřina (1), Homolová 
Michaela (1), Janečková De-
nisa, Bačová Soňa, Záviškova 
Kateřina. Trenéři: Záviška, 
Škrdlová. 

Prvoligové dorostenky doma porazily Bohunice

Domácí střílí na bránu soupeřek. Foto: Jaroslav Hugo

Tento měsíc byl zahájen již jubilej-
ní 10. ročník populární amatérské 
hokejové ligy neregistrovaných 
hráčů (na soupiskách týmů jich 
je 590!). Hrací systém zůstává ne-
změněn. Mužstva hrají ve dvou 
soutěžích – extralize a první lize. 
Soutěže bude hrát 23 týmů, dva 
nové jsou z Ořechova a Borů.
1. kolo
Extraliga
SK Netín – HC Benetice 7:3
Plhák M. 2, Plhák T. 2, Juda 2, 
Dvořák – Rygl, Doležal, Konečný
Sanborn VM – Horní Heřmani-
ce 6:2
Sláma 2, Hanuš 2, Gryč, Pondělí-
ček – Šilhán, Mejzlík Jar.
SK Omega VB – SK Afcon Kun-
šovec VM 5:0
Dvořák 2, Veselý, Loup, Dočkal
Agromotor VM – SK Vídeň 4:3
Chlubna 2, Šlapal, Zachoval – Ja-
nák, Pekárek, Vídeňský
HC Lukáš – Technické služby 
VM 6:3

Vaněk 2, Bartej, Pour 2, Studený 
– Chudoba 2, Horký
1. liga 
River VM – HC Pikárec 4:1
Rous 3, Lovětínský – Vařejka
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
5:7
Komínek 2, Mucha J. 2, Strádal – 
Nevěčný 3, Skryja 3, Polák
HC Tasov – SK Stránecká Zhoř 
1:4
Hamáček – Sojka, Kazda, Necid, 
Bartušek
Farma Měřín – HCF Dráhy VM 
11:1
Štoček F. 6, Štoček J. 3, Kocanda, 
Kašpar – Tuček
SPL Radostín n. Osl. – Ořechov 
6:2
Krejčí 3, Hubený, Váša A., Váša J. 
– Koudela, Dvořák
Auto Dobrovolný VM – HC 
Bory B 13:1
Weber 7, Rašner 2, Šefčík 2, Do-
hnal, Novák P. – Karásek

-vid-

Městská hokejová liga 
zahájila desátý ročník

Dorost
HHK VM – HCM Warrior Brno 
6:1 (0:1, 4:0, 2:0)
Branky a  asistence: 23. Buri-
an L., 27. Kampas M. (Bernat, 
Kampas J.), 28. Bernat (Kam-
pas M.), 29. Crha, 51. Tichý 
(Burian L., Šilpoch), 50. Slad-
ký (Burian L.) – 4. Mazánková 
(Elsner). Sestava HHK: Juda 
J. – Crha, Bezák D., Sladký, 
Báňa D., Báňa M. – Nevěčný, 
Burian L., Šilpoch - Kampas 
M., Kampas J., Bernat – Tichý. 
Rozhodčí: Dostál – Rous, Hor-
ký. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na bran-
ku: 28:33. Diváci: 50.
Dorost i ve svém druhém utkání 
si připsal plný počet bodů. Tento-
krát se poprvé představili doros-
tenci na domácím ZS. Soupeřem 
jim byl záložní tým Warrioru 
Brno. Vstup do utkání se vydařil 
lépe hostům, kteří se v 4. minutě 
ujali vedení. Poté se již prosazo-
vali pouze naši hráči a zaslouženě 
vyhráli.
Starší žáci
HHK VM – HC Ledeč n. S. 4:4 
(3:2, 0:1, 1:1)
Branky a  asistence HHK: Dun-
dálek (Úlovec, Pavelka), Kará-
sek, Nevěčný, Pacal (Nevěčný, 
Úlovec). Sestava HHK: Svoboda 

