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HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO 
vás zve na 

představení nového vozu Š KO D A  R A P I D
Kde: Horácké autodružstvo Velké Meziříčí 
Kdy:  20.  10.  2012 v  9–17 ho din
Program: Testovací jízdy s vozy Škoda Rapid
Občerstvení ■ Tombola ■ Soutěže ■ 
Skákací hrad pro děti

Ujišťujeme vás, že budete mile překvapeni nejen s mimořádným designem 
a jízdními vlastnostmi vozů Škoda Rapid, ale také s vnitřním prostorem 
a komfortem.                                                                             Těšíme se na vaši návštěvu.

Horácké autodružstvo, K Novému nádraží 1345, Velké Meziříčí

Uzavírka silnice 
v Černé
V  termínu 15. 10.–2. 11. 2012 
je uzavřena silnice č. II/348 a  č. 
III/34826 v obci Černá z důvodu 
stavby veřejné kanalizace v obci. 
Průjezd po  silnicích II/348 
a III/34823 na trase Měřín – Čer-
ná – Pavlov (Kyjov) je volný. 

-měú-

Soutěžte o volné 
vstupenky
Pokud chcete vyhrát volné vstu-
penky na  koncert legendární 
skupiny SLADE, která vystou-
pí v Jupiter clubu 26. 10. 2012, 
zapojte se do soutěže týdeníku 
Velkomeziříčsko a pořadatele 
koncertu.

Více čtěte na straně 8
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V Kraji Vysočina vyhráli sociální demokraté
Volby do krajských zastupitelstev, které proběhly 
12. a 13. října 2012, vyhrála v Kraji Vysočina 
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). 
Ta v rámci kraje získala 29,26% platných hlasů. 
Za ní se umístila KSČM s 19,57 %, KDU-ČSL 
s 12,33%, ODS 10,29%, Pro Vysočinu 6,38%, 
TOP 09 a Starostové pro Vysočinu 5,05%. Ostat-
ní strany a hnutí, které vyslaly kandidáty do boje 
se přes pětiprocentní hranici nepřehouply. K vol-
bám přišlo 41,05%voličů, což je méně než před 4 
roky. Tehdy jich volilo 44,88 %. 

Ve  Velkém Meziříčí sice vyhrála také ČSSD 
s 28,52% hlasů, ale oproti minulým volbám v roce 
2008 je to podstatné méně – tehdy získala 40,60 % 
hlasů. Druzí byli letos komunisté s 18,36%, za nimi 
se umístila ODS (18,22) a  KDU-ČSL (14,16). Vo-
lební účast byla ve Velkém Meziříčí 37,67 %. Oproti 
minulým volbám je to mírný pokles. Ve Velké Bíte-
ši vyhrála KDU-ČSL s 29,73% hlasů, druzí byli so-
ciální demokraté s 21,42%, třetí komunisté (19,16), 
Pro Vysočinu (10,56) a ODS 7,63 (což je o polovi-
nu méně než minule, kdy získala 14,56%). Volební 
účast byla 41,54 %. V Měříně zvítězila ČSSD (25,43 

%), ODS (20,37), za  ní KDU-ČSL (18), KSČM 
(16,11). K  volbám přišlo 40,83 % voličů. V  Křiža-
nově si prvenství odnesla KDU-ČSL(24,35), před 
ČSSD (22,01), KSČM (21,07) a ODS (11,24). Voleb-
ní účast byla nižší než minule, a to 28,87%.
Získané mandáty
ČSSD bude mít 17 zastupitelů (méně než dosud), 
KSČM 11, KDU-ČSL 7, ODS 5, Pro Vysočinu 3 
a  TOP 09 a  Starostové 2. V  krajském zastupitel-
stvu, které má 45 křesel, zasedne z našeho regionu  
starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid (ODS), 
místostarosta města Josef Komínek (ČSSD), mís-
tostarosta Velké Bíteše Tomáš Kučera (KDU-ČSL), 
starosta Osové Bítýšky Josef Mach (KDU-ČSL) 
a bývalý starosta Vel. Meziříčí František Bradáč.
Voliči v našem kraji, kteří o uplynulém víkendu při-
šli k volebním urnám, měli možnost vybrat si svých 
pětačtyřicet zástupců do Zastupitelstva Kraje Vyso-
čina z 18 politických stran a hnutí, což představo-
valo 646 kandidátů. Nejstaršímu kandidátovi v kraji 
Vysočina bylo 78 a nejmladšímu 18 let. Nejmladší-
mu zastupiteli je 68 a nejstaršímu 30 let. Průměrný 
věk nově zvolených zastupitelů je 52,22 let.
(Zdroj: www.volby.cz) Více str. 2.

Zapisovatel pozorně ukládá do počítače veškeré potřebné údaje. Na snímku jeden 
z nich Marek Švaříček z volebního okrsku č. 1 na ZŠ Oslavická. Foto: Iva HorkáIva Horká

Staveniště protipovodňové ochrany již převzaly firmy

Martina Strnadová

Na snímku vlevo zástupci města a nkt cables, vpravo zástupce 
Povodí Moravy Miroslav Pouzar. 2x foto: Martina Strnadová

Stavba protipovodňové ochrany ve Velkém Meziříčí startuje. 
Povodí Moravy ve čtvrtek 11. října na mostě přes Oslavu v ulici 
K Novému nádraží oficiálně předalo staveniště zhotoviteli, jímž je 
sdružení firem s názvem PPO Velké Meziříčí. 

Členy jsou společnosti Metrostav a Hochtief CZ. „Sdružení vysoutěži-
lo stavbu za 169 milionů korun. Termín dokončení prací je plánován 
na závěr roku 2013. Samotné práce ale začnou až po přidělení rozhod-
nutí o  poskytnutí dotace z  ministerstva zemědělství, na  které zatím 
stále čekáme,“ informovala za  investora akce Gabriela Tomíčková, 
tisková mluvčí Povodí Moravy. „K  zahájení by mělo dojít začátkem 
listopadu 2012, a to na protipovodňových zdech v areálu firmy nkt ca-
bles, v místě koupaliště a naproti Penny marketu. Je však potřeba vzít 
v úvahu, že se blíží zimní období a zahájení tak může být ovlivněno 
samotným počasím,“ upřesnil ještě tiskový mluvčí společnosti Hoch-
tief CZ Michal Talián. Protipovodňová ochrana města bude spočívat 

mimo jiné ve  zvýšení kapacity koryt toků Balinky a  Oslavy, včetně 
vybudování nábřežních zdí nebo zemních hrází. Město by tím mělo 
být ochráněno i  před tzv. stoletou vodou. „Hlavně se budou stavět 
ochranné zídky tam, kde chybí, jinde se budou ty stávající navyšovat. 
Někde bude ochrana řešena mobilním hrazením. Most v areálu firmy 
nkt cables se bude přesouvat jinam a tzv. Jeřábkův jez se bude rekon-
struovat na jez vakový,“ popsal zásadní prvky zástupce Povodí Mora-
vy Miroslav Pouzar s tím, že úpravy se dotknou asi tříkilometrového 
úseku řeky Oslavy a bezmála jedenapůlkilometrového úseku na Ba-
lince. Staveniště je tak poměrně rozsáhlé a  ve  vysoce exponovaném 
území. Jeho dílčí úseky však na sebe navazují a mohou být prováděny 
nezávisle na sobě. Krom již jmenovaných zásadních stavebních úprav 
zahrnují protipovodňová opatření i úpravy koryt obou řek a odtěžení 
nánosů či úpravy výustí dosavadní kanalizační sítě. Dále také zvýšení 
ocelových lávek na Oslavě i Balince nad úroveň hladiny návrhového 
povodňového průtoku.

Kaufland zatím stavbu 
obchoďáku nepotvrdil
O výstavbách obchodních 
domů Lidl či Kaufland ve Vel-
kém Meziříčí se diskutuje již 
dlouho. Konkrétní termíny 
zahájení stavby jednoho či dru-
hého z nich však zatím známy 
nejsou, i když oba obchodní 
řetězce ve Velkém Meziříčí 
pozemky již vlastní. Lidl má 
za řekou Balinkou část bývalé-
ho Svitu, Kaufland zase v areálu 
kablovky.

„Velmi intenzivně hledáme 
po  celé republice vhodné po-
zemky pro výstavbu nových 
obchodních domů. V  současné 
době se, bohužel, nedokážeme 
k  žádnému konkrétně vyjádřit 

vzhledem k faktu, že nevíme, jak 
jednotlivá jednání dopadnou. 
Nechceme nikoho mystifikovat, 
ale také nechceme nic vyloučit,“ 
uvedl Michael Šperl, tiskový 
mluvčí Kauflandu na  náš dotaz, 
zda k realizaci obchodního domu 
ve Velkém Meziříčí skutečně do-
jde a kdy. Kaufland je dle katastru 
nemovitostí vlastníkem bezmála 
dvou hektarů pozemků naproti 
fotbalovému stadionu U  Tržiště 
ve Velkém Meziříčí. 
Jde téměř o celou přední část are-
álu kablovky včetně celé plochy 
před vstupem, kde je parkoviš-
tě, dále vstupní budovy, nádvoří 
a výrobních hal za nimi.

Martina Strnadová

23. a 24. 10. 2012
obřadní síň budovy radnice ve Velkém Meziříčí

Více na straně 6

SBĚR ŠATSTVA – CHARITNÍ ŠATNÍK
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Kandidát Navrh.  str. Polit. přísl. Přednost. hl. Poř.
Příjmení, jméno, tituly věk    absolutní hlasy hlasy v %
Běhounek Jiří MUDr. 60 ČSSD BEZPP 9 866 20,54 1
Benc Ota Mgr. 47 ODS ODS 1 532 9,07 2
Bradáč František Ing. 56 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 096 5,41 6
Brož Ladislav 62 KSČM KSČM 412 1,28 10
Buchtová Věra 63 KSČM KSČM 477 1,48 9
Černá Marie Ing. (Pro Vysočinu) 55 SNK ED BEZPP 1 245 11,88 2
Černý Radek MUDr. 39 ODS ODS 994 5,88 4
Číž Josef 58 KSČM KSČM 706 2,19 6
Daněk Antonín 68 ČSSD ČSSD 409 0,85 8
Dobrý Zdeněk PhDr. 60 KSČM KSČM 1 512 4,70 2
Drápela Lubomír 59 KSČM KSČM 678 2,11 7
Fialová Jana Ing. 39 ČSSD ČSSD 1 367 2,84 4
Fischerová Jana Ing. CSc. 57 ODS ODS 904 5,35 5
Heřman Pavel MVDr. (Pro Vysočinu) 63 SNK ED BEZPP 1 296 12,37 1
Hodáč Pavel 43 KSČM KSČM 568 1,76 5
Houška Miroslav Ing. 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 913 4,51 7
Hyský Martin Ing. Bc. 37 ČSSD ČSSD 1 315 2,73 5
Chlád Zdeněk 40 ČSSD ČSSD 805 1,67 3
Chloupek Rudolf PaedDr. Ing. 61 ČSSD ČSSD 535 1,11 13
Jirků Ladislav PaedDr. 66 TOP 09 TOP 09 726 8,74 2
Joukl Libor Ing. 46 ČSSD ČSSD 1 637 3,40 7
Kalabus Pavel 59 KSČM KSČM 840 2,61 4
Kaňkovský Vít MUDr. 42 KDU-ČSL BEZPP 3 639 17,97 1
Kasal Jan Mgr. Ing. 60 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 216 6,00 3
Kašparů Jar. doc. MUDr. ThDr. PhDr. Ph.D., Dr. h. c. 62 TOP 09 TOP 09 960 11,56 1
Kodet Václav Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 740 8,59 2
Komínek Josef 53 ČSSD ČSSD 673 1,40 11
Kopecký Zdeněk Ing. 51 ČSSD ČSSD 772 1,60 12
Krčál Petr Mgr. Bc. 48 ČSSD ČSSD 982 2,04 6
Kružíková Marie RNDr. 58 ČSSD BEZPP 1 233 2,56 9
Kučera Tomáš Ing. 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 128 5,57 5
Kučerová Pavla 56 ČSSD ČSSD 699 1,45 16
Mach Josef 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 193 5,89 4
Necid Radovan Ing. 45 ODS ODS 1 047 6,19 3
Nevoral Marek 36 KSČM KSČM 724 2,25 11
Novotný Vladimír Ing. 46 ČSSD ČSSD 2 242 4,66 2
Oulehla Drahoslav JUDr. 60 KSČM KSČM 1 350 4,20 3
Pačiska Karel Ing. 55 ČSSD ČSSD 1 539 3,20 14
Piňos Petr 43 ČSSD ČSSD 540 1,12 10
Plodík Milan 56 KSČM KSČM 1 271 3,95 8
Slámečka Jan 60 KSČM KSČM 1 705 5,30 1
Soukup Jaroslav Ing. MBA 51 ČSSD ČSSD 508 1,05 15
Škaryd Tomáš Ing. 44 ČSSD ČSSD 1 519 3,16 17
Vlček Lukáš Bc. (Pro Vysočinu) 30 SNK ED BEZPP 852 8,13 3
Vystrčil Miloš RNDr. 52 ODS ODS 2 220 13,14 1

Výsledky Voleb do krajského zastupitelstVa V kraji Vysočina, které se konaly 12.-13. října 2012

Nově zvolení krajští zastupitelé
 Platné hlasy
 celkem v %
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 16 0,97
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 48 2,93
Strana soukromníků ČR 3 0,18
Moravané 5 0,30
Nár. socialisté-levice 21. stol. 0 0,00
TOP 09 a Starostové pro Vys. 38 2,31
SUVERENITA - Blok JB pro VYS. 17 1,03
Komunistická str.Čech a Moravy 314 19,16
Strana zelených 17 1,03
Česká str.sociálně demokrat. 351 21,42
Pro Vysočinu 173 10,56
Česká strana národně sociální 0 0,00
Občanská demokrat. strana  125 7,63
Starostové pro občany 9 0,54
Strana svobodných občanů 10 0,61
Dělnic. str. sociální spravedl. 4 0,24
KDU-ČSl. 487 29,73
Česká pirátská strana 21 1,28

Velká BítešVelké Meziříčí

 Platné hlasy
 celkem v %
Volte Pr. blok www.cibulka.net 1 505 0,91
Strana práv občanů Zemanovci 7 000 4,26
Strana soukromníků ČR 554 0,33
Moravané 305 0,18
Nár. socialisté–levice 21. stol. 227 0,13
TOP 09 a Starostové pro Vys. 8 302 5,05
Suverenita – Blok JB pro Vys. 1 736 1,05
Komunistická str. Čech a Moravy 32 119 19,57
Strana zelených 3 359 2,04
ČSSD 48 022 29,26
Pro Vysočinu 10 476 6,38
Česká strana národně sociální 89 0,05
ODS  16 888 10,29
Starostové pro občany 7 322 4,46 
Strana svobodných občanů 2 107 1,28
Dělnic. str. soc. spravedl. 1 198 0,73
KDU–ČSL 20 243 12,33
Česká pirátská strana 2 620 1,59

Měřín Křižanov
 Platné hlasy
 celkem v %
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,31
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 40 6,31
Strana soukromníků ČR 0 0,00
Moravané 0 0,00
Nár.socialisté-levice 21.stol. 0 0,00
TOP 09 a Starostové pro Vys. 22 3,47
SUVERENITA - Blok JB pro VYS. 6 0,94
Komunistická str.Čech a Moravy 102 16,11
Strana zelených 1 0,15
Česká str.sociálně demokrat. 161 25,43
Pro Vysočinu 24 3,79
Česká strana národně sociální 1 0,15
Občanská demokratická strana 129 20,37
Starostové pro občany 11 1,73
Strana svobodných občanů 3 0,47
Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,63
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 114 18,00
Česká pirátská strana 13 2,05

Kraj Vysočina

 Platné hlasy
 celkem v %
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,23
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 19 4,44
Strana soukromníků ČR 0 0,00
Moravané 1 0,23
Nár.socialisté-levice 21.stol. 0 0,00
TOP 09 a Starostové pro Vys. 13 3,04
SUVERENITA - Blok JB pro VYS. 4 0,93
Komunistická str.Čech a Moravy 90 21,07
Strana zelených 9 2,10
Česká str.sociálně demokrat. 94 22,01
Pro Vysočinu 7 1,63
Česká strana národně sociální 0 0,00
Občanská demokratická strana 48 11,24
Starostové pro občany 24 5,62
Strana svobodných občanů 5 1,17
Dělnic.str.sociální spravedl. 3 0,70
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 104 24,35
Česká pirátská strana 5 1,17

Máme na kraji 
silné zástupce

Volební okrsek % účast Pr. blok Zemanovci S soukrom. Moravané Nár. soc. TOP 09 Suverenita KSČM Str. zelen. ČSSD Pro Vys. ČSNS ODS Starostové S svob. obč. Dělnic. str. KDU-ČSL Pirátská str.
1. ZŠ Oslavická 39,12 0,31  6,91 0,00 0,62 0,00 5,66 0,00 18,23 0,31 30,18 1,88 0,00 19,18 1,57 1,25 0,00 11,00 2,83 
2. ZŠ Oslavická 29,76 0,42  3,78 0,84 0,84 0,84 3,78 0,84 12,60 1,68 27,31 4,62 0,00 17,22 0,00 4,20 1,26 18,06 1,68 
3. Tech. služby 36,32 0,26 9,73 0,26 0,00 0,00 2,10 0,52 17,63 0,52 31,57 1,57 0,00 15,00 0,78 1,57 0,00 17,10 1,31 
4. SŠŘS 40,83 2,04 5,94 0,00 0,18 0,18 3,34 0,92 14,86 1,67 23,04 2,97 0,00 24,34 1,67 0,92 0,74 15,61 1,48
5. Jupiter club 29,43 0,28 3,46 0,28 0,00 0,00 4,62 0,57 23,98 1,44 23,12 4,62 0,00 19,36 1,73 0,57 0,86 13,29 1,73
6. ŠJ Poštovní 37,86 0,49 6,15 0,00 0,00 0,00 1,97 1,47 21,42 1,47 35,22 3,44 0,00 15,76 1,23 0,24 0,00   9,60 1,47 
7. ZŠ a PŠ Čechova 40,06 1,07 3,75 0,00 0,53 0,00 1,87 0,53 21,17 1,07 36,72 3,75 0,00 14,47 2,14 1,07 0,26   9,91 1,60
8. ZDAR 40,78 0,48 4,15 0,00 0,97 0,00 2,68 0,00 18,33 1,95 30,07 3,66 0,00 26,16 0,97 0,73 0,00   8,80 0,97 
9. KD Hrbov 41,23 3,44 10,34 0,00 0,00 0,00 8,04 0,00   9,19 2,29 31,03 4,59 0,00 14,94 2,29 0,00 0,00 13,79 0,00
10. KD Lhotky 41,91 1,58 12,69 0,79 2,38 0,00 5,55 2,38 22,22 0,00 16,66 3,17 0,00 11,11 1,58 0,79 0,79 17,46 0,79
11. KD Mostiště 45,59 2,30 5,52 0,00 0,00 0,00 2,30 1,84 18,43 0,46 24,88 4,14 0,00 12,90 1,38 1,38 0,46 22,58 1,38
12. OV Olší n. Osl. 43,00 1,17 7,05 0,00 0,00 0,00 4,70 2,35 14,11 1,17 17,64 1,17 0,00   5,88 2,35 1,17 1,17 36,47 3,52

Jak se volilo ve dvanácti okrscích ve Velkém Meziříčí

Velké Meziříčí získalo v krajských volbách tři za-
stupitele z  celkových pětačtyřiceti. Pro obyvatele 
města to znamená naději na lepší spolupráci mezi 
městem a krajem. Řekl to starosta Radovan Necid 
(ODS). Kromě něj se do  krajského zastupitelstva 
dostal ještě místostarosta a sociální demokrat Jo-
sef Komínek a  zastupitel města lidovec František 
Bradáč. „Ještě nikdy se nestalo, aby naše město 
mělo v zastupitelstvu Vysočiny hned tři zástupce. 
Navíc ještě takto kvalitní politiky, jakými pánové 
Komínek a Bradáč jsou,“ řekl Necid a dodal: „Chci 
ještě poblahopřát kolegům ke zvolení a připome-
nout, že na všech kandidátkách se naše město ne-
ztratilo. Svědčí o tom například výborné výsledky 
radního Jiřího Michlíčka na kandidátce ODS, ane-
bo více než 500 preferenčních hlasů pro Martina 
Klementa na kandidátce KSČM. Meziříčí má také 
v senátním volebním obvodu Chrudim své želízko 
v ohni, do druhého kola postoupil náš občan a za-
stupitel Jan Veleba.“ -měú-

Vážení voliči,
chtěl bych touto cestou poděkovat vám voličům 
za výsledek, který ČSSD dosáhla v krajských volbách 
a díky vaší důvěře jsem se stal krajským zastupitelem.
Dali jste mi mandát, abych naše město zastupoval při 
jednáních krajského zastupitelstva.
Chtěl bych poblahopřát dalším dvěma zvoleným 
zastupitelům – ing.  Radovanu Necidovi (ODS) 
a  ing.  Františku Bradáčovi (KDU-ČSL) k  získání 
mandátu v krajském zastupitelstvu.
Vaší důvěry a hlasů si velmi vážím a  jsou pro mne 
velkou výzvou pro nadcházející volební období. 

Josef Komínek, předseda MO ČSSD Velké Meziříčí

Volební urny budou chvíli opět 
odpočívat. Ilustrační foto: Iva Horká

Výsledky na této straně zpracovaly: Simona Fňukalová a Iva Horká
Zdroj: www.volby.cz
Vzhledem k uzávěrce našeho listu a omezené kapacitě novin, přineseme výsledky, jak se volilo v jed-
notlivých obcích našeho regionu, v příštím čísle týdeníku Velkomeziříčsko.  Děkujeme za pochopení. 

 Platné hlasy
 celkem v %
Volte Pr. blok www.cibulka.net 34 0,96
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 211 5,98
Strana soukromníků ČR 5 0,14
Moravané 14 0,39
Nár. socialisté–levice 21.stol. 3 0,08
TOP 09 a Starostové pro Vys. 118 3,34
SUVERENITA – Blok JB pro VYS. 28 0,79
KSČM 647 18,36 
Strana zelených 43 1,22
ČSSD 1 005 28,52
Pro Vysočinu 116 3,29
ČSNS 0 0,00
ODS 642 18,22 
Starostové pro občany 49 1,39
Strana svobodných občanů 40 1,13
Dělnic.str. soc. spravedl. 14 0,39
KDU–ČSL. 499 14,16
Česká pirátská strana 55 1,56
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MUDr. Kateřina Cajthamlová přednášela v Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Doživotní změna návyků je pro hubnutí důležitá

Velkomeziříčská Rada města projednala
Zprávy z jednání Rady města ze 
dne 3. 10. 2012

1. Rada vzala 
na vědomí:
– informace o  možnostech zří-
zení dalšího oddělení mateřské 
školy
– oznámení TOP 09 o  koná-
ní shromáždění dne 8. 10. 2012 
na  náměstí ve  Velkém Meziříčí 
od 13 do 15 hodin

2. Rada povolila:
– v  souladu s § 23 odst. 5 záko-
na 561/2004 Sb. (školský zákon) 
výjimku z  nejvyššího počtu dětí 

v Mateřské škole Velké Meziříčí, 
příspěvkové organizaci pro od-
loučené pracoviště na ulici Osla-
vická 1800/20 v počtu 28 dětí

3. Rada schválila:
– návrh smlouvy budoucí na zří-
zení věcného břemene ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s., 
k  tíži pozemků města parc. č. 
2559/1 a 2760/2 v  lokalitě U Tr-
žiště, v obci a k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení zemního kabelu 
NN do těchto pozemků, právem 
provozování, údržby a  oprav 
na dobu trvání stavby 
– uzavření smlouvy č. 09033953 
o  poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR 

v  rámci operačního programu 
Životní prostředí na „ZŠ Lhotky 
– zateplení objektu a  využívání 
OZE“ se Státním fondem život-
ního prostředí České republiky
– pronájem sálu KD Lhotky pro 
TJ Sokol Lhotky od  6. 10. 2012 
do 10. 3. 2013 v rozsahu a za pod-
mínek uvedených v žádosti
– rozpočtové opatření: zdroj: 2 
tis. Kč – § 3745 veřejné prostran-
ství Mostiště; rozdělení: 2 tis. Kč 
– § 3341 oprava místního rozhla-
su Mostiště
– rozpočtové opatření: zdroj: 11 
tis. Kč – § 2212 PD na komunika-
ci v ul. Lesní; rozdělení: 11 tis. Kč 
– § 3631 PD na rozšíření veřejné-
ho osvětlení na ul. Lesní

– rozpočtové opatření: zdroj: 182 
tis. Kč – § 3392 PD na provádění 
stavby rekonstrukce Jupiter clu-
bu; rozdělení: 172 tis. Kč – § 3412 
oprava střechy šaten u ZŠ Školní 
10 tis. Kč – § 3412 oprava kanali-
zace na budově šaten
– rozpočtové opatření: zdroj: 204 
tis. Kč – § 3392 PD na provádění 
stavby rekonstrukce Jupiter clu-
bu; rozdělení: 204 tis. Kč – § 3429 
pokládka bazénové fólie na kou-
pališti (náhrada dlažby)
– rozpočtové opatření: zdroj: 
800 Kč – § 2212 vynětí z  ZPF – 
infrastruktura (komunikace); 
rozdělení: 400 Kč – § 2310 vynětí 
z ZPF – voda, 400 Kč – § 2321 vy-
nětí z ZPF – kanalizace

– rozpočtové opatření: zdroj: 117 
tis. Kč – § 3392 PD na provádění 
stavby rekonstrukce Jupiter clu-
bu; rozdělení: 117 tis. Kč – § 2212 
zpracování PD pro územní řízení 
akce Okružní křižovatka na  ul. 
Oslavická
– rozpočtové opatření: zdroj: 14 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va; rozdělení: 14 tis. Kč – § 6171 
rozšíření webových stránek měs-
ta o modul „mobilní město“
– rozpočtové opatření: zdroj: 5 
tis. Kč – § 6409 rezerva na dota-
ce a dary; rozdělení: 5 tis. Kč – § 
3419, účel: pořádání 18. ročníku 
drakiády ve Velkém Meziříčí

4. Rada souhlasila:

– ve  smyslu § 39 zák. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů s  přijetím 
účelově určených darů pro Měst-
skou knihovnu Velké Meziříčí, 
uvedených v  žádosti ze dne 20. 
9. 2012
– s použitím znaku města v pub-
likaci „Vysočina – Toulky příro-
dou“
– se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet města 
v  září 2012, do  upraveného roz-
počtu města v r. 2012 

Josef Komínek, 
místostarosta města

Info též na www.mestovm.cz

Chtějí získat dotaci na propagaci i spolupráci regionů
Obce velkomeziříčského a vel-
kobítešského regionu si mohou 
pomoci k penězům na základní 
vybavení pro pořádání různých 
kulturních a společenských 
akcí, jako jsou například 
pódium, party stany a židle. 
Podmínkou je vzájemná spolu-
práce v rámci regionů a jejich 
představení a propagace.

„Místní akční skupina (MAS) 
Most Vysočiny Velké Meziříčí 
ve  spolupráci s  MAS Havlíčkův 

kraj v  současné době dokončují 
společný projekt Cesty za  po-
znáním, dotovaný z  prostředků 
Státního zemědělského inter-
venčního fondu,“ uvedl předseda 
správní rady MAS Most Vysočiny 
Milan Dufek a dodal, že na více 
než půlroční přípravě projektu 
se podílí především manažerka 
Mikroregionu Velkomeziříč-
sko-Bítešsko Diana Kutnerová 
a manažerka MAS Havlíčkův kraj 
Jaroslava Hájková. Nabízí se zde 
možnost získat dotaci ve  výši až 

jednoho milionu osmi set šedesá-
ti tisíc korun na realizaci projektu 
sloužícího k  upevňování lokální 
identity obyvatel a  ke  vzájemné 
trvalé spolupráci obou skupin. 
„To je maximální částka, kterou 
lze na  náš záměr získat,“ uvedla 
za  MAS Most Vysočiny Diana 
Kutnerová a popsala, co vše by fi-
nance měly pokrýt. V rámci pro-
jektu bude za  pomoci studentů 
katedry cestovního ruchu Vyso-
ké školy polytechnické v  Jihlavě 
zpracována studie stavu památek 

a  četnosti akcí místního význa-
mu, vybavenosti území zázemím 
pro turisty atd. Studenti součas-
ně připraví i návrhy zážitkových 
tras pro různé cílové skupiny 
návštěvníků. Jejich práce budou 
podkladem pro vznik publikace 
a  turistických letáků s  popisem 
zážitkových tras. Krom těchto 
propagačních materiálů lze získat 
finance i  na  praktické zajištění 
kulturních a  společenských akcí 
na  území místní akční skupiny, 
a to na zakoupení mobilního za-

střešeného pódia o velikosti osm 
krát šest metrů za  asi 460 tisíc 
korun, samostatného zastřešení, 
což jsou velké party stany, jeden 
za cca 40 tisíc, a dále venkovních 
lavic, židlí a stolů. „Toto vybavení 
bude možno zapůjčovat zájem-
cům z  řad obcí neziskových or-
ganizací a  dalších,“ informovala 
Kutnerová a doplnila, že navíc ty 
obce, které budou mít zájem, do-
stanou infotabuli s  mapou zdej-
šího mikroregionu spolu s infor-
macemi o dané obci. „Podaří-li se 

nám dotaci získat, projekt bude 
zrealizován v  průběhu let 2013–
2014,“ uzavřela Kutnerová. 
V  17. kole příjmu žádostí bude 
rozděleno přes 950 milionů ko-
run na  pozemkové úpravy, vy-
užívání poradenských služeb, 
podporu cestovního ruchu a rea-
lizaci projektů spolupráce místní-
mi akčními skupinami. 
Příjem žádostí probíhá prá-
vě nyní, a to v  termínu od  17. 
do 23. října letošního roku.

Martina Strnadová

Lidé z Mírové si stěžují na vadnou kanalizaci
Špatná kanalizace a kvůli tomu zatopené domy 
po deštích trápí obyvatele ulice Mírová ve Vel-
kém Meziříčí. Přišli si proto stěžovat na jednání 
zastupitelstva města 18. září (viz snímek vpravo) 
a požadovat nápravu. 

„Poprvé jsme byli vytopeni dešťovou vodou rok 
po  nastěhování, to se opakovalo po  dvou třech 
letech, a  v  posledních deseti letech jsme vytope-
ni dvakrát třikrát do  roka. Teď podvakrát to bylo 
i znečištěnou vodou z domovní kanalizace,“ uvedla 
problém jedna z obyvatelek lokality Marie Špačko-
vá a dodala, „umíte si představit, když vám močka 
zaplaví dům do 20 centimetrů? Máme zničené zdi, 
dlažby... nikdo se tam nepřišel podívat a nic se ne-
děje.“ „Ono se děje,“ reagoval starosta Necid a po-
psal, že v této době je již hotovo posouzení celého 

stavu, tedy generel kanalizací a vodovodů. Ten uká-
zal slabá místa v odvodnění ve městě, z nichž jedno 
je právě na Mírové. „Takže to budeme řešit. Už je za-
daná i projektová dokumentace, chceme to vysou-
těžit tak, abychom se na jaře příštího roku do toho 
mohli pustit,“ ujistil přítomné občany. Poté vedoucí 
odboru výstavby MěÚ A. Kozina popsal navržený 
způsob řešení. Investorem akce bude svaz vodovo-
dů a  kanalizací, město na  ni bude přispívat svým 
podílem. „Při zkoumání se prokázalo, že ne všichni 
mají správně udělané přípojky, takže při realizaci 
nové kanalizace to bude vyžadovat i zásah majitelů 
nemovitostí,“ upozornil Kozina obyvatele na  další 
problém, totiž že s vysokou pravděpodobností bude 
nutno provést i úpravy na jejich přípojkách, protože 
se tam míchá dešťová a splašková voda.

Text a foto: Martina Strnadová

Jiný pohled na psychologii hub-
nutí přivezla do Velkého Meziříčí 
lékařka Kateřina Cajthamlová, 
známá z televizního pořadu Jste 
to, co jíte. O hubnutí hovořila 
na přednášce, jež se konala v ki-
nosále Jupiter clubu v úterý 9. říj-
na 2012 odpoledne. Součástí byla 
beseda, v rámci níž posluchači 
pokládali internistce dotazy.