– Pacalová, Karásek, Báňa M., 
Janoušek – Kapusta, Nevěčný, 
Hebvábný – Dundálek, Úlovec, 
Pavelka – Pacal, Řepa, Marková. 
Rozhodčí: Maloušek, Rous. Vy-
loučení: 4:6, využití: 0:1, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 35:22. 
Diváci: 60.
Mladší žáci
HHK VM – HC Ledeč n. S. 5:5 
(2:3, 0:2, 3:0)
Branky a asistence HHK: 1. Juda 
M. (Barák), 20. Juda M., 43. Dvo-
řák, 50. Zacha (Juda M., 52.Ba-
rák. Sestava HHK: Pestr – Šan-
dera, Procházka, Broža, Ambrož 
– Barák, Juda M., Zacha – Bar-
tošek, Bíbr, Dvořák – Kapusta 
L., Krčma, Poledna – Havliš, 
Šilpoch M. Rozhodčí: Maloušek, 
Rous. Vyloučení: 4:5, využití: 0:1, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 
31:33. Diváci: 55.
Program mládeže:
Sobota 13. 10.
ZS Třebíč: SK Horácká Slavia 
Třebíč – HHK mladší žáci, za-
čátek utkání v  11.15, Horácká 
Slavia Třebíč – HHK starší žáci, 
začátek utkání v 13.15
Neděle 14. 10.
ZS Valašské Meziříčí: HC Valaš-
ské Meziříčí – HHK dorost, začá-
tek utkání v 10.00

-hhk-

Hokejový dorost uspěl, 
žáci remizovali

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – TJ Sokol Telnice 
27:22 (12:11)
Ve  třetím kole se utkali naši há-
zenkáři s  Telnicí. Soupeř před 
sezonou značně posílil a po prv-
ních dvou zápasech měl na svém 
kontě tři body. Očekávalo se tedy 
pěkné házenkářské představení, 
které po konečném zúčtování vy-
znělo lépe pro naše barvy. 
Úvod utkání byl z  obou stran 
v útoku „rozpačitý“ a dominovaly 
postavené obrany obou družstev. 
Skóre otevřel až ve  třetí minutě 
Radim Fischer. Telnice díky dů-
razu svých spojek rychle vyrov-
nala a  ujala se mírného vedení, 
které si udržovala do  10. minuty 
(3:5). V  další desetiminutovce se 
obě družstva těžko dobývala přes 
soupeřovy obrany. Naši hráči ale 
zvládli své kombinace lépe a srov-
nali na 6:6. To vlilo domácím čer-

stvou krev do žil a až do poločasu 
si udržovali jedno až dvou bran-
kové vedení. V této fázi střelecký 
tým táhl Roman Matušík, který 
si od  soupeře vysloužil osobního 
strážce. Nebýt několika smolných 
branek v závěru a nepřesně sehra-
né koncovky, mohlo být poločaso-
vé vedení i výraznější (12:11).
Vstup do  druhé půle se našim 
hráčům vydařil a odskočili Telnici 
na tři branky (36. minuta 15:12). 
Díky důrazné obraně našich hrá-
čů se hrálo několikrát v oslabení 
a to i dvojnásobném. Toho hosté 
využili a srovnali na 17:17. Dobře 
fungující trio obránců Kříbala – 
Matušík – Hron, podporované 
výborným pohybem Kaštana či 
Necida na hrotu, nedovolilo Tel-
nici vstřelit od 43. do 50. minuty 
branku. Za  tu dobu se podařilo 
především díky průnikům Kří-
baly a  Strašáka nasázet do  sítě 

hostí čtyři branky a  naši hráči 
si vytvořili rozhodující náskok 
21:17. Rozjeté domácí nezastavil 
ani oddechový čas trenéra hostí. 
Závěrečnou desetiminutovku se 
podařilo odehrát v  poklidu, kdy 
si naši hráči udržovali vybudo-
vaný náskok a  na  hřiště se tak 
dostali hráči z  lavičky. K  tomu 
pomohl také fakt, že Telnice se 
musela obejít bez vyloučeného 
rozehrávače Mrkvici, který si vy-
koledoval červenou kartu za faul 
na Živčice v trháku. 
Po  třech kolech má naše „áčko“ 
na kontě 6 bodů a v příštím kole 
pojede k  loňskému vítězi druhé 
ligy. V Hustopečích se ještě nikdy 
zvítězit nepodařilo, ale po  od-
chodech hráčů z  tohoto týmu 
a vzhledem k dobré formě naše-
ho týmu to bude velice zajímavý 
souboj.
7m hody 3/1:3/2 vyloučení: 9:5 

navíc ČK hostí Mrkvica, počet 
diváků 96.
Sled branek: 1:2, 2:3, 3:5, 6:6, 9:7, 
11:9, 12:11, 15:12, 16:16, 21:17, 
22:19, 25:20, 27:22.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Poul Ondřej – Matušík Roman 
(6), Kříbala Petr (6), Strašák Pa-
vel (4), Fischer Radim (3/1), Kaš-
tan Jiří (3), Necid Miloš (2), Hron 
Vojtěch (2), Živčic Pavol (1), 
Trojan Vítězslav, Juránek Jakub, 
Kubiš David, Pospíšil Jan, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Stoklasa David.

1. V. Meziříčí  3 3 0 0 81:70 6
2. Bohunice  3 2 0 1 100:72 4
3. Hustopeče 2 2 0 0 53:47 4
4. SK Kuřim  3 2 0 1 81:85 4
5. Brno B 3 2 0 1 79:83 4
6. Telnice 3 1 1 1 81:73 3
7. Maloměřice 2 1 0 1 65:55 2
8. Ivančice 3 1 0 2 72:76 2
9. Prostějov 3 0 1 2 73:79 1
10. H. Brod 3 0 1 2 67:78 1
11. Kostelec n. H. 2 0 1 1 44:57 1
12. Sokolnice 2 0 0 2 48:69 0

Druholigoví házenkáři přestříleli Telnici

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – TJ Sokol Telnice 
37:29 (14:17)
Vstup do  utkání se vydařil lépe 
hostům a ujali se vedení 1:2 a 2:5. 
Díky zlepšené obraně, kterou diri-
goval Honza Lečbych, se podařilo 
vyrovnat v 11. minutě na 6:6. Naše 
„mdlá“ a pomalá hra v útočné fázi 
znamenala neustále nejtěsnější ve-
dení hostů (10:11, 12:13). Branky 
se nám dařilo střílet alespoň z rych-
lých brejků, které zakončoval Mar-
tin Fiala. Postupný útok byl velmi 
upracovaný. Od  24. minuty jsme 
zaznamenali už jen jediný zásah 
v síti soupeře a Telnice díky rychlé-
mu útoku nám nasázela hned čtyři. 

Do šaten se tak šlo za stavu 14:17.
Důrazná domluva v  šatně klu-
kům prospěla. V  první deseti-
minutovce druhé půle se sice 
hra v  útoku i  obraně zlepšila, 
ale hosté svojí bojovností stále 
odolávali. Ve  41. minutě zave-
lel k  obratu David Pavliš, který 
svým pohybem v  obraně a  úto-
ku nejen střílel branky, ale hlav-
ně připravoval šance pro ostatní 
hráče. Ve  46. minutě byl obrat 
dokonán a  na  ukazateli svítilo 
příznivé skóre 25:23. Trenér hostí 
na  to reagoval oddechovým ča-
sem. To naše „nahecované“ hráče 
nepřibrzdilo a po dobré defenzi-
vě trestal soupeře Tomáš Stupka 

z  rychlých brejků. V  závěru už 
naši hráči hráli uvolněně a  roz-
stříleli se na spojkách Tomáš Bla-
ha s Martinem Janíčkem. 
7m hody 1/1:2/2 vyloučení: 2:1, 
diváků 28. Sled branek: 1:2, 2:5, 
6:6, 8:10, 12:13, 14:17, 17:19, 
19:22, 25:23, 30:24, 34:27, 37:29.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (9), Fiala 
Martin (8), Janíček Martin (6), 
Blaha Tomáš (6), Stupka Tomáš 
(4), Lečbych Jan (4), Ambrož 
Michael, Macoun Filip, Frej-
lich Tomáš, Pažourek Tomáš, 
Svoboda Filip, trenér Šidlo La-
dislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr. 

 -šid-

-šid-

S Telnicí si poradili i dorostenci fotbal žáci

SpSM jih
FC Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM U13 13:13 (7:6)
branky: 4× Křivánek, 2× Mitáš, 
2× Mikuška, Štveráček, Požár, 
Maleta, Vrba, Patiy
FC Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM U12 3:17 (2:8)
branky: 6× Ševčík, 3× Těšík, 2× 
Macek, 2× Malata Mirek, 2× Do-
ležal, Trnka, Svoboda

Nábor do fotbalu
Ročníky narození 2005 a 2006.  
Tréninky vždy v úterý a pátek 
od 15.30 na stadionu U Tržiště. 