Cajthamlová hned v  úvodu  upo-
zornila přítomné na  změny, které 
provázejí lidstvo od  průmyslové 
revoluce a týkají se mnoha generací 
a měly pochopitelně vliv na stravo-
vání a  způsob života obyvatelstva. 
Šlo například o přesun lidí z příro-
dy do měst, změnu denních režimů, 
zvýšení tempa v  důsledku vývoje 
technologií, méně volného času 
a nedostatek relaxace, znečištění ži-
votního prostředí, vzestup pasivní 
zábavy, zejména televize a interne-
tu, omezení pohybu, automatizace 
domácností, informační přetížení 

a  z  toho plynoucí zvýšená úroveň 
stresu. A právě ten může být i jed-
nou z příčin, proč někdo  nehubne. 
Ale může to být i nemoc, aplikace 
hormonální terapie, špatné stravo-
vací návyky či stav psychiky - ze-
jména chybné sebepojetí. „K tomu, 
abyste úspěšně zhubli, je nutné 
řešit všechny příčiny komplexně,“ 
upozornila K. Cajthamlová. Podle 
ní je potřeba najít příčinu obezi-
ty a objektivizovat ji. Poté nastavit 
realistické cíle, umožnit pacientovi, 
aby o  sobě rozhodoval sám. Pak 
mu vysvětlit stravovací opatření 
a  doporučit změnu pohybových 
aktivit, které mu neškodí. Nutné je, 
aby dotyčný změnil doživotně svoje 
návyky a  uměl se ovládat. „Pokud 
vás večer „honí mlsná“, je to znám-
ka toho, že jste během dne nedodali 
tělu potřebné živiny v  dostatečné 
míře,“ zdůraznila lékařka, „takže 
prvně se najezte a  teprve pak ml-
sejte! Nebo lépe, běžte tu mlsnou 
vyběhat.“ Iva Horká

Uzavírka Dolních 
Radslavic končí
Dolní Radslavice by měly být 
otevřeny ještě tento týden. 
Uzavírka této místní části 
Velkého Meziříčí, kde probí-
hala rekonstrukce opěrné zdi 
krajské silnice, se o víc jak 
měsíc prodloužila. Důvodem 
byly neočekávané komplikace 
při stavbě.

„Pokud nezasáhne vyšší moc, 
dojde k  otevře-
ní komunika-
ce od  20. října 
2012,“ potvr-
dila tisková 
mluvčí Kraje 
Vysočina Eva 
Neuwirthová 
a  dodala, že i  z  důvodu doda-
tečných stavebních prací došlo 
k  mírnému navýšení ceny. „Šlo 
o  větší objem  těžko těžitelné 
zeminy, kterou zhotovitel kvůli 

blízkosti obytných budov nemo-
hl střílet, ale musel ji těžit mecha-
nicky.  Celková konečná cena díla 
tedy činí 7 milionů  43 tisíc 841 
korun včetně DPH,“ upřesnila 
Neuwirthová. Nová opěrná žele-
zobetonová zeď, která nahradila 
původní kamennou, je vysoká 
ode dna potoka od  2,8 místy až 
do  3,4 metru. Délka spraveného 
úseku je téměř sto dvacet metrů 

a vozovka je 
upravena až 
v  délce sto 
padesát me-
trů. 
Oproti pů-
vodnímu 
stavu má 

nyní silnice volnou šířku šest me-
trů a  navíc ji z  jedné strany ko-
lem domů lemuje i nový chodník 
široký minimálně jeden a  čtvrt 
metru.

Eva Neuwirthová: Pokud 
nezasáhne vyšší moc, dojde 
k otevření komunikace již 

od dvacátého října letošního 
roku.

Martina Strnadová
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Obnovenou premiéru Malého prince sehrál Ikaros
V neděli 7. 10. 2012 v 19 
hodin měli divadelní příznivci 
možnost zhlédnout ve velkém 
sále Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí obnovenou premiéru 
inscenace Malý princ, zpraco-
vané podle stejnojmenné knihy 
Antoina de Saint-Exupéryho.
Od prvotního úspěchu předsta-

vení v podání divadelního usku-
pení Ikaros (dříve dramatické 
studio při DDM) uplynuly již dva 
roky. Ačkoliv se režijní taktovky 
opět ujala PhDr. Libuše Mílková, 
změna byla znatelná – přes obsa-
zení až po uvědomění si hloubky 
myšlenek nacházejících se v díle.
V hlavních rolích se představili 

Kateřina Karmazínová jako Malý 
princ a Tomáš Mrazík jako Letec. 
Dalšími, kdo diváky zavedli do 
tajemných zákoutí vesmíru, byli 
Karolína Vaverková v roli Liš-
ky, Ondřej Brejška v roli Busi-
nessmana, Tomáš Kotačka v roli 
Lampáře a Domýšlivce, Mariana 
Ambrožová v roli Květiny, Petr 

Jan v roli Pijana a Zeměpisce, 
Adéla Štindlová v roli Hada a Ka-
teřina Mátlová v roli Královny. 
Jeviště roztančily svůdné růže, 
jejichž rolí se zhostily Gabrie-
la Smejkalová, Iveta Polášková, 
Kristýna Nováková a Jitka Mir-
čevová.

Kateřina Karmazínová

Členové souboru Ikaros ― dříve hrající pod názvem Dramatické studio při Domu dětí a mládeže ― na 
společném snímku. Foto: archiv souboru

Hraný film velkomeziříčské rodačky Anety Beránkové, který 
vznikl v rámci její absolventské práce, bude promítat Jupiter club 
v sobotu 20. října. Snímek Problémy trvá 22 minut a projekce 
začne po skončení představení Muzikálové hity, které přednese 
divadlo Ikaros od 19 hodin. 

Uvidíme v něm hvězdy Horáckého 
divadla Milana Šindeláře, Zdeň-
ka Dryšla, Jakuba Škrdlu a  Petra 
Soumara. Stanislav Gerstner – také 
herec HDJ – je zase autorem ma-
sek. A  brněnští herci Zdeněk Ju-
nák a Zdeněk Dvořák jsou známí, 
ať už třeba Z. Junák z Četnických 
humoresek, Dědictví aneb Kur-
vahošigutntág nebo z  dabingu. Z. 
Dvořáka mají diváci v  čerstvé pa-
měti nejspíš z nedávno vysílaných 
seriálů Vetřelci a lovci nebo Okno 
do hřbitova. 
Ve filmu účinkuje též jeden z členů 
divadla Ikaros, Tomáš Mrazík. Sice 
ho v něm neuvidíme, ale uslyšíme 
jeho hlas. 
Aneta Beránková film na  motivy 
povídky Andrzeje Pilipiuka ne-
jen režírovala, ale napsala k němu 
i scénář a navrhla také kostýmy. 

Snímek získal ocenění na  mezinárodním festivalu Arts&film 2012 
v Telči, cenu diváků na Kabinetech nezávislého filmu v Brně a Ostravě.  
Za zmínku jistě stojí i nominace ‚Posledního blbouna‘ na studentské-
ho Českého lva – jde o animovaný film, u něhož velkomeziříčská reži-
sérka dělala dramaturgii a režii dabingu.
Černohumorné drama, vesnická sci-fi, pohodový akční film, špio-
nážní thriller s notnou dávkou recese pojednává o třech kamarádech, 
ukradené krávě a jednom opravdu velkém problému.
„Život lidí na Vysočině je plný problémů. Většinou podomácku de-
stilovaných nebo nelegálně držených. Občas také mrtvých. Ale Cyri-
lův ‚kostlivec ve skříni‘ se z povahy zdejších problémů vymyká. Měří 
120 m v  průměru, má neustálé připomínky a  vyžaduje každý večer 
konvičku mléka. Když ale zmizí kamarádova kráva, ukáže se, že zrov-
na takový problém se může hodit. Pátrání se samozřejmě neobejde bez 
nepříjemností – hlavně těch nelegálně držených... Ale naštěstí všech-
no dobře dopadne. A dokonce se ukáže, že mít problémy nemusí být 
vždycky úplně na škodu. Snímek Problémy je vesnické, černohumor-
né sci-fi, které vás nenechá na pochybách, že pomsta kvete v každém 
věku. Pokud to ještě nevíte, zjistíte, že jíst Veselou krávu je přece jen 
bezpečnější než sousedovu stračenu, a také, že UFO nemusíte nutně 
hledat na obloze...,“ uvádí se mimo jiné na oficiálních stránkách filmu.
A jaké doporučení dává k filmu sama režisérka? „Myslím, že tenhle 
film je v prvé řadě určen divákům, kteří mají rádi recesi a nevadí jim 
trocha toho černého humoru. Na své by si mohli přijít obzvlášť oby-
vatelé Vysočiny, protože je tak trochu o nich. A je docela možné, že se 
budou smát o trochu víc než ostatní. Ze všech nejvíc by ale Problémy 
mohly bavit fanoušky sci-fi a  fantastiky,“ míní Aneta Beránková. Ta 
po  gymnáziu vystudovala scénáristiku a  režii na  Univerzitě Tomáše 

Bati ve  Zlíně. Z  její ‚dílny‘ vycházejí především ztřeštěné komedie 
a grotesky. Ale točí i psychologické thrillery, dokumenty a fiktivní re-
klamy. Televizní diváci znají její krátké filmy Partie šachu či Genius 
loci. Na festivalu Ostrava Picture získal hlavní cenu v kategorii klipy 
snímek El Camino! Kromě hraných filmů se ráda podílí i na filmech 
animovaných, s oblibou píše dialogy a za svůj koníček považuje práci 
na divadelních, tanečních či kejklířských představeních. Spolupracuje 
s Českou televizí či s herci z Horáckého divadla Jihlava – například 
s Jakubem Škrdlou na plenérových představeních SENoBRANÍ a Už 
MěKONĚ vyvádějí, která mají příznivý ohlas  – dokonce i od kritika 
J. P. Kříže. Krom toho realizovala též třeba pohádky na hradě Roštejn 
s Milanem Šindelářem. Další spolupráci navázala s místním divadlem 
Ikaros a v současné době také s Internetovou televizí Velké Meziříčí. 
Více o autorce a jejím filmu najdete na www.problemyfilm.cz.
Ilustrační foto vpravo nahoře: www.problemy.cz.

Problémy Anety Beránkové můžete vidět v Jupiter clubu

Iva Horká
Aneta Beránková na 
snímku J. Varhaníka.

Muzikanti ukázali, jak klasika potkává jiné žánry

Před hlavním koncertem často vystupují žáci ZUŠ. 
Nyní hrála Adéla Strnadová. Foto: Martina Strnadová

Petr Malásek se skupinou Františka Kopa předvedli jízdu napříč hudebními 
žánry. Foto: Martina Strnadová

Kruh přátel hudby ve velkomeziříčském 
Jupiter clubu, pořádaný ve spolupráci s 
uměleckou agenturou Globart, si k za-
hájení nové sezony přizval špičkové mu-
zikanty – Petra Maláska a František Kop 
quartet. Ti koncertovali před sto padesáti 
posluchači ve čtvrtek 11. října.
Předskokankou jim byla žákyně zdejší 
základní umělecké školy Adéla Strnado-
vá, vedená učitelkou Hanou Doležalovou 
ml., která na klavír zahrála Kaskády od 
Scotta Joplina. 
A poté již začala jízda napříč hudebními 
žánry – od jazzu přes skladby inspirované 
vlivy blues, funk, latin či free. Saxofoni-
sta František Kop, pianista Petr Malásek, 
baskytarista Martin Lehký a bubeník 
Pavel „Bady“ Zbořil předvedli tvorbu ja-
zzových klasiků, jako třeba Dance in the 
Dock, ale i kousky z dílny Petra Maláska, 
např. Pět v českých, či Františka Kopa.

Martina Strnadová

Místní sbory zpívaly na 
přehlídce Jupiter clubu

Velkomeziříčské pěvecké sbory Smajlíci, Sluníčka a Harmonie a vo-
kální skupina 6 tet vystoupily na přehlídce Jupiter clubu, kterou zdej-
ší kulturní organizace uspořádala v měsíci řijnu ke 20. výročí svého 
vzniku.  Koncert se konal ve velkém sále Jupiter clubu minulou neděli 
odpoledne. Smajlíci nabídli pásmo z pohádky o Sněhurce, Sluníčko 
zase z pohádky Tajemství staré bambitky. Harmonice pak představila 
část programu ze známého muzikálu Johanka z Arku. Vokální skupina 
6 tet hudební odpoledne uzavřela. Více příště.

Na přehlídce minulou  neděli zpívaly místní pěvecké 
sbory a vokální skupina 6 tet. Foto: Iva Horká

Iva Horká
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řádky na neděli příspěVky od čtenářů

bohoslužby
Středa 17. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice mše sv. 18.00 – 
o. Prajka. Čtvrtek 18. 10.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. 
– o.  L. Sz., Vídeň mše sv. 18.00 – o. Parajka. Pátek 19. 10.: 8.00 mše 
sv. – o. Prajka,14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 
16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory mše sv. 13.00 – o. Para-
jka. Sobota 20. 10.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 8.00 mše sv. – o. Parajka. Neděle 21. 10.: 7.30 mše sv. – 
o. L. Sz., 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.: 19. 10. Dolní Bory 17.30 adorace, v 18.00 mše sv. – 
o. Parajka; 21. 10. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Parajka
Farní oznámení: Středa v 18.00 – setkání starších dětí a mládeže, 
kteří nemají výuku náboženství ve škole. Čtvrtek – po večerní mši 
sv. bude teologická hodina. Pátek 14–15.30 bude adorace nejsvětěj-
ší svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. Pátek v 18.30 
zveme na večer chval. Sobota v19.30 – 6. příprava na manželství. 
Neděle v 19.15 v kostele bude divadelní vystoupení Zraněný pas-
týř. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. V neděli bude sbírka 
na misie.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na bohoslužby, 
které se konají 21. 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

Ve škole proběhla již druhá podzimní výstavaBoží obraz a prach

Mineralog Josef Bouček 
se narodil před 120 lety

Na jednu stranu má člověk podle bible mimořádné postavení. Je Bo-
žím obrazem, podle Boží podoby, tedy tím, kdo má zpodobňovat 
ve svém životě něco ze samotného Boha. Zároveň a jedním dechem 
o každém z nás ovšem platí: „Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Ano, 
život je nám svěřen na omezenou dobu a také veškeré naše možnosti 
jsou omezené.
Naším údělem i úkolem je žít svůj život v napětí těchto dvou výroků. 
Ten první nás chrání, abychom nepropadli malomyslnosti a  neměli 
o sobě moc nízké mínění. Jeden jako druhý máme výsostné postavení 
a úkol být Božím obrazem. Můžeme být ve vztahu s Nejvyšším. Ten 
druhý výrok, tedy slova o prachu, nás naopak chrání před příliš vy-
sokým míněním o sobě a svých možnostech. Chrání nás před pýchou 
a pocitem, že všechno můžeme, zvládneme – jen mít ty správné pilul-
ky a budeme nesmrtelní, signál všude a budeme vševědoucí, optimální 
spalování benzínu a budeme všudypřítomní, výchovu ve správné ide-
ologii a budeme dokonalí… Zkrátka nebudeme.
Je dobré vědět, že život žijeme v  silovém poli těchto dvou výroků. 
A je dobré vědět, že i ostatní lidé jsou určeni těmito výroky. Tedy, že 
i druhý je obrazem Božím, a tudíž ubližováním jemu zarmucuje au-
tora obrazu – Boha samotného. Stejně tak – kdyby nás snad někdo 
zcela uchvátil a fascinoval, ať už skvělý řečník, sportovec nebo finanční 
magnát, vězme, že i on se navrátí v prach. Pavel Janošík

Již sto dvacet let uplynulo 6. říj-
na od narození profesora Josefa 
Boučka. Na  velkomeziříčském 
gymnáziu působil v letech 1921–

1954 jako profesor přírodopisu 
a zeměpisu. Ve škole založil bo-
tanickou zahradu a  se studenty 
podnikal i  výlety do  blízkých 
nalezišť minerálů, jako např. 
Bory, Cyrilov, Hostákov nebo 
Bochovice. Ovlivnil tak celou 
řadu studentů, kteří se nadchli 
pro jeho hlavní obory zájmu – 
mineralogii a botaniku. Sám byl 
mineralogem uznávaným v  od-
borných kruzích a  o  nerostech 
Velkomeziříčska napsal rovněž 
několik článků.
Mezi jeho záliby patřila také fila-
telie. Po založení Klubu českých 
filatelistů ve Velkém Meziříčí byl 
v roce 1950 zvolen jeho prvním 
předsedou. Příležitostně psal 
i básně. 