-ves-

-záv-

-horales-
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Áčko zklamalo, když podlehlo Vracovu

Iva Závišková u míče. Foto: Jaroslav Hugo

HHK vyšel z derby s Bíteší vítězně

MSD sk. D
FC Vracov – FC VM 3:1 (1:0) 
Střelci: 33. a  65. Eliáš, 61. Pro-
cházka – 49. Souček. Rozhodčí: 
Hanák, Batík, Dohnálek. Sesta-
va FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Souček, P.  Mucha, Kozuň (42. 
Štefka) – Dufek, Berka (72. Ku-
čera), Šimáček, Smejkal, Netrda 
– Simr na lavičce Simandl, Jaroš, 
Vítek, trenér Smejkal, Krejčí. ŽK: 
Eliáš, Loprais – Šimáček, Dufek, 
Mucha P. Diváků: 100.
Na  hřišti posledního Vraco-
va byl k  vidění zoufalý výkon 
hostů, a  tak domácím k  plné-
mu bodovému zisku stačila jen 
bojovnost a  standardní situace. 
Od úvodních minut to byli do-
mácí hráči, kteří určovali tem-
po hry. Do střeleckých situací se 
dostávali zejména díky špatné-
mu pohybu soupeře bez míče. 
V  9. minutě poslal přihrávku 
do  malého vápna Pavel Simr, 
ale nikdo ze spoluhráčů tam 
nenaběhl. V  11. minutě hle-
dal Pavel Simr přihrávkou Edu 
Smejkala, ale tu v poslední chví-
li zachytil Vybíral. Tentýž hráč 

vypíchl o  minutu později míč 
Pavlovi Simrovi, který se dostal 
za domácí obranu. V 15. minutě 
poslal Pavel Simr další přihráv-
ku do  vápna, ale opět nenašel 
u spoluhráčů pochopení. Ve 27. 
minutě zastavil rychlý útok do-
mácích Milan Souček. Ve  33. 
minutě poslal špatnou přihráv-
ku Sláva Kozuň, Patrik Mucha 
musel domácího hráče zastavit 
faulem, míč si postavil Šmahaj 
a jeho centr našel na zadní tyči 
nikým neatakovaný Eliáš, a  ten 
pohotově zakončil (1:0). Hned 
z protiútoku zahrozil po centru 
Jardy Dufka Pavel Simr, ale jeho 
hlavička šla těsně vedle domácí 
brány. Do konce poločasu se již 
ani jeden z týmů k nebezpečné-
mu zakončení nedostal, a  tak 
odcházeli do kabin spokojenější 
domácí hráči.
Nástup do  druhého poločasu 
našim hráčům vyšel. Ve 49. mi-
nutě rozehrál rohový kop Miloš 
Netrda, jeho centr našel hlavu 
Pavla Simra, ale ten trefil gól-
mana Zálešáka, dorážka Zdeň-
ka Muchy trefila stejného hrá-

če, a  tak až další střela Milana 
Součka skončila v domácí bráně 
(1:1). Místo toho, aby nás vy-
rovnávací branka uklidnila, byli 
to domácí hráči, kteří převzali 
iniciativu. V  50. minutě prošel 
naší obranou Šmahaj, jeho stře-
lu Roman Invald chytil. V  51. 
minutě po  ztrátě Milana Souč-
ka se dostal k  zakončení Eliáš, 
ale Roman si s jeho střelou opět 
poradil. V  61. minutě rozehrá-
li domácí přímý kop z  hranice 
vápna, nedůraz obránců umož-

nil domácím na  tři přihrávky 
dostat míč k Procházkovi, a  ten 
zblízka upravil na 2:1. O pár mi-
nut později bylo ještě hůř. Ztrátu 
míče ve  středu hřiště potrestali 
domácí další brankou, když při-
hrávku Šmahaje zužitkoval Eli-
áš. Naši hráči po třetí brance sice 
zvýšili svou snahu, ale ke změně 
skóre to již nestačilo, a tak po 90 
minutách se zcela zaslouženě 
domácí hráči a fanoušci radovali 
z plného bodového zisku.
„Již při rozcvičování před zá-

pasem bylo na  klucích vidět, 
že není něco v  pořádku. Stejně 
jako rozcvičení, tak i  70 minut 
zápasu odehráli laxně. Chyběla 
jim bojovnost, pohyb po  hřišti. 
Vůbec nemluvím o nějaké herní 
kombinaci. My jsme začali hrát 
trochu fotbal až po  obdrženém 
třetím gólu, což bylo pozdě. 
Branky padly opět po standard-
ních situacích a  individuální 
chybě jednotlivce. Dnes vůbec 
nechodily balony do  krajů, kde 
se málo nabízeli krajní záložníci. 
Kluci zápas odflákli a  zklamali 
tak hrstku věrných diváků i celý 
realizační tým,“ vyjádřil vel-
kou nespokojenost trenér Libor 
Smejkal st. 

Áčku se ve Vracově nevedlo. Foto: David Horký

1. A tř., sk. B 
FC VM B – Sokol Želetava 4:1 
(2:1)
Rozhodčí: Škorpík – Šrámek, Půl-
pán. Diváci: 80. Branky: 2× Palát 
(34.), (77.), Žák (32.), Doucha 
(57.) – Simandl (9.). Karty: žlutá 
– Kozuň (39.), Šimáček (82.). Se-
stava: Jícha – Pospíšil, Halámek, 
Doucha, Kozuň – Žák (56. Liška), 
Šimáček, Malec (70. Vítek), Vy-
skočil – Palát, Beran (78. Ráček).
Na  poslední chvíli k  nám přišel 
na  střídavý start z  Vysočiny Jih-
lava (starší dorost U19) brankář 
Tomáš Jícha. Hrálo se za  vel-
mi deštivého počasí. Do  utkání 
vstoupili domácí hráči velmi 
vlažně, když první nebezpečnou 
šanci měl Vrbka, ale střílel jen 
vedle tyče. V 9. minutě jsme in-
kasovali úplně hloupý gól, když 
jsme si špatně přihráli na  polo-
vině Želetavy, a  následný rychlý 

protiútok zúročili hosté brankou 
Simandla. Domácí hráči se pro-
brali až po  půlhodině. Doucha 
vyslal mezi obránce Žáka, a  ten 
skóroval k tyči. Neuběhly ani dvě 
minuty a po centru Berana se míč 
odrazil k Palátovi, jehož nekom-
promisní rána zapadla za  Mast-
ného. V závěru poločasu se blýskl 
brankář Jícha, který nebezpeč-
nou střelu k tyči na mokrém teré-
nu vytěsnil na roh. Vstup do dru-
hé půle patřil domácím hráčům. 
Vyskočil mířil těsně vedle. V 57. 
minutě zahrával Vyskočil PVK 
na  zadní tyč, kde si naběhl st. 
dorostenec Doucha, který uklidil 
míč do  brány. Hned nato mohl 
snížit Svoboda, ale robinzonáda 
Jíchy stála za  to. V  77. minutě 
poslal Vyskočil dlouhý křižný pas 
na Paláta, a ten jedovatou střelou 
uzavřel skóre zápasu. V  závěru 
zápasu hosté stříleli nad brá-

nu a domácí si ještě vytvořili tři 
vyložené gólovky. „Zápas začal 
z naší strany velmi vlažně, proto 
jsme i  inkasovali gól. Po  půlho-
dině hry jsme konečně hráli do-
předu a snažili jsme se o kombi-
naci. Po zbytek utkání jsme hráli 
opět jako v předchozích zápasech 
pohledný fotbal. Velmi mile mě 
překvapili Jícha, Doucha, Palát, 
Vyskočil a  Žák, kteří do  týmu 
přinesli kvalitu a  konkurenci,“ 
řekl velmi spokojený trenér Libor 
Smejkal mladší. 
1. Štěpánov n. S. 9 6 1 2 20:14 19
2. Přibyslav 9 5 3 1 26:15 18
3. Třebíč HFK B 9 5 1 3 24:18 16
4. Křoví 9 4 3 2 17:15 15
5. Žďár n. S. B 9 4 2 3 24:22 14
6. Rantířov 9 4 1 4 23:19 13
7. Rapotice 9 4 1 4 22:26 13
8. Budišov-Nárameč 9 3 3 3 20:17 12
9. V. Meziříčí B 9 4 0 5 17:16 12
10. Stonařov 9 3 3 3 18:18 12
11. Herálec (ZR) 9 3 3 3 27:31 12
12. Vrchovina B 9 2 2 5 12:18 8
13. Želetava 9 2 1 6 21:33 7
14. Kouty 9 2 0 7 9:18 6