-ripp-, foto: archiv muzea

V  dnešní uspěchané době, kdy 
se zapomíná na  zemědělství, 
uspořádala naše škola 2. ročník 
podzimní výstavy ve  spolupráci 
se Svazem žen Velké Meziříčí. 
Akce byla zaměřena na  farmář-
ské výrobky, práce žáků oborů 
vzdělání, poradenskou činnost, 
prezentaci výrobků, prodej ze-
mědělských produktů a  výstavu 
zemědělské techniky.
Iniciátorem této původní akce je 
Petr Heneš – bytostně spjatý se 
životem školy a zemědělstvím. Vý-
stava byla uskutečněna díky nad-
šení a  obětavosti hlavních aktérů 
– pana Heneše a paní Lavické.
Že „řemeslo má zlaté dno“, o tom 
se mohl přesvědčit nejeden z nás, 
zejména v  dnešní době, kdy se 
tak těžko shánějí řemeslníci, kte-
ří dokážou odvést kvalitní práci. 
Proto názor nejednoho z  ná-
vštěvníků výstavy byl: „Zachovej-
te tuto školu s  tolik potřebnými 
řemesly. Vaše škola přežila 1. svě-
tovou válku, 2. světovou válku, 
období komunismu, přejeme jí, 
aby pokračovala dále i v této ne-
lehké době.“
Kromě těchto názorů na  pokra-
čování a  zachování tradice naší 
školy zaznělo i přání, aby tato za-
jímavá výstava měla i další roční-
ky, a tak se tento originální nápad 
dále rozvíjel.
Kdo zhlédl výstavu, byl mile pře-
kvapen kulturním programem 
– živou hudbou, a  dále i  občer-
stvením, které připravili žáci 

oboru vzdělání kuchař – číšník. 
Všichni hosté mohli nejenom 
zhlédnout vystavované vzorky 
charakteristické plodiny Vyso-
činy – brambor –, ale i ochutnat 
z nich připravené pokrmy. Všich-
ni zájemci si mohli odnést i  re-
cepty. Zde uvádíme jeden z nich:
Bramborový koprový salát
Brambory uvařené ve slupce na-
krájíme na plátky, přidáme vaře-
ná vejce, jemně nakrájenou ste-
rilovanou okurku, cibuli, čerstvý 
kopr. Přidáme majonézu nebo 
bílý jogurt, ochutíme hořčicí, solí 
a pepřem.
Dobrou chuť.

Součástí akce byla i  výstava ze-
mědělské techniky a  praktické 
ukázky žáků oborů opravář ze-
mědělských strojů a  mechanik 
opravář motorových vozidel. 
Na své si přišli i malí návštěvní-
ci, kteří si prohlédli vystavená 

zvířata, a největší radost jim udě-
lala projížďka na malém poníko-
vi. Srdce zahrádkářů zaplesalo 

nad nabídkou okrasných dřevin 
a  ovocných stromků, které zde 
vystavovalo a  nabízelo zahrad-
nictví Rozmarínek z Vídně.
Velké poděkování patří i  klien-
tům a jejich učitelům z Dětského 
střediska Březejc, kteří výstavu 

doplnili nádhernými keramický-
mi výrobky a  zároveň předvedli 
praktické ukázky jejich výroby.
Na  závěr několik odpovědí ná-
vštěvníků výstavy, kteří se zú-
častnili soutěže o hodnotné ceny. 
Na  otázku – co se vám na  vý-
stavě líbilo – nelíbilo, odpově-
děli: F. Tulis – pěkná prezentace 
v  příjemném prostředí, aktivní 
přístup vystavovatelů k  návštěv-
níkům. J. Hort – bylo to dobré, 
za  rok přijdeme zase! M. Musi-
lová – líbilo se mi všechno – ná-
paditost. A. Požárová – líbilo se 
mi uspořádání výstavy, praktic-
ké ukázky kovářského řemesla, 
recepty včetně ochutnávek, elán 
organizátorů i studentů. J. Nekva-
pil – výstavu lze označit za velmi 
zdařilou, na velmi dobré odborné 
úrovni, poučnou, skvělá ochut-
návka a recepty. E. Bíbrová – líbili 
se mi králíci, telátka.
Ing. Vlasta Křižanová, Mgr. Jana 

Havelková, foto: archiv školy

V současné době se objevuje v ně-
kterých sociálně slabších rodi-
nách stále více problémů. Vzniká 
tak potřeba pracovat na zvyšová-
ní  finanční gramotnosti rodičů 
nebo na  zdokonalování jejich 
dovedností při péči o domácnost 
a  děti. V  mnoha sociálně slab-
ších rodinách je nutné vést rodiče 
ke  správnému nastavení hygie-
nických a  stravovacích návyků, 
výchovného režimu dětí či budo-
vání dovedností pro efektivní hos-
podaření s rodinným rozpočtem. 
Proto vznikla myšlenka pilotního 
terénního projektu, prozatím jako 
součást Kopretiny – centra pro 
rodiče s dětmi ve spolupráci s její 
prorodinnou poradnou.

Terénní pracovnice Kopretiny, 
které nově poskytují poradenství, 
podporu a  doprovázení na  cestě 
k řešení problémů přímo v ohro-
žených rodinách, směřují k  ob-
novení narušených funkcí rodiny, 
rozvoji a  nácviku rodičovských 
kompetencí, sociálních doved-
ností a  k  budování žádoucích 
životních postojů. Hlavní ideou 
této práce je tzv. sanace rodiny, 
neboli veškeré snahy o zmírnění 
příčin ohrožení existence rodiny 
jako celku.
„Myšlenka se zrodila na  základě 
provedené analýzy potřeb klientů 
prorodinné poradny a  poptávky 
samotných rodin. V  rámci pilot-
ního projektu poskytují služby 

potřebným dvě pracovnice, a  to 
v  oblasti Žďárska a  Velkomezi-
říčska,“ upřesňuje koordinátorka 
projektu a  vedoucí Kopretiny, 
Bc. Zdenka Šrámková.
Pracovnice již zmíněné proro-
dinné poradny se věnuje ženám 
a  dívkám, resp. rodinám, které 
se ocitly v obtížné životní situaci. 
Pomáhá jim nalézt východisko 
nebo zprostředkovat pomoc dal-
šího odborníka. Kromě vyhra-
zené provozní doby, která je sta-
novena na každé pondělí od 8.30 
do 17 hodin, lze setkání domluvit 
v  jiném termínu i  na  ostatních 
pobočkách Kopretiny. 

Kopretina pomáhá ohroženým rodinám i v terénu

Mgr. Kateřina Šouláková, 
pracovnice Kopretiny

Kopretina – centrum pro rodiče 
s  dětmi se před osmi lety stala 
jedním ze zařízení Oblastní cha-
rity Žďár nad Sázavou. Za  tuto 
dobu se hlavní středisko v  Ra-
dešínské Svratce stačilo úspěš-
ně rozrůst o  další 4 pobočky, 
a  to ve  Žďáře, Bystřici, Velkém 
Meziříčí a  Radostíně. Prostřed-
nictvím nejrůznějších aktivit se 
pracovnice snaží o jediné: vytvá-
řet zázemí, program a atmosféru 
podporující maminky i  tatínky 
v jejich rodičovské roli. Činnost 
centra se zaměřuje na  pořádá-
ní vzdělávacích a  aktivizačních 
programů pro rodiče s  dětmi, 
besed s odborníky aj. 

Život vždy stál, stojí a  bude stát 
za  to, aby byl dožit. Popravdě se 
s ním ani nic víc nedá dělat. Příro-
da si nedá poroučet, člověk příro-
du mnohdy drancuje, místo aby si 
vzájemně sloužili. Proto extrémní 
změny počasí, ekologické havárie 
a mnoho lidských tragédií.
Za  20 let mnozí z  nás jásavým 
umem, pílí a  inteligencí dosáhli 
profesních úspěchů a  blahobytu, 
o kterém se nám za komunismu ani 
nesnilo. Skandály dnešních politiků 
sledujeme se stejným znechucením, 
jako dříve těch komunistických. 
Napříč zemí se rozrostl systém 
korupce na  komunální, krajské 
i  centrální úrovni. Jeden skandál 
překrývá ten další. Státní úředník 
mnohdy zapomíná na  zodpověd-
nost k občanovi a státu.
Všichni jsme hrozně uspěchaní 
a večer stejně zjistíme, že jsme toho 
zase moc nestihli. Přes SMS ko-
munikujeme, vyznáváme si lásku, 
do očí si mnohdy nemáme co říct. 

Trápí nás účty, kariéra, majetky. 
Žijeme v  pomyslném blahobytu. 
Zákazy, příkazy, nařízení, poučení, 
kterým už člověk přestává rozumět.
Kamery nás sledují na  každém 
kroku. Vše je evidované, údajně 
pro naši bezpečnost. Zbavujeme se 
vlastního názoru, protože souhla-
síme se vším, co po  nás instituce 
(banky, mobilní operátoři, dodava-
telé energií a mnozí další) požadují. 
Dvě největší 
strany si roz-
parcelovaly 
tuto zemi s  tím, že stejně budeme 
muset volit jednu z nich bez ohledu 
na to, jak přezíravě se k nám bude 
chovat. Ono stačí zahrát na strunu 
sociálních jistot pro jedny a strunu 
nízkých daní pro druhé. Naši poli-
tici stále hovoří o ekonomické krizi, 
já si dovolím doplnit krizi morálky 
a zodpovědnosti.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se 
domnívají, že hospodářský úpadek 
lze sanovat penězi. Myslím si, že 

potřebujeme mravní stanoviska 
k lidem, k práci a veřejnému majet-
ku. Nepodporovat korupci, bank-
rotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat 
hodnoty za nic, nevydírat poctivě 
pracující. Naši vůdcové musí ro-
zumně a důstojně vést tuto zemi.
Když už jsem na tomto světě, tak 
si musím položit spoustu otázek. 
Kdo je to člověk? Co je to lid-
ský život? Jak bych měl správně 

žít, abych 
byl šťastný, 
vždyť přece 

každý z nás touží být šťastný?
Zapomínáme na  své zdraví, neví-
me, jak voní příroda, nemáme čas 
k  ní přivonět. Sedmý den schází 
nám, jak praví píseň, ten přece 
máme – neděli, kdy je třeba odpo-
čívat, nezapomínat na  své blízké, 
rodinu, sousedské přátelské vztahy.
Lidská společnost se rozděluje 
a tuto společnost bude vždy prová-
zet, přetvářka, závist, touha po ma-
jetku. Přátelství, úcta a pokora jsou 

pryč. Vytrácí se smysl života. Proto 
je tolik lidí závislých na  alkoholu, 
drogách. Proto tolik sebevražd nar-
komanů a závislých na alkoholu.
Na každém člověku záleží, kterou 
vlastnost si vezme k srdci a podle 
ní bude žít. Bohužel, všechno má 
svůj čas. Čas začátku a čas konce 
a mezi nimi je život.
A během toho života je čas smát 
se a čas plakat, čas přátelství a čas 
osamění, čas radosti a čas smutku, 
čas pracovat a čas odpočívat.
Časy se překrývají, vzájemně se 
podmiňují a  teprve spolu tvoří 
celek. Možná stačí jen zpomalit, 
na pozemském světě jsme všichni 
jen jednou, stáří je přece připrave-
no pro každého.
Albert Einstein řekl: „Jak pozoru-
hodná je situace nás, dětí země! 
Každý je zde na krátké návštěvě.“
Přesto na  závěr mého zamyšlení 
musím dodat: „V  životě nemůže 
být každý hrdinou, ale každý může 
zůstat člověkem.“

a léta běží, Vážení...

-mz-

Zraněný Pastýř
21. října 2012 v 19.15 v kostele sv. Mikuláše 
na náměstí ve Velkém Meziříčí
České provedení italské hry na motivy knihy francouzského auto-
ra Daniela Ange. Hudba Sergio Militello, scénář Martina Cardelli, 
režie Kristýna Jurásková. V hlavních rolích: Ješua – Petr Beneš, 
Emanuel – Dominik Jurásek, Radostní a Nevinnost – Petra Dole-
želová, Hana Holcová, Kristýna Jurásková, Stanislav Lang, Radim 
Němeček, Miriam Němečková, Tomáš Pail, Renata Buršíková, Filip 
Baroš, Marie Pokorná, Eva Nehybková.
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24. 10.: 7–13 hodin, Velké Me-
ziříčí, ul. Karlov od kříže s ul. 
K Buči po odbočku na Dol. 
Radslavice, R-Malec, Dvořák 
truck, Agrotechnika, Sani-
mat, bývalý areál Agadosu.

24. 10.: 7–14.30 hodin, Velké 
Meziříčí, ul. Františkov od  č. 
p 433 směr Petráveč, Karlov č. 
220, 1175, 1368, Agro Měřín 
na ul. Karlov.                -E.ON-

Nepůjde elektrický 
proud

Spánek je pro vaše zdraví a duševní pohodu nezbyt-
ný. vaše tělo spánek potřebuje, aby se mohlo rege-
nerovat, zatímco nedostatek spánku může mít vliv 
na imunitní systém i na vitální 
funkce, například schopnost 
učení a na paměť. 
Tak proč si nedopřát co nej-
kvalitnější spánek?
Výběr matrací je široký od kla-
sických pružinových přes pě-
nové a latexové. Bohužel ne vždy si umíme s výbě-
rem správné matrace poradit. Důležitý je příjemný 
pocit při ulehnutí a okamžitá relaxace. 

Člověk by měl mít i dostatečně vysokou postel pro 
snadné zvedání a větší komfort. Našimi dodavateli 
jsou přední výrobci, jejichž kvalita je ověřena me-

zinárodními certifikáty. Ve 
dnech zdravého spánku výrob-
ky rádi představíme a poradí-
me s jejich výběrem.
A právě proto stojí zato navští-
vit Dny zdravého spánku v Ná-
bytku NEKO od 15. 10. až do 

soboty 20. 10. 2012, kde rádi vyřešíme vaše zdravé 
spaní.

(článek je součástí placené inzerce)

Právě probíhají Dny zdravého spánku 
v prodejně Nábytek NEKO

MAS Most Vysočiny o. p. s., Velké Meziříčí, upozorňuje, že vzdělávací 
kurzy pro seniory budou zahájeny v těchto termínech:

1. Kurz: angličtina pro začátečníky
Termín zahájení: pondělí 22. 10. 2012 od 9.15 hodin a dále vždy
v pondělí od 9.15. do 10.15 hodin. Místo konání: Jupiter club, učebna 
č. 19. Cena kurzu: 650 Kč.