-ls-

I přes vlažný začátek Benfika slavila

II. liga žen
Sokol VM – Tatran Bohunice 
32:31 (13:18)
Domácí tým převážnou část hrací 
doby prohrával místy až o  sedm 
branek. Od  úvodního hvizdu 
rozhodcovské dvojice byly akce 
našich těžkopádné, v  obranné 
fázi jsme se nedokázali vypořádat 
s  rychlostí, přesností a  důrazem 
soupeřek. Prvních dvacet minut 
jsme se ještě drželi na  dostřel. 
S přibývajícími minutami převza-
ly aktivitu Bohunické. Naše příliš 
individuálně vedené útočné akce 
měly minimální šanci na úspěch, 
zatímco soupeřky snadno prochá-
zely přes naši místy chaotickou 
defenzivu. Po  první půlhodině 
hry tak svítil na ukazateli poměrně 
jednoznačný stav odpovídající ak-

tuálnímu dění na palubovce. Když 
hned po  změně stran soupeřky 
navýšily až na sedmigólový rozdíl 
13:20, nikdo z domácích přízniv-
ců již nevěřil v obrat. Od 35. mi-
nuty však nastal nečekaný zvrat. 
Postupně se hra našeho týmu za-
čala konsolidovat, v  útočné fázi 
jsme se začali více prosazovat 
střelbou ze střední vzdálenosti. V  
obranné hře jsme včasným atako-
váním nutili soupeřky k chybám. 
Brněnský tým se začal potýkat 
s  nepřesnostmi, znervózněl, a  to 
byla voda na mlýn našich. Po sé-
rii úspěšně zakončených rychlých 
brejků byl rozdíl ve  skóre mini-
mální 21:22!!! Soupeřky využily 
oddechového času a  opětovně se 
dostaly do  dvougólového vede-
ní. Náš rozjetý celek však nere-

zignoval, srovnal stav na  30:30 
a  v  poslední minutě měl gólově 
navrch. Soupeřky stačily ještě ze 
sedmimetrového hodu vyrovnat. 
O  našem šťastném vítězství roz-
hodla přesná střela tři sekundy 
před koncem utkání z  ruky Ivy 
Záviškové. 
7m hody 5/5:3/3, vyloučení 1:2. 
Sled branek 1:5, 4:7, 9:12, 12:17, 
14:21, 21:22, 21:24, 23:26, 25:27, 
28:28, 31:30.
Hrály: Hleba Inna, Zelníčková 
Marta, Babáčková Marcela – Zá-
višková Iva (11), Kratochvílová 
Monika (9/2), Dvořáková Šárka 
(5/3), Klusáčková Jana (3), Svobo-
dová Diana (2), Fischerová Micha-
ela (2), Pacalová Lenka, Chlubnová 
Jaroslava, Necidová Soňa. Vedoucí 
družstva Pacalová.

Házenkářky porazily Bohunice o gól kdy a kam 

na fotbal 14. října v 10.15 muži 
A – Bohunice (na Tržišti); v 15.00 
Herálec – muži B (odjezd auto-
busu ve 13.00)
na  házenou do  sportovní haly 
za Světlou 13. října v 9.00 muži B 
– Bystřice nad Pernštejnem 
a 14. října od 8.30 do 14.00 tur-
naj starších žákyň VM – Třebíč, 
Havlíčkův Brod, Žirovnice
na  hokej 13. října v  17.30 muži 
A – Uherský Ostroh (ZS VM)

1. Líšeň 10 8 1 1 22:9 25
2. Třebíč 10 6 3 1 12:5 21
3. Vrchovina 10 6 2 2 20:9 20
4. Napajedla 10 4 3 3 25:13 15
5. Polná 10 4 3 3 19:19 15
6. Bohunice 10 3 4 3 17:11 13
7. Vikt. Otrokovice 9 4 1 4 15:10 13
8. Velké Meziříčí 10 4 1 5 15:17 13
9. Pelhřimov 10 4 1 5 17:21 13
10. Tasovice 10 4 1 5 12:17 13
11. DOSTA Bystrc 10 3 3 4 14:20 12
12. Bystřice n. P. 10 3 2 5 12:21 11
13. Spytihněv 10 3 1 6 15:27 10
14. Hodonín 10 3 0 7 13:15 9
15. Vracov 10 2 3 5 8:19 9
16. Vyškov 9 1 5 3 7:10 8

-myn-

Nábor do házené
Oddíl házené VM zve do svých 
řad chlapce a  děvčata naroze-
né 1995–2003. 
Pravidelné tréninky pondě-
lí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Branky: 4. Čikl (Košecký), 59. 
Mička (Trnka, Tůma) – 15. Smej-
kal (Štěpánek), 17. Hlouch, 42. 
Nekvasil (Sedláček), 42. Střecha 
(Sedláček, Štěpánek), 49. Sedlá-
ček (Hlouch). Sestava HC Spartak 
VB: Valo (42. Chadim) – Štěpá-
nek, Vychodil, Rosendorf, Souček, 
Mička, Krčál, Grmela, Košecký, 
Pospíšil, Tůma, Trnka, Rozma-
hel, Čuňočka, Kožár, Touška M., 
Čikl, Petrčka, Buďa, Touška J. Se-
stava HHK VM: Hladík (Štourač) 
– Dusík, Šerý, Sedláček, Souček, 
Válek, Ambrož - Hlouch, Nekva-
sil, Novák - Smejkal, Štěpánek, 
Střecha F. – Nedoma, Kudláček, 
Burian V. – Burian P.  Rozhodčí: 
Černý – Brůžička, Vašíček. Vylou-
čení: 8:7, navíc Košecký (VBI) 5 + 
DKU. Využití: 0:2, v oslabení 0:0. 
Diváci: 70.

Ve  druhém kole zajíždělo první 
mužstvo HHK do  Velké Bíteše, 
kde nás čekalo derby s  místním 
Spartakem. Zatímco naši hráči již 
měli za  sebou první kolo, domá-
cím začala soutěž až tímto zápa-
sem. V prvním kole měli svěřenci 
Pirochty volno. Vstup do  utkání 
se lépe vyvedl domácím hráčům. 
Ve 4. minutě se prosadil Igor Čikl. 
Na další branku jsme si museli po-
čkat do 15. minuty, kdy se prosadil 
Lukáš Smejkal. Asistenci si připsal 
Lukáš Štěpánek. O  dvě minuty 
později jsme hráli v  početní pře-
vaze, kterou proměnil ve  vedoucí 
branku Roman Hlouch. Ve druhé 
třetině, přes šance na  obou stra-
nách se skóre nezměnilo. Vstup 
do  poslední třetiny se našim hrá-
čům velmi vydařil. V  rozmezí 28 
vteřin se prosadili Karel Nekva-
sil po  asistenci Zdeňka Sedláčka 
a  náskok o  tři branky zvýšil Filip 

Střecha po  asistencích Zdeňka 
Sedláčka a Lukáše Štěpánka. Dru-
hou přesilovku se podařilo využít 
našim hráčům ve 49. minutě. Au-
torem branky byl Zdeněk Sedláček 
po  asistenci Romana Hloucha. 
Naposledy se měnilo skóre v  59. 
minutě. Autorem branky byl do-
mácí Mička. Derby tak skončilo ví-
tězstvím našich barev. Do tabulky 
jsme si připsaly první body a po-
sunuli se na  osmou příčku. Nyní 
se musíme soustředit již na  další 
domácí utkání. -hhk-

-záv-

KL J. Moravy a Zlínska
1. Kroměříž 2 2 0 0 0 19:3 6
2. Uherský Brod 2 2 0 0 0 8:5 6
3. Boskovice 2 1 1 0 0 8:6 5
4. Šternberk 2 1 0 1 0 12:9 4
5. Plumlov 2 1 0 0 1 16:9 3
6. Uherský Ostroh 1 1 0 0 0 6:2 3
7. Brno 2 1 0 0 1 5:7 3
8. Velké Meziříčí 2 1 0 0 1 8:12 3
9. Uherské Hradiště 2 0 1 0 1 3:11 2
10. Blansko 2 0 0 1 1 4:6 1
11. Velká Bíteš 1 0 0 0 1 2:5 0
12. Břeclav B 2 0 0 0 2 7:12 0
13. Brumov/Bylnice 2 0 0 0 2 8:19 0

V neděli i přes nepřízeň počasí 
proběhl v lyžařském areálu na 
Fajtově kopci další přípravný 
závod jubilejního X. ročníku Ly-
žařského poháru Vysočiny. De-
vadesát sedm závodníků všech 
kategorií soutěžilo v disciplíně 
suchý slalom. Výsledky a foto 
ze závodu najdete na webových 
stránkách skivm.cz. 

Text a foto: Petr Zezula

Lyžaři odstartovali 
přípravu na pohár