2. Kurz: obsluha PC
Termín zahájení: úterý 30. 10. 2012 v 15 hodin a dále vždy v úterý od 
15 do 16 hodin. Místo konání: počítačová učebna MěÚ Velké Meziříčí, 
Náměstí 14/12 (vedle České spořitelny). Cena kurzu:  600 Kč

3. Kurz: internet
Termín zahájení: čtvrtek 25. 10. 2012 v 15 hodin a dále vždy ve čtvrtek 
od 15 do 16 hodin. Místo konání: počítačová učebna MěÚ Velké Me-
ziříčí, Náměstí 14/12 (vedle České spořitelny). Cena kurzu:  600 Kč.
Kurzovné se hradí v první vyučovací hodině.
V kurzech jsou ještě volná místa, další zájemci se mohou dostavit 
v den zahájení kurzu.                                                                      -masmost-

Zahájení vzdělávacích 
kurzů pro seniory

15. 10.–20. 10. 2012

RETROČTENÍ 
V tomto týdnu se odevzdává do městské knihovny nebo informač-
ního centra řešení korespondenční soutěže RETROČTENÍ.
Řešení nemusí být všech pět ani nemusí být kompletní a bezchybná!
Doručují se osobně nebo poštou v zalepené obálce.
Ta má obsahovat ještě lístek se jménem, adresou a telefonem sou-
těžícího. Výherci budou vyhlášeni v městské knihovně 1. 11. 
v 17 hodin.                                                                                                        -iv-

20. 10. 
velký sál JC

Před 330 lety, 20. října 1682, se v Chrudimi narodil barokní malíř Ka-
rel František Tepper. Vyučil se u malíře J. V. Kubaty a vydal se hledat 
štěstí na Moravu, kde se usadil ve Velkém Meziříčí. Zde se roku 1707 
přiženil do významné rodiny Pacherových. Otec jeho manželky poz-
ději zastával místo hejtmana panství. V roce 1715 si Tepper zakou-
pil dům na náměstí vedle fortny, kde žil až do své smrti v listopadu 
1738. Byl autorem řady nástěnných maleb i oltářních obrazů v růz-
ných místech Moravy. Jeho dílo najdeme dodnes v kostelech v Jihlavě 
(sv. Ignác), Jaroměřicích nad Rokytnou (Nanebevzetí sv. Markéty), ale 
i na zámku v Brtnici, kde vytvořil cyklus 11 obrazů znázorňujících 
příjezdy císařů do Brtnice.
V našem městě se dochoval obraz Nejsv. Trojice ve stejnojmenném 
kostele na Moráni i obraz sv. Floriána v kostele svatého Mikuláše na 
náměstí. K jeho dílu v okolí můžeme připočítat také nástropní fresku 
sv. Antonína Paduánského v kapli v Ronově či obraz Nanebevzetí 
Panny Marie v Netíně.  Snad je i autorem fresky sv. Jakuba v kostele 
v Osové Bítýšce.                                                                                         -ripp-

Malíř Karel František Tepper

Dne 11. 10. navštívilo asi 40 lidí vernisáž výstavy obrazů Ivy Balabáno-
vé v Městské knihovně Velké Meziříčí.
Vernisáž byla kromě obrazů a grafik doprovázena hudbou, mluveným 
slovem i oblíbeným losováním.  Inspiraci Iva hledá často v živých květi-
nách nebo fotografiích. K tomu přidá špetku vlastní fantazie a osobního 
vnímání a po několika hodinách soustředěné práce vzniká obraz tempe-
rou na papíře nebo olejovými barvami na plátně. Na této výstavě můžete 
vidět i starší tisky – linoryt, dřevoryt, litografii a lept různých námětů 
z oblasti fantazie, vážnosti i hravosti. Autorka by vás ráda svými obrazy 
potěšila, povzbudila. Proto jsou obrazy projasněné s jemnými přechody 
často teplých barev mnoha odstínů. Mihotavá hra jasných tónů ale není 
nikterak mrtvá ale pulzující životem. Touží po tom, abychom se v dneš-
ním instantním světě shonu a chaosu na chvíli zastavili a potěšili se krá-
sou božího stvoření. Výstava potrvá do 6. 11. 2012.        text a foto -ib-

Iva Balabánová zahájila výstavu v knihovně

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu na zá-
kladě přípisu ministerstva dopravy doporučuje držitelům řidičského 
oprávnění skupin C, C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E), kteří jsou 
držiteli řidičských průkazů, jimž končí platnost v roce 2013 (průkazy 
vydané v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004), aby si vyměnili své ři-
dičské průkazy nejpozději do konce roku 2012. Doporučení se týká ři-
dičů, kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně výdě-
lečná činnost) případně držiteli průkazů profesní způsobilosti řidiče. 
U řidičů v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost), 
držitelů průkazu profesní způsobilosti řidiče, by výměna řidičských 
průkazů do konce roku 2012 postrádala smysl vzhledem ke skutečnos-
ti, že platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je nastavena na pě-
tiletý cyklus a při výměně průkazu profesní způsobilosti bude nutná i 
výměna řidičského průkazu. Podle zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl 
novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 
110) bude všem držitelům výše uvedených řidičských oprávnění od 
19. 1. 2013 vydáván řidičský průkaz s dobou platnosti na 5 let.  Do 
výše uvedeného data tj. 19. 1. 2013 se vydávají řidičské průkazy podle 
současné platné právní úpravy, to znamená pro všechny skupiny řidič-
ského oprávnění s dobou platnosti na 10 let.

 ing. Jiří Pospíchal, MěÚ

Výměny řidičských 
průkazů v roce 2012
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DOUČÍM FYZ–MAT  
6.–9. tř. ZŠ, resp. prima–kvarta 

GYM. Připravím k PZ z MAT 
na SŠ. Středa, sobota, neděle 
odpoledne. Tel.: 774 621 703.

■ Štípané listnaté tvrdé dří-
ví délky 25, 33 a 50 cm. Tel.: 
606 465 488, email: stipane-dre-
vo@seznam.cz
■ Dvojlůžko světlehnědé včet-
ně roštů. Rozměry 200×180 cm. 
Téměř nové. Cena 3.500 Kč. Tel.: 
725 492 947.
■ Tvarovky okrové a stříšky 
Presbeton, štípané z jedné stra-
ny: TV Face Bl. HX 2/19 B, okro-
vá 270 ks a zákrytové desky ZDV 
200 okrová 175 ks. Vše uložené 
na 4 paletách, v původním obalu. 
Cena k jednání 18.000 Kč. Sle-
va možná. Tel.: 721 583 106 (od 
15.30 do 20 hodin). 
■ Krásné křížence. Matka krát-
kosrstá kolie, otec jezevčík, k od-
běru koncem října. Cena 500 Kč 
na pokrytí očkování a odčervení. 
Tel.: 775 363 633.
■ Ráfky 13" včetně zimních 
pneu na Fiat Punto, Seicento, 
Pandu, Uno, Cinquecento – 4 ks. 
Cena 1.200 Kč. Tel.: 608 980 834.
■ Dieslový motor 1,4 z vozu Cit-
roën AX ve 100% stavu, vhodný i 
do malotraktoru. Cena dohodou. 
Tel.: 603 751 682.
■ Čtyři zimní pneumatiky na 
ocelových ráfcích, 165/70 OR 13 
–  Felicie. Hloubka dezénu 5 mm, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 776 815 588.
■ Renault Mégane RT 1,6; 66 
kW, 102 tis. najeto, tmavozele-

ná metalíza, nová STK, r. v. 97. 
Centrální zamykání na dálku, 
el. ovládání oken a zrcátek, kli-
ma, originál rádio, potahy, ml-
hovky, tažné zařízení, střešní 
nosič kol. Perfektní stav, nebou-
raný, 2× airbag, cena 21.000 Kč. 
Tel.: 732 575 323.
■ Pšenici a  ječmen. Dále přijí-
mám objednávky na  brambory 
konzumní + sadbu odrůd Marabel, 
Belana, Adéla. Tel.: 607  299  168, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Hluboký kočár, velmi lev-
ně. Trojkombinace po jed-
nom dítěti, zachovalý, cena 
dohodou. Tel.: 606 479 785.

■ 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.
■ 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. 
■ 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. 
■ Macešky. Cena 6 Kč/ks. Pro-
dej nyní a jaro. Tel.: 737 767 876.
■ Ford Mondeo, r.  v. 2000, dob-
rý stav i obutí. Tel.: 566 543 464.

■  Seno v balících .  Tel.:  
606  877 478.
■ Malotraktor, frézu. Sekačku, 
pásový traktor, jiný stroj. Tel.: 
739 704 374.

■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
s balkonem, s garáží v nejžádanější 
lokalitě ve Velkém Meziříčí. Níz-
ké náklady na energie. Orientace 
SV+JZ. Kupní cena je navýšena 
pouze o mateiálové náklady rekon-
strukce. Byt je volný. Cena k jedná-
ní 1.830.000 Kč. Tel.: 775 076 188.
■ Prodám garáž na Františkově. 
Cena k jednání 130.000 Kč. Tel.: 
723 117 656, volat 12–17 hodin.
■ Prodám zahradu u mostišťské  
přehrady. Rozloha 400 m2. Tel.: 
605 157 921.
■ Prodám zděný slunný byt 3+1 
v OV, o výměře 77 m2, v ulici Ke 
Třem křížům ve Velkém Meziří-
čí.  Byt  se nachází v 1. NP a je 
po částečné rekonstrukci (nová 
plast. okna). Součástí bytu je ga-
ráž (15 m2) a prostorná lodžie (6 
m2). K dispozici je sklep, kočár-
kárna a zahrádka (36 m2). Kou-
pelna je zděná s vanou, WC je sa-
mostatně. Volný ihned. Tel.: 605 
959 464, 773 959 464, 776 798 182.

■ Pronajmu krásný byt 3+1, ul. 

Nad Tratí ve VM. Sklep, garáž, 
půda, skleník. Krásný výhled na 
Vel. Meziříčí. Nájem 7.000 Kč/
měsíc + účet za elektřinu.  Volejte 
po 18. hodině na tel.: 732 923 825.

■ Nabízím byt 3+1 k pronájmu 
v centru města. Více info na tel.: 
604 130 719.
■ Pronajmu garáž ve VM v ul. 
U Bašty. Cena dohodou. E-mail: la-
zankova@volny.cz, tel.: 604 375 645.

■ Služba asistentky soc. péče. 
Nabízím seniorům nebo han-
dicapovaným lidem službu 
asistentky sociální péče. Mám 
SŠ sociální, jsem empatická a 
spolehlivá.  Tel.: 774 170 162.
■ Hledám opraváře psacího 
stroje. Najde se někdo, kdo by 
opravil za úplatu zachovalý kufří-
kový psací stroj, kde není funkční 
klávesnicová aparatura z důvodu 
dlouhého nepoužívání. Prosím 
o zavolání na tel.: 732 335 512.

■ Koťátka. 2 černá  a 1 mou-
rovaté. Tel.: 734 674 532.

■ Vzrostlou monsteru. Tel.: 
594 185 844.
■ Psa labradora. Do dobrých 
rukou, z nedostatku času. Zlaté 
barvy, starý 4,5 roku, očkovaný, 
hodný. Tel.: 733 247 065.

■ 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! 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

nabídka 
PRO

inzerenty

 k objednáVCe 
ploŠné inzerCe 

TAKÉ:

+ zdarMa inzerát            

na Webu 

VelkoMeziříčska

+ zdarMa otiŠtění

pr článku 

podrobnější 
informace na tel.: 

566 782 009
739 100 979

na e-mailu: 
velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz

 nebo přímo 
v redakci 

(budova jupiter 
clubu, náměstí 17 

Velké Meziříčí)

w w w.hotel-ameri k a.cz 
tel.: 776 068 747, 565 555 170 (171)

KO N S T R U K T É R A

e-mail: info@ploty-brany.cz, tel.: 775 555 825

Firma Holoubek trade s. r. o. se sídlem 
ve  Skleném nad Oslavou přijme do trvalého 

pracovního poměru

POŽADAVKY: min. SŠ vzdělání, znalost 2D/3D CAD sys-
témů, časová flexibilita, pečlivost, ochota učit se novým vě-
cem. Řidičský průkaz sk. B. Vhodné i pro absolventy.

SOUSTRUŽNÍKA –  FRÉZAŘE
POŽADAVKY: praxe (není nutná znalost obsluhy CNC stro-
jů), časová flexibilita, pečlivost, ochota učit se novým věcem. 

►

►

Rezervace: 566 522 965
736 762 223

RESTAURACE U ŠIDLŮ 
V JABLOŇOVĚ 

PŘIPRAVUJE

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ 
HODY 14.–17. 11.
TANEČNÍ ZÁBAVU 
v sobotu 17. 11. od 20.00 
s hudbou F. KRATOCHVÍLA

HORÁCKÉ 
AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345 
Velké Meziříčí

Jistě vám nemusíme tuto firmu dlouze představovat, protože působí 
v našem městě již dlouhou řadu let. Je to firma, která se zabývá 
prodejem a kompletním servisem vozidel Škoda, je autorizovaným 
dealerem pro opravy vozů VW a je zde brzdové centrum na všech-
na vozidla a prodej náhradních dílů různých značek.
Dále se naše firma zabývá prodejem pohonných hmot již 16 roků 
(výhradně produkty OMV) na vlastní čerpací stanici v Horáckém 
autodružstvu, prodejem LPG, mytím vozidel jak v kartáčové (tex-
tilní kartáče) mycí lince, tak ručním mytí, které by mělo přispět 
a rozšířit možnosti v oblasti těchto služeb pro celou naši motoris-
tickou veřejnost. 
Nyní si můžete u nás vyzkoušet zcela nový vůz v modelové řadě 
Rapid a přesvědčit se, že tento automobil, jehož uvedení na náš 
trh předchází celá řada velmi pozitivních hodnocení, je skutečně 
zlatým středem v modelové řadě Škoda a bude určitě dostupný 
i cenově pro celou škálu našich zákazníků.
Přijďte se svézt a řekneme vám o tomto novém voze daleko více. 
Naším mottem je nejen tyto vozy prodávat našim zákazníkům, ale 
provádět komplexní služby našim stávajícím i budoucím zákazní-
kům, kteří si vyberou kvalitní vůz značky Škoda.

(-pi-)

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí a Velká Bíteš, 
dlouholetý autorizovaný prodejce vozů Škoda.

hornoměstská 38
FOTODEPILACE – trvalé 
odstranění všech chloupků
FOTOOMLAZENÍ – omlazení 
a regenerace pleti, odstranění 
pigmentových skrvn a žilek
NOVĚ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
objednávky: 777 671 667

Vrchovecká 25 
Velké Meziříčí 
Tel. 566 522 985 
www.flouma.cz 

ZAHÁJILO PRODEJ OVOCNÝCH STROMŮ 
A OKRASNÝCH DŘEVIN V ŠIROKÉM SORTIMENTU

HOSTINEC U BRÁNY 
KOMENSKÉHO 16/3 VM 

PROSTORY K PRONÁJMU 
IHNED

TEL.: 774 560 168

nabízí
3. 11.
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společenská rubrika

Vzpomínky

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

Die Happy
2. 11. 2012 od 20 hodin, 
v Jupiter clubu Velké Meziříčí, 
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

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.

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

Poděkování

❧ Odešel tak náhle, že jeho rty 
nám sbohem dáti nestačily... ❧

Dne 19. 10. tomu budou dva 
roky, kdy nás navždy opustil náš 
tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan 

František Dvořák
z Dolních Heřmanic. 

S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Dne 20. 10. by oslavila své 
60. narozeniny naše milá mamin-
ka a manželka 

Miroslava Štěpánková.

Současně si připomínáme 12. vý-
ročí úmrtí. 

S láskou vzpomínají 
synové s rodinami, manžel, 

sestra a bratr s rodinami.

Děkujeme MUDr. Heleně Sedmidubské a MUDr. Danu Blahovi za 
obětavou péči o paní Libuši Kučerovou. 
Také děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary při posledním 
rozloučení s naší drahou manželkou a maminkou.

Manžel s dětmi

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, vzpo-
mínku v srdci má každý z nás.❧

Dne 16. 10. 2012 by se dožila 
71 let paní 

Marie Čimerová 
ze Stránecké Zhoře.

Stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

❧ Odešel jsem dříve, 
než jsem chtěl, 
osud života mě předešel. 
Měl jsem vás všechny rád, 
odešel jsem a nikdo to nečekal. 
Kdyby to bylo možné, vrátil bych 
se zpět, aby váš život nebyl tak 
smutný jako je teď. 
Odešel jsem rychle, odešel jsem sám, 
neřekl jsem sbohem, 
neřek jsem vám. ❧

Dne 23. 10. 2012 to bude 5 let, 
co tragicky zemřel ve věku 28 let 
náš drahý syn, bratr, švagr a strýc, 
pan 

Kamil Padalík.

S bolestí a láskou 
vzpomíná rodina.

MS NETÍN VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ
10. 11. 2012 
V KD NETÍN

HUDBA: VYSOČINKA
KUCHYNĚ, TOMBOLA...

Český svaz žen 
Velké Meziříčí

srdečně  zve  všechny   
vyznavače  tance 

a posezení v příjemné 
společnosti 
na tradiční

KATEŘINSKOU 
ZÁBAVU

pořádanou 
v pátek 23. 11. 2012 
v sále hasičské zbrojnice 

od 20 hodin.
K tanci i poslechu hraje

 SOND ACCORD DALEŠICE. 

Předprodej vstupenek 
na programovém oddělení

 Jupiter clubu. 

V neděli 30. září 2012 nás navždy 
opustila naše kamarádka, dlouho-
letá předsedkyně naší organizace, 
paní Libuše Kučerová.
Pět let jsme sledovaly její statečný 
boj s krutou nemocí. Nevyhrála 
ho, i když sama prodala snad tisíc 
žlutých kvítečků pro boj proti ra-
kovině.
Obdivovaly jsme její otevřenost, 
vytrvalost a obětavost, nepřesta-
neme ji obdivovat za to, že nás 
dokázala přesvědčovat a přesvědčit 
o tom, že člověku dělá největší ra-
dost, když ji dokáže dát ostatním.

Nebude lehké pokračovat bez jejích nápadů, bez její energie, bez jejího 
povzbuzování a obdivuhodné schopnosti zjednat nám ve společnosti 
autoritu.
Ale nejvíc bychom ji asi zarmoutily, kdybychom v tom, k čemu nás 
vedla, nepokračovaly. 
Líbo, i když nám to asi půjde hodně těžko, budeme my, tvoje holky, 
pracovat dál.
Budou Kateřinské, budou výstavy, setkají se senioři a nezapomeneme 
ani na děti z naší mateřinky.
Budeš s námi, budeš v nás.                                        Členky ZO ČSŽ VM

Rozloučení, poděkování, slib
Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli 
dne 8. 10. 2012 naposledy roz-
loučit s naší maminkou, babič-
kou a prababičkou, paní 

Marií Chaloupkovou 
ze Lhotek. 

Rovněž děkujeme za laskavá slo-
va útěchy a květinové dary. 
Poděkování patří také panu 
MUDr. Jiřímu Šurdovi za oběta-
vou péči v době její těžké nemoci 
a sestřičkám z charity.

Děkují rodiny 
Chalupova a Chaloupkova.

stolová úprava s obcerstvenímˇ

Přinášíme soutěž pro čtenáře Velkomeziříčska. Tentokrát můžete zís-
kat volné vstupenky na legendární skupinu SLADE – 26. 10. 2012.
Soutěžní otázka: 
Napište název prvního alba od SLADE.
Správnou odpověď napiše na kupon (níže), vystřihněte a doručte do 
redakce nejpozději 24. 10. 2012 (včetně).                                        -red-

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 

TELEFON

ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ

S
L

A
D

E

Soutěž pro čtenáře o volné 
vstupenky na koncert SLADE

Poděkování
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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
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. Rezerva-
ce a prodej na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

výstavní síň 
jupiter clubu

do 25. 10. 2012
prac. dny 8–16  hodin

kresby a fotografie 
Miroslava Mácy

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziří-
čí zve všechny malé diváky na pohádky Kašpárek si zařizuje 
ZOO, Labuť v sobotu 27. 10. 2012 v 15 hodin, malá scéna 
Jupiter clubu, 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

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 

D I S C O  s  D J  B O N D E M 
v předsálí velkého sálu 

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

výstava potrvá 
do konce října

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 filmu 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 pohádek 
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 

Pozvánka do loutkového divadlaKoncertní sezona 2012-2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí a konají se za podpory Kraje Vysočina a Nadace Českého hudeb-
ního fondu Praha.
Další koncerty v rámci KPHU:
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka
Absolventka vysokých hudebních škol v Osace, Výmaru a Mnicho-
vě, držitelka 2. ceny v mimořádné konkurenci Mezinárodní klavírní 
soutěže ve Vídni v r. 2007, členka prestižního mnichovského klavír-
ního sdružení „Pianistenclub München“. Vstupné: 150/120 Kč (děti, 
studenti, senioři), prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 566 
782 004 (005).
Další koncerty: 
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

středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Vtipná, optimistická, ale zároveň závažná výpo-

věď o hledání lásky a sbližování 
dvou osamělých lidí. Příběh této 
hry se může odehrát na Proseku 
stejně jako na Manhattanu. Dů-
ležitý je v něm tragikomický 
vztah dvou životních outsiderů, 
drzé číšnice a kuchaře, který se 
právě vrátil z kriminálu. Situace 

se nečekaně lámou v rychlých střizích, hra není 
upovídaná, není čas na psychologické prodlévání. 
A protože je to hra americká, nechybí samozřej-
mě šťastný konec, pravda, trochu nalomený… 
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma
neděle 18. listopadu 2012 – Smrtelná vražda; hrají: Vanda Hybnerová, 
Martin Písařík, Michal Novotný

ZRUŠENO

ZRUŠENO

V rámci prezentační přehlídky činností Jupiter clubu se mělo se svým 
vystoupením folklorního souboru a orchestru představit 19. a 20. 10. 
také partnerské město Tisno. 
V těchto dnech jsme však obdrželi e-mail od Miljenka Meštrova, mís-
tostarosty města, s omluvou, že se z organizačních důvodů nemo-
hou našeho pozvání zúčastnit. Popřál nám mnoho úspěchů a věří, že 
v blízké budoucnosti budou moci ve Velkém Meziříčí prezentovat svo-
je kulturní aktivity. 

-MD-

Jupiter club,  s. r. o., Velké Meziří-
čí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá 
v pátek 9. a sobotu 10. listopa-
du 2012 od 19 hodin  PLESY V 
BÍLÉM.  Hraje taneční skupina 
M.E.Š. Vstupné pro veřejnost: 
100 Kč, 20 Kč místenka. Vstup 
pouze ve společenském oděvu. 
Rezervace a prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.:
566 782 004 - 005.

Plesy v bílém 9. a 10. 11.

Chorvati nepřijedou

ZRUŠENO

Jupiter club, s. r. o., uvede Kon-
cert Jakuba Smolíka s kapelou 
v neděli 25. 11. 2012 ve velkém 
sále v 19.30 hodin. Vstupné 300 
Kč. Rezervace a prodej na pro-
gramovém oddělení JC (po–čt 
8–16, pá 8–14 hodin), tel.: 566 
782 004 (001). Vstupenky je nut-
no vyzvednout do 16. listopadu, 
jinak budou dány zpět do vol-
ného prodeje. Změna programu 
vyhrazena.

Koncert Jakuba Smolíka 

ZRUŠENO

neděle 28. 10. 2012 
v 19.30 hodin ve velkém 
sále Jupiter clubu, vstupné: 
200 Kč, rezervace 
a prodej vstupenek na pro-
gramovém oddělení Jupi-
ter clubu, tel. 566 782 004, 
001 (po–čt 8.00–16.00, 
pá 8.00–14.00).
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Sportovní střelecký klub Kablo 
Velké Meziříčí uspořádal 7. října 
2012 již 23. ročník střelecké sou-
těže o Pohár SSK Kablo Velké Me-
ziříčí ve střelbě z libovolné a spor-
tovní malorážky. Střílelo se 60 
ran na vzdálenost 50 metrů vleže 
na kruhový terč.
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
18 střelců z devíti střeleckých klu-
bů z krajů Jihomoravského a Vy-
sočina. Počasí tentokrát účastní-
kům nepřálo. Celý závod propršel.
Putovní pohár SSK Kablo získalo 
družstvo SSK Mostiště 1730 body 
z osmnácti set možných, které stří-
lelo ve složení Michal P., Aldorfová 
J., Michal V. Druzí byli střelci SSK 
Kuřim ve složení Krutílek J., Vyhlí-
dal R., Žák P. nástřelem 1618 bodů.
Kategorie I. – muži a junioři
1. Kaman Petr (1973) 592 bodů 

(SSK Žďár n. S.), 2. Materna Jiří 
(1964) 585 bodů (SSK Žďár n. 
S.), 3. Pěch Pavel (1971) 578 bodů 
(SSK Slatina Brno)
Kat. II. – dorost, ženy, senioři
1. Hlaváček Stanislav (1954) 582 
bodů (Slatina Brno), 2. Houžvička 
Alois (1946) 580 bodů (Magnum 
Praha), 3. Michal Vladimír (1958) 
577 bodů (SSK Mostiště)
Díky sponzorům a  mediálnímu 
partnerovi týdeníku Velkomezi-
říčsko bylo možno mezi nejlepší 
jednotlivce rozdělit 14 hodnot-
ných věcných cen. SSK Kablo VM 
touto soutěží zakončilo letošní 
malorážkovou střeleckou sezo-
nu a  přešlo na  střelbu ze vzdu-
chových zbraní. Tyto střelecké 
soutěže se provádí již v  halách, 
nebo tělocvičnách, kde nepůsobí 
nepřízeň počasí.

-chyl-

fOTbAlOvÉ vÝsledKy

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

Proběhl turnaj šachových mušketýrů
Turnaj šachových mušketýrů 
proběhl sice již podruhé, ale 
přesto šlo o  1. ročník, neboť 
na jaře se konal turnaj zkušební, 
nultý, tedy zaváděcí. V  salonku 
restaurace na  zimním stadionu 
ve Žďáře nad Sáz. se sešli účast-
níci regionální soutěže druž-
stev, aby zde bojovali nejenom 
za svůj tým, ale také sami za sebe 
jako jednotlivci. Na  úvod drže-
li přítomní pietní minutu ticha 
za  předčasně zesnulého hráče 
Martina Pliška ze Žďáru (člen 

Sokola Jámy), jenž zemřel v Os-
trově nad Oslavou v  45 letech 
a  jehož pohřbu se mnozí z nich 
ve čtvrtek 27. září v obřadní síni 
hřbitova na  Zelené hoře osobně 
zúčastnili. Čest jeho světlé pa-
mátce!
Soutěž byla organizována na  7 
kol po  dvakrát patnácti minu-
tách a uskutečnila se v neděli 30. 
září.
Konečné pořadí:
1. Stanislav Kodys Žďár n. S. 6 b.
2. Lubomír Bukáček st. Žďár nad 

Sázavou 6 b.
3. Miloslav Kučera Mostiště (VM 
B) 4,5 b. 
4. Josef Fišar st. Žďár nad Sáza-
vou 4,5 b.
5. Jan Zeman Meziříčko (VM B) 
3,5 b.
Ostatní z  našich: 8. J. Dvořák 
Měřín (VM B) 3 b. – 10. V. Pařil 
VM (So Jámy) 3 b. atd.
Družstva: 1. TJ Žďár nad Sáza-
vou D (putovní pohár), 2. Spar-
tak Velké Meziříčí B, 3. Sokol 
Jámy

Přebor Velkého Meziříčí 
2012/2013
Koncem října odstartuje další roč-
ník přeboru našeho města v  ša-
chové hře. Hraje se systémem 2× 
každý s každým (s výměnou bar-
vy kamenů v druhé sérii utkání). 
Tempo partií – respektive časový 
limit – činí max. 2+1 hodin pro 
každého z obou soupeřů; nejvyšší 
možná délka trvání jednoho due-
lu je tedy teoreticky až šest hodin. 
Při utkáních je nutno vést si zápis 
tahů, existuje ovšem také možnost 
přerušení hry, a  to s  dohrávkou 
v  náhradním termínu. Účastníci 
soutěže mohou své zápasy usku-

tečnit buď v řádně vypsaných lhů-
tách (dle rozpisu), anebo po  do-
hodě i  jindy, a  dokonce i  jinde. 
Základně se ale hraje podle plánu, 
a  to především ve  vybrané čtvrt-
ky v kavárně Na Poříčí při Domu 
zdraví (od 18.00); ale lze i v salon-
ku restaurace U Kozů o nedělích 
od  9 hodin, anebo kdekoliv. Při-
hlášky do  místní ligy jednotlivců 
buď přímo u organizátora soutěže 
(Vladimír Pařil), anebo se samo-
statně zapsat na šachovou nástěn-
ku v kavárně Na Poříčí. Každý za-
psaný účastník obdrží podrobný 
rozpis, kde budou uvedeny termí-
ny, podmínky a pravidla. 

Zimní stadion ve  Velkém Mezi-
říčí hostil výběry ročníku 1998 
mladšího dorostu krajů Vysočina 
a Zlínský.
Mladší dorost
Kraj Vysočina 1998 – Zlínský 
kraj 1998 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Branky a  asistence: 18. Oščadal 
(Hrala), 52. Strnad (Najman), 54. 
Najman (Čermák, Kousal), 60. 
Havránek – 20. Kotek (Karafiát, 
Dlabaja), 41. Karafiát (Gonos).
Sestava Kraje Vysočina 1998: 
Loubal (31. Šoustal) – Trnka, 

Valík, Strnad, Huňáček, Pražák, 
Váňa, Havelka, Ferda, Březka, 
Bednář, Havránek, Najman, Kou-
sal, Oščádal, Hrala, Čermák.
Sestava Zlínského kraje 1998: Od-
ložílek (31. Bobáčik) – Budil, Fri-
drich, Vodák, Richter, Martínek, 
Gonos, Krůžela, Hrachovský, Dla-
baja, Kenša, Gharibyar, Karafiát, 
Kovář, Fryšara, Kotek, Mikulec, 
Šťastný, Bainar, Čechmánek. 
Rozhodčí: Polák – Kotlík, Kuřít-
ko. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Diváci: 35.

V úterý v odpoledních hodinách 
sehrály výběry ročníku 1998 kra-
jů Vysočina a  Zlínský přípravné 
utkání. Po  vyrovnaném průbě-
hu se nakonec radovali svěřenci 
trenérů Jungwirtha a Vondráčka 
z Kraje Vysočina. 
Tento tým čeká ještě celá řada 
přípravných utkání, ze kterých 
trenéři vyberou konečnou sesta-
vu, jež bude reprezentovat náš 
kraj na celorepublikovém turnaji 
krajů v únoru příštího roku.

-hhk-

Utkaly se výběry Vysočiny a Zlínska

-vp-

Startuje přebor Velkého 
Meziříčí v šachách

Rozlosování soutěží družstev 
pro sezonu 2012/2013
Šachový oddíl TJ Spartak Velké 
Meziříčí budou v soutěžích Kra-
je Vysočina zastupovat dva týmy, 
ale někteří místní hráči opět mají 
hrávat za  jiné kolektivy (Gordic 
Jihlava, Caissa Třebíč, TJ Náměšť 
nad Oslavou a Sokol Jámy). 
Soupiska družstva Spartak VM 
A pro krajský přebor/do každého 
utkání nastupuje 8 hráčů:
Bárta – Kopr (Ruda) – Mrazík 
– Janák Jos. – ing.  Nedoma (C) 
– Mgr.  Mejzlík – Jan – Čtverá-
ček – Paul – Kučera (Mostiště) 
– Dvořák D. (Měřín) – Janák M. 

– Zeman (Meziříčko) – Urbánek 
(Níhov).
Soupiska VM B pro regionální 
soutěž, skupina Východ/nastu-
puje 5 hráčů:
Kučera (Mostiště, C) – Dvořák D. 
(Měřín) – Zeman (Meziříčko) – 
Dvořák J. (Měřín) –Urbánek (Ní-
hov) – Paul – Janák M. – Dohna-
lík – Kučera M. ml. (Mostiště). 
Termíny zápasů: 
1. kolo 21. 10. 2012: Jiskra Havl. 
Brod A – VM A; VM B – Sokol 
Jámy
2. kolo 11. 11. 2012: VM A  – 
Sklo Bohemia Světlá n. Sáz. A; 
Sokol Opatov (okr. TR) – VM B

3. kolo 25. 11. 2012: TJ Náměšť 
n. Osl. – VM A; VM B – Sokol 
Nové Veselí
4. kolo 9. 12. 2012: VM A  – 
Spartak Pelhřimov A; ŠK Bystřice 
n. Pernštejnem – VM B
5. kolo 13. 1. 2012: Gambit Jih-
lava B –VM A; VM B – TJ Žďár 
nad Sáz. D
6. kolo 27. 1. 2013: VM A  – TJ 
Žďár n. S. A; Sokol Jámy – VM B
7. kolo 10. 2. 2013: ŠK Caissa 
Třebíč B –VM A; VM B – Sokol 
Opatov
8. kolo 24. 2. 2013: VM A – ŠK 
Caissa Třebíč C; Sokol Nové Ve-
selí – VM B

9. kolo 17. 3. 2013: Žďár nad Sáz. 
B – VM A; VM B – ŠK Bystřice n. 
Pernštejnem
10. kolo 7. 4. 2012: KP ukon-
čen. RSV: TJ Žďár n. Sáz. D – 
VM B
Zápasy krajského přeboru se ko-
nají bez odvet, regionální soutěž 
Východ je s odvetami (každý tým 
s každým hraje celkem dvakrát). 
Utkání se – až na výjimky – usku-
teční o nedělích od 9 hodin. Hra-
cí místností našich bude restau-
race Na Poříčí při Domu zdraví; 
v  záloze pro tým B je klubovna 
v  DZ anebo salonek hostince 
U Kozů. -vp-

Soutěže šachových družstev jsou  rozlosovány

-vp-

Střelbou z libovolné malorážky bojovali o pohár 
I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Křižanov 1:0
Měřín – Šebkovice 2:0
1. Hrotovice 10 9 1 0 37:6 28
2. Velká Bíteš B 10 7 1 2 24:18 22
3. Polná B 10 5 2 3 24:18 17
4. Bystřice n. P. B 10 5 1 4 17:17 16
5. Měřín 10 4 3 3 21:17 15
6. Jakubov 10 5 0 5 17:20 15
7. Rokytnice n. R. 10 5 0 5 13:20 15
8. Telč 10 4 2 4 21:17 14
9. Křižanov 10 4 2 4 17:16 14
10. Bohdalov 10 3 1 6 12:20 10
11. Stařeč 10 3 1 6 13:22 10
12. Přibyslavice 10 2 3 5 12:19 9
13. Studenec 10 2 2 6 14:21 8
14. Šebkovice 10 2 1 7 10:21 7

OP mužů II. třída
Svratka – Bory 1:6 (1:3)
Branky: Pech Jan - Vaculík Petr 
2, Chalupa Vojtěch 2, Špaček Mi-
lan, Dvořák Jiří; Rozhodčí: Teplý 
Radek, Myška Roman, Beneš Ja-
roslav
Bobrová – Moravec 0:4 (0:1)
Branky: Hladík Jiří, Mičánek Li-

bor, Černý Martin, Slavíček Lukáš; 
Rozhodčí: Pinkava Petr; ŽK: 0:1
Rovečné – Radostín 2:6 (1:2)
Branky: Petr Miloš 2 - Prom-
berger Jaroslav 3, Kovář Roman, 
Kozel Josef, Oulehla Lukáš; Roz-
hodčí: Urban; ŽK: 1:0
O. Bítýška – Nová Ves B 0:4 (0:3)
Branky: Pohanka Vít 2, Ondřejka 
Josef, vlastní; Rozhodčí: Polák 
Michael; ŽK: 3:3; ČK: 1:0
1. Hamry 10 7 1 2 33:18 22
2. Rozsochy B 10 6 3 1 24:12 21
3. Nová Ves B 10 7 0 3 35:27 21
4. Radostín 10 6 2 2 33:16 20
5. Moravec 10 6 1 3 28:22 19
6. Nedvědice 10 5 3 2 19:15 18
7. Svratka 10 4 2 4 22:19 14
8. O. Bítýška 10 4 2 4 18:24 14
9. Rad. Svratka 10 4 1 5 23:24 13
10. Rožná 10 3 1 6 24:28 10
11. Bory 10 2 3 5 24:26 9
12. Bobrová 10 2 2 6 14:27 8
13. Ujčov 10 2 1 7 21:33 7
14. Rovečné 10 1 0 9 12:39 3

Zdroj: www.fotbal.cz

Žákům HHK se proti 
Třebíči nevedlo
Starší žáci
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK VM 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
Branky a asistence HHK: 9. Nevěčný, 29. Marková. Sestava HHK: 
Svoboda – Pacalová, Karásek, Báňa M., Marková – Kapusta, Nevěčný, 
Hebvábný – Dundálek, Úlovec, Pavelka - Pacal, Řepa. Rozhodčí: Bra-
bec, Ivaník. Vyloučení: 0:0. Střely na branku: 24:18. Diváci: 52. 
Mladší žáci
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK VM 11:3 (4:0, 3:1, 4:2)
Branky a asistence HHK: 28. Juda M. (Barák), 43. Juda M., 49. Barák 
(Zacha). Sestava HHK: Pestr – Šandera, Procházka, Broža, – Barák, 
Juda M., Zacha – Bartošek, Bíbr, Dvořák - Kapusta L., Krčma, Poledna 
– Havliš, Šilpoch M. Rozhodčí: Brabec, Hrbek. Vyloučení: 3:2, využití: 
0:0, v oslabení: 0:0. Střely na branku: 32:20. Diváci: 50.
Program: sobota 20. 10. 2012 v 9.15 HHK mladší žáci – HC Pelhřimov 
a v 11.00 HHK starší žáci – HC Pelhřimov (ZS VM) -hhk-

Vítězové druhé kategorie. Foto: archiv SKK Kablo

Legendu o  brněnském kole le-
tos opět připomenul recesis-
ticko-sportovní závod Koulení 
kola z  Lednice do  Brna. Trasu 
o délce 67 kilometrů i s kolem 
od  žebřiňáku se pokoušelo 
zdolat v  sobotu 6. října cel-
kem 36 týmů. Tříčlenná druž-
stva koulela kolo od žebřiňáku 
z  náměstí v  Lednici po  cyklo-
stezce až na  brněnskou Starou 
radnici. Všichni závodníci se 
přitom přesouvali pouze vlast-
ní silou a jeden z nich neustále 
valil po zemi dřevěné loukoťo-
vé kolo. 
I  letos se zúčastnili zástupci 
týmu Becaro v sestavě Vít Paták 
z  Rudy, Roman Bednář z  Ho-
dova a  Milan Procházka z  Ka-
menné. Neobhájili sice loňské 
vítězství, loňský čas 3:55:42 ho-
din však nikdo nepředstihnul. 
Obsadili krásné druhé místo 
a  všichni jim srdečně gratulu-
jeme!
Kola o  váze 12,5 kg byla vyro-
bena speciálně pro tento závod 

kolářem z  povolání Johanem 
Marinem Jágerem z  české ves-
nice Eibenthal v  rumunském 

Banátu, který se výrobou kol 
zabývá už od svých 16 let. 

-kd,hm-

Hnali kolo z Lednice do Brna

Stříbrný tým Becaro. Foto: archiv Becaro

kuželky

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A – Spartak Pelhři-
mov B 2658:2557 * 6:2
Baloun 457:462 Kalivoda
Starý 459:441 Machyánová
Lavický B. 411:449 Benda
Lavický Jo. 413:395 Linhart
Lavický Ji. 452:388 Kovář
Korydek 466:422 Hruška
I přes klopýtnutí áčko vyhrálo o 
101 kuželku.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
BOPO Třebíč B – Spartak VM B 
1579:1444 * 6:0
Krutiš 393:392 Mička
Dobšík 416:371 Kamenský
Kovařík 413:407 Mičková
Frantík 357:274 Fajmonová
Po slabém výkonu béčko dostalo 
kanára.
BOPO Třebíč C – Spartak VM C 
1595:1520 * 5:1
Oujezdská 371:401 Mátl
Kolářová 395:361 Weiss
Ježková 408:361 Bača
Krutišová 421:397 Lavický A.
Céčko na domácí nestačilo. -sta-
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Benfika dokázala otočit nepříznivý stav

Vítěz ligy veteránů MKVM, tým Stará garda Měřín. Foto: Jitka Plašilová

Extraliga
HC Bory – Sanborn VM 9:2
Dvořák 2, Stoček 2,Kuchař 2, Uh-
líř F. st., Uhlíř F. ml., Brůha – Ho-
lub M. st., Svoboda
Horní Heřmanice – SK Netín 
3:10
Horký 2, Kutílek – Plhák T. 2, 
Juda 2, Dvořák V. 2, Kolář, Un-
zeitig, Plhák M., Dvořák D. 
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Lukáš 6:4
Klouda 2, Topol 3, Pyrochta – 
Beránek, Čejka, Vaněk, Studený
HC Benetice – Agromotor VM 
6:10

Houzar 2, Doležal, Rygl, Mikuláš, 
Kocián – Šlapal 3, Bíbr 2, Zacho-
val, Švejda, Kadela, Netík, Fischer
SK Vídeň – SK Omega VB 2:4
Nedoma J. ml., Vídeňský – Budín 
2, Dvořák D., Káňa
1. SK Netín 2 2 0 0 17:6 4
2. SK Omega VB 2 2 0 0 9:2 4
3. Agromotor VM 2 2 0 0 14:9 4
4. HC Bory 1 1 0 0 9:2 2
5. HC Lukáš 2 1 0 1 10:9 2
6. Sanborn VM 2 1 0 1 8:11 2
7. SK Kunšovec VM 2 1 0 1 6:9 2
8. SK Vídeň 2 0 0 2 5:8 0
9. Tech. služby VM 1 0 0 1 3:6 0
10. HC Benetice 2 0 0 2 9:17 0
11. Horní Heřmanice 2 0 0 2 5:16 0

1. liga 
HC Pikárec – HC Tasov 2:2

Broža M., Broža S. – Sláma, Ha-
máček
Ořechov – Farma Měřín 2:2
Kokojan, Stupka – Puža, Štoček 
J. 
SK Stránecká Zhoř – NHÚ Ba-
linka VM 3:9
Sedláček 2, Bartůšek – Vacula 3, 
Komínek 3, Požár, Strádal M., 
Mucha J. 
HCF Dráhy VM – River VM 6:4
Jeřábek, Tuček, Smejkal, Mahel, 
Šmída, Širhal – Krátký, Havlík, 
Lovětínský 2
Auto Dobrovolný VM – SPL Ra-
dostín n. O. 1:3

Vondráček P. – Vítek, Kment, Ka-
dlec 
HC Bory B – SK Lavičky 5:13
Kotačka 2, Karásek, Dvořák, 
Pokorný – Nevěčný3, Skryja 2, 
Čech 2, Chrást 2, Barák 2, Turek, 
Kampas
1. SK Lavičky 2 2 0 0 20:10 4
2. SPL Radostín n. O. 2 2 0 0 9:3 4
3. Farma Měřín 2 1 1 0 13:3 3
4. Auto Dobrovolný VM 2 1 0 1 14:4 2
5. NHÚ Balinka VM 2 1 0 1 14:10 2
6. River VM 2 1 0 1 8:7 2
7. SK Stránecká Zhoř 2 1 0 1 7:10 2
8. HCF Dráhy VM 2 1 0 1 7:15 2
9. HC Tasov 2 0 1 1 3:6 1
10. HC Pikárec 2 0 1 1 3:6 1
11. Ořechov 2 0 1 1 4:8 1
12. HC Bory B 2 0 0 2 6:26 0

-vid- 

1. A tř., sk. B 
Herálec – FC VM B 2:3 (2:1)
Rozhodčí: Šetek – Toman, Slá-
ma. Diváci: 150. Branky: Ptaszek 
(6.), Suchý (9.) – 2× Beran (4.), 
(77. pen.), Liška (67.). Karty: 
žlutá – Vyskočil (11.), Halámek 
(32.). Sestava: Jícha – Pospíšil 
(79. Štefka), Halámek, Doucha, 
Kozuň (59. Netolický) – Liška, 
Vítek, Malec, Vyskočil – Palát 
(62. Žák), Beran.
Již ve  4. minutě Liška přihrál 
do  malého vápna Beranovi, který 
nekompromisní střelou rozvlnil síť. 
Neuběhly ani dvě minuty a domácí 
srovnali, když po naší chybě v obra-
ně potrestal hlavou zaváhání Ptas-
zek. V  8. minutě fantasticky zne-
škodnil samostatný únik Okurky 
brankář Jícha. V 9. minutě odcent-
roval míč do vápna Skála, kde našel 
volného Suchého, a  ten poslal míč 
do brány. V 15. minutě jsme mohli 

kopat jasnou penaltu, ale po  zá-
kroku na  Lišku rozhodčí nechal 
plynout hru dál. V závěru poločasu 
Jícha vychytal stoprocentní gól. 
Začátek druhého poločasu pat-
řil Palátovi, který měl tři šance. 
V  66. minutě založili domácí 
rychlý protiútok, ale ztroskotali 
na  velmi dobře chytajícím Jí-
chovi. V 67. minutě jsme se do-
čkali vysněného vyrovnávacího 
gólu, když Beran po individuál-
ním průniku přihrával na  Vít-
ka, ten na  Lišku, který střelou 
k tyči vyrovnal. V 77. minutě se 
uvolnil po lajně Vyskočil, a ná-
sledně přihrál míč do  vápna 
Liškovi, který byl za cenu žluté 
karty faulován. Na  následnou 
penaltu se postavil zkušený 
střelec Beran, který bez větších 
problémů vstřelil gól. V závěru 
zápasu jsme mohli přidat ještě 
další dva vyložené góly.

„V utkání jsme vstřelili rychlý gól 
a mysleli jsme si, že už je po zá-
pase, ale realita byla jiná. Soupeř 
nás vytrestal během tří minut 
naší pasivitou. Hráči Herálce 
mohli rozhodnout v prvním po-
ločase, ale buď vstřelili tyč, nebo 
je vychytal Jícha. Kluci bojovali 
až do  samého konce a  dokáza-
li nepříznivý výsledek otočit. 
Ve  druhém poločase jsme měli 
více ze hry my,“ řekl po  zápase 
nesmírně spokojený trenér Libor 
Smejkal mladší.
1. Štěpánov n. S. 10 7 1 2 24:16 22
2. Přibyslav 10 5 4 1 27:16 19
3. Rantířov 10 5 1 4 25:20 16
4. Třebíč HFK B 10 5 1 4 24:20 16
5. Budišov-Nárameč 10 4 3 3 22:18 15
6. V. Meziříčí B 10 5 0 5 20:18 15
7. Křoví 10 4 3 3 18:17 15
8. Žďár n. S. B 10 4 2 4 25:24 14
9. Rapotice 10 4 2 4 24:28 14
10. Stonařov 10 3 4 3 20:20 13
11. Herálec (ZR) 10 3 3 4 29:34 12
12. Vrchovina B 10 2 3 5 13:19 9
13. Kouty 10 3 0 7 11:18 9
14. Želetava 10 2 1 7 23:37 7

V sobotu 20. 10. 2012 začne třetí 
sezona B – týmu hokejistů v kraj-
ské soutěži Kraje Vysočina. Letos 
ji bude hrát víc účastníků. Kromě 
našeho mužstva to budou Ledeč 
nad Sázavou, Telč, Žirovnice, ju-
niorka Telče a jako nováček béčko 
Pelhřimova. Hrací systém je čtyř-
kolový a  všechny zápasy se hrají 
na vítězství, při nerozhodném sta-
vu určí vítěze samostatné nájezdy. 
Do bojů o „krajské“ body povede 
naše hráče, tak jako v  předcho-
zích sezonách, trenér Jeřábek. 
Z  loňského kádru chybí Tomáš 
Pelíšek ze studijních důvodů. 
Petr Štěpánek jde zkusit štěstí 
za  svým bratrem Jiřím do  týmu 
Oplu v  městské lize a  Michal 
Vidlák odchází na  hostování 
do svých rodných Mostišť.
Naopak se po  kratší pauze vra-

cejí k  hokeji gólman Jan Kočí 
a  obránce Filip Musil. Z  junior-
ky pak přišli Filipův bratr Ště-
pán a  Jiří Špaček. Na  hostování 
to u  nás zkusí Ondřej Urbánek 
z  Velké Bíteše a  ze Zlína cen-
tr s  třebíčským příjmením Aleš 
Frühauf.
Po letní přípravě, která probíhala 
od  června do  září pod vedením 
R. Horáka staršího, jsme odehráli 
dva přípravné zápasy, a to v Ná-
měšti (4:5) a v Bíteši s Veverskou 
Bítýškou (2:3) v náš neprospěch. 
Po  více jak měsíci tréninků 
na  ledě to tedy v  sobotu vypuk-
ne naostro. Začínáme s Žirovnicí 
doma od 16.30 hodin. 
Přejeme našim hokejistům hod-
ně vítězných zápasů v  soutěži 
a  minimálně obhajobu loňského 
2. místa. 

Hokejové béčko v sobotu 
zahájí krajskou soutěž

-ht-

Liga mužů 6. kolo
SK Mostiště – Pobřeží kocoviny 
4:0 (3:0)
Branky: 5.’ a 11.’ Beran Vlastimil, 
24.’ Krejčí Václav ml., 29.’ Strádal 
Marek. Karty: Pobřeží kocoviny 
36.’ Plašil Jakub. Rozhodčí: Štefka.
Kittydogs United - Retro Křiža-
nov B 0:1 (0:0)
Branky: 44.’ Štěpánek Patrik. 
Karty: 39.’ Prudík Jan, 41.’ Mucha 
Ondřej. Rozhodčí: Rosický.
La Bucañeros – Flamengo 0:2 (0:1)
Branky: 16.’ Kubec Jaroslav, 40.’ 
Benda Lukáš. Karty žlutá: 42.’, 
48.’ Dočkal Aleš, červená: 48.’ 
Dočkal Aleš. Rozhodčí: Rosický 
Jakub.
Slza VM – The Lost Generation 
3:1 (1:0)

Woolloomooloo Bay – Kašpaři 
VM 3:0 (1:0)
Liga mužů MKVM po 6. kole:
1. Flamengo 6 6 0 0 28:3 18
2. Woolloomooloo Bay 6 6 0 0 29:9 18
3. SK Mostiště 6 5 0 1 15:6 15
4. La Bucañeros 6 3 0 3 26:12 9
5. Kašpaři VM 6 2 0 4 9:11 6
6. Slza VM 6 2 0 4 7:19 6
7. Pobřeží kocoviny 6 2 0 4 8:21 6
8. Retro Křižanov B 6 2 0 4 12:26 6
9. The Lost Generation 6 1 0 5 6:19 3
10. Kittydogs United 6 1 0 5 5:19 3

Pozvánka na 8. kolo MKVM:
18. 10. The Lost Generation – La 
Bucañeros
22. 10. v  18.30 Woolloomooloo 
Bay – Flamengo a Kittydogs Uni-
ted – Pobřeží kocoviny; v  19.30 
Slza VM – Kašpaři VM
25. 10. v 18.30 La Bucañeros – SK 
Mostiště a The Lost Generation – 
Retro Křižanov B

Liga veteránů má prvního vítěze, 
stal se jím celek Měřína, který 
v posledním kole přejel Křižanov.
Liga veteránů
1. Stará garda Měřín 6 4 2 0 15:7 14
2. Senioři VM 6 3 1 2 11:6 10
3. Lesáci VM 6 3 0 3 13:9 9
4. SK FC Křižanov 6 0 1 5 1:18 1

Střelci branek
Hráč Tým Zápasy Branky
Chmelíček Zdeněk Lesáci VM 6 6
Bartušek Stanislav St. garda Měřín 4 5
Nováček Alois Lesáci VM 6 4
Procházka Luboš St. garda Měřín 6 3
Krčál Josef St. garda Měřín 5 2
Juříček Miloslav St. garda Měřín 5 2
Mucha Zdeněk Senioři VM 4 2
Valička Roman Lesáci VM 6 2
Pospíchal Karel St. garda Měřín 2 1
Minařík Luboš Senioři VM 5 1
Partl Pavel Senioři VM 4 1
Smejkal Jan Senioři VM 5 1
Vidlák František Lesáci VM 6 1
Prášek Miloš SK FC Křižanov 4 1
Horký Jaroslav Senioři VM 5 1

Tým Staré gardy Měřín slaví titul ligy veteránů

-bíl-

Ligu mužů vede Flamengo

Městská hokejová liga má za sebou již druhé kolo

-mkvm-

MSDD
Starší dorost
FC Sparta Brno – FC VM 3:0 (0:0) 
Rozhodčí: Kučerik – Moder, 
Bognar. Diváci: 20. Branky: Pollák 
(47.), Musil (50.), Abudayyeh (78.). 
Karty: žlutá – Štefka (56.). Sestava: 
Sysel – Voneš, Štefka, Pokorný, Ná-
pravník – Doucha, Votoupal – Láz-
nička, Ráček, Bradáč (83. Hejtmá-
nek) – Komínek (71. Bárta).
V  10. kole jsme jeli na  hřiště 
Sparty Brno. Soupeř se nacházel 
na prvním místě v tabulce a ještě 
nepoznal ztrátu kytičky. 
V prvním poločase se střídaly šan-
ce na zakončení na obou stranách 
hřiště, ale branka z nich nepadla. 
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili velmi nervózně. Ve 48. minutě 
se dočkala gólu Sparta, když zpoza 
vápna Pollák vypálil nechytatel-

nou střelu k tyči. Neuběhly ani dvě 
minuty a znovu se radovali domá-
cí, po  centru do  vápna se Musil 
trefil doprostřed brány. Od  té 
doby se nám hrálo velmi špatně, 
protože se kluci nedokázali po in-
kasovaných gólech oklepat. Tečku 
za  zápasem udělali v  78. minutě 
domácí, když tvrdou ránu vyrazil 
před sebe Sysel a na následný míč 
si doběhl Abudayyeh a  střelou 
k tyči rozhodl o zápase.
„Na  začátku prvního poločasu 
jsme měli vstřelit tři jasné góly 
a mohl se zápas úplně jinak vyví-
jet. Bohužel, to se nám nepovedlo, 
ale první poločas jsme byli rov-
nocenným soupeřem. Co se nám 
nepodařilo v  prvním poločase, to 
dokázali zužitkovat ve druhém po-
ločase domácí. Výsledek je krutý, 
mohli jsme sahat po cenném bodu, 

ale vlastní hloupostí jsme se o  to 
připravili. Kluci podali dnes so-
lidní výkon,“ vyjádřil se po zápase 
trenér Libor Smejkal ml.
Mladší dorost
FC Sparta Brno – FC VM 1:2 (1:1)
Sestava: Juda – Heto, Hamřík, Hláv-
ka, Hibš – Chalupa, Nevoral, Liška 
O., Vokurka (60. Kurečka), Krčál – 
Horký (70. Ráček).
Hosté odjížděli k mistrovskému zá-
pasu s cílem poprat se o solidní vý-
sledek a bojovným výkonem nahra-
dit absenci brankáře. Nutno dodat, 
že se jim to podařilo nad očekávání. 
Úvod utkání díky lepšímu pohybu 
bez míče patřil domácím, kteří měli 
sice více ze hry, ale nebezpečných 
situací si moc nevytvořili. Předvést 
své brankářské kvality musel Juda 
jen v 10. min. V 18. min. však vel-
komeziříčská defenziva nechala 

při rohu na  penaltě zcela volného 
hráče a  ten se nemýlil. Vyrovnání 
však přišlo o  pár minut později, 
kdy se Horký po minele hostujícího 
obránce vyskytl sám před branká-
řem a  levačkou k  tyčce mu nedal 
sebemenší šanci. V závěru poločasu 
pak ještě svůj tým podržel Juda.
Druhý poločas pak spíš připo-
mínal boj než koukatelný fotbal.  
Domácí sice působili fotbalověj-
ším dojmem, ale pozorná obrana 
velkomeziříčských hráčů je pouš-
těla pouze do náznaku šancí. Když 
už to vypadalo, že se obě družstva 
rozejdou smírně, zasadili hosté 
smrtelný úder. Kurečka vybojoval 
míč, potáhl jej po  levém křídle, 
kde přihrávkou našel Ráčka. Ten se 
kličkou zbavil svého strážce a prud-
kou střelou na  bližší tyč prostřelil 
brněnského brankáře.

Fotbalové dorosty nastoupily proti Spartě Brno

-ls-
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2. liga mladší dorost Morava
Nové Bránice – VM 18:25 (8:14)
První branku utkání sice vstřelili 
Meziříčští, ale pak se ujali nejtěs-
nějšího vedení domácí. Naši hrá-
či víc než se soupeřem bojovali 
s kluzkým povrchem a také s nere-
gulérním míčem, který byl naštěstí 
vyměněn. Přes důraznou obranu 
domácích se naši hráči těžko pro-
sazovali a do 20. minuty dotahovali 
jejich nejtěsnější náskok. Poté pře-
vzali otěže zápasu.
Druhý poločas jsme měli po celou 
dobu pod kontrolou a  udržovali 

si pěti až šestibrankové vedení. 
Na obou stranách se značně vylu-
čovalo, hra ztrácela na plynulosti. 
Vítězný konec ale patřil nám.
7m hody 2/1:5/1 vyloučení: 8:6, di-
váků 45. Sled branek: 2:1, 3:3, 6:5, 
8:7, 8:14, 11:16, 13:19, 15:22, 18:25. 
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Pavliš David (9), Lečbych Jan 
(5), Stupka Tomáš (4), Svoboda 
Filip (3), Blaha Tomáš (2), Fiala 
Martin (2/1), Janíček Martin, Ma-
coun Filip, Frejlich Tomáš, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.

Házenkáři přivezli body

Žákyně braly stříbro
Liga vysočiny starší žákyně – turnaj Velké Meziříčí
Druhý turnaj odehrála pouze tři družstva, omluvil se celek Třebíče. 
Výsledky: VM – H. Brod 22:23 (9:14) a VM – Žirovnice 27:21 (14:6). 
Hrály: Šabacká – Uchytilová (16), Závišková (12), Kopečková (9), Ba-
čová (4), Nejedlá (3), Doležalová (2), Uhlířová (1), Buchtová (1), Teplá 
(1), Pacalová, Pavlíčková. Trenéři Záviška, Matušíková, Partlová.
Program: 21. října od 9.00 do 15.00 turnaj ml. žáci VM, Nové Veselí 
A, B, C, H. Brod. -záv-, foto: Ivoš Uchytil

-ls-

fotbal žáCi

SpSM jih
FC VM U13 – FC Sparta Brno 
6:5
branky: 3× Křivánek, Chalupa, 
Vrba, Havelka
FC VM U12 – FC Sparta Brno 
3:10 (2:2)
branky: Doležal, Malata Mirek, 
Vochyán

Nábor do fotbalu
Všichni zájemci, kteří by rádi 
začali hrát fotbal a  jsou roční-
ků narození 2005, jsou srdečně 
zváni na naše tréninky. 
Ty jsou vždy v  úterý a  pátek 
od  15.30 na  fotbalovém sta-
dionu U Tržiště. 
Moc rádi vás přivítáme.

-ves-

-ves-

-šid-
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MSD sk. D
FC VM – TJ Tatran Brno Bo-
hunice 3:1 (1:0)
Střelci: 26. Netrda, 58. Smejkal, 
90. Simr – 68. Kotol. Rozhodčí: 
Nováček, Talpa, Čech. Sestava 
FC: Invald – Z. Mucha, Souček, 
Pokorný, Krejčí – Dufek (90. Ko-
zuň), Berka, Šimáček, Smejkal 
(72. Štefka), Netrda (89. Kučera) 
– Simr, na lavičce Simandl, Jaroš, 
trenér Smejkal. ŽK: Smejkal – 
Vjater, Hanousek. Diváků: 260.
S úkolem odčinit tragický výkon 
ve  Vracově nastoupili hráči VM 
k  dalšímu utkání s  týmem Bo-
hunic. Od  prvních minut utkání 
bylo na  domácích vidět, že mají 
velkou chuť a odhodlání. Již v 1. 
minutě vyzkoušel po  průniku 
do vápna pozornost Grubera Pa-
vel Simr. V  8. minutě se po  při-
hrávce Jardy Krejčího dostal 
k  zakončení z  25 metrů Zdeněk 
Mucha, jeho nádhernou a tvrdou 
střelu však zastavilo břevno brány 
hostů. Minutu nato střílel Pavel 
Simr, ale z otočky bránu přestřelil. 
I  v  dalších minutách předváděli 

domácí hráči fotbal plný pohy-
bu, přihrávek a  pěkných kombi-
nací. Zakončovali Lukáš Berka, 
Honza Šimáček a  Milan Souček. 
Teprve v  17. minutě se dostali 
do  prvního vážného zakončení 
i hosté. Za obranou se ocitl For-
man, ale s  jeho střelou z hranice 
vápna si Roman Invald poradil. 
Ve  22. minutě vystřelil nebez-
pečně Jarda Dufek, Gruber jeho 
střelu vyrazil, ale nabíhající Miloš 
Netrda v rozhodujícím okamžiku 
uklouzl. Konečně ve  26. minutě 
se domácí dočkali, Honza Šimá-
ček poslal pěkný centr pro Miloše 
Netrdu, a  ten přeloboval gólma-
na (1:0). Ve  27. minutě se hosté 
snažili srovnat, ale nepodařilo se 
jim to. Do konce poločasu stříleli 
ještě Zdeněk Mucha a Miloš Netr-
da, ale bez gólu. A tak šli domácí 
hráči do  kabin se zaslouženým, 
i  když po  tolika šancích s  hube-
ným vedením.
Ve  druhém poločase tempo hry 
trochu opadlo. V  50. minutě se 
po centru Vjatera dostal k zakon-
čení Pišek, ale Invald jeho střelu 

zachytil. V 55. minutě se po cent-
ru Miloše Netrdy a hlavičce Pavla 
Simra dožadovali domácí odpís-
kání pokutového kopu za  ruku 
Piška. V 58. minutě velmi dobře 
hrající Miloš Netrda našel ve váp-
ně Edu Smejkala, a  ten přesnou 
střelou na zadní tyč nedal Grube-
rovi šanci (2:0). Hned o  minutu 
později mohlo být rozhodnuto, 
po  centru Miloše Netrdy mířila 
hlavička Pavla Simra do horního 
rohu brány hostů, ale domácím se 
podařilo míč vyhlavičkovat. Dru-
há branka jako by náš tým trochu 
uklidnila a  byli to hosté, kteří 
začali svým pohybem a  kombi-
nacemi dostávat náš tým pod 
tlak. V  67. minutě po  zbytečné 
ztrátě míče se po centru na zadní 
tyč prosadil Kotol a snížil na 2:1. 
V 69. minutě se dostal po centru 
Jardy Krejčího k  zakončení opět 
Pavel Simr, ale trefil jen ruce 
gólmana Grubera. V  72. minutě 
mohlo být vyrovnáno, na rohový 
kop si naskočil Pišek a  jen těsně 
minul naši bránu. V  81. minutě 
se dostal za  obranu hostí Jarda 

Dufek, kapitán hostů Hanousek 
ho stáhl k  zemi, ale dostal jen 
žlutou kartu. V  90. minutě vy-
píchl přihrávku hostů Jarda Du-
fek, přihrál Pavlovi Simrovi a ten 
v souboji s Gruberem ukázal své 
střelecké schopnosti (3:1). 
A tak k radosti většiny domácích 
příznivců a  nelibosti pár kritiků 
jsme si připsali zcela zaslouženě 
další tři divizní body. 
„Dnešní zápas kluci odehráli 
ve  vysokém tempu. Hráli fyzic-
ky náročný fotbal, který soupeři 

z  Bohunic dělal problémy. Vy-
tvořili jsme si spoustu gólových 
šancí, zvláště v  první půli, ale 
bohužel proměnili jen jednu. 
Když soupeř snížil na 2:1, trochu 
jsme se strachovali o výsledek, ale 
v závěru jsme dali pojistku. Mys-
lím si, že se fotbal mohl divákům 
líbit. Jinak mě mrzí, že takové 
výkony nepodáváme stabilně. 
Doufám, že jsme si dnešním vý-
konem dali dobrou pozvánku pro 
naše diváky, aby nás přišli pod-
pořit na  středeční předehrávku 

s  Otrokovicemi,“ zhodnotil vý-
kon svých svěřenců trenér Libor 
Smejkal st.
1. Líšeň 11 8 2 1 23:10 26
2. Třebíč 11 7 3 1 14:6 24
3. Vrchovina 11 6 3 2 21:10 21
4. Napajedla 11 5 3 3 28:14 18
5. Velké Meziříčí 11 5 1 5 18:18 16
6. Pelhřimov 11 5 1 5 21:23 16
7. Tasovice 11 5 1 5 14:17 16
8. Polná 11 4 3 4 20:22 15
9. Vikt. Otrokovice 11 4 2 5 16:13 14
10. Bohunice 11 3 4 4 18:14 13
11. Spytihněv 11 4 1 6 16:27 13
12. Hodonín 11 4 0 7 16:15 12
13. DOSTA Bystrc 11 3 3 5 15:22 12
14. Bystřice n. P. 11 3 2 6 14:25 11
15. Vyškov 11 1 6 4 8:12 9
16. Vracov 11 2 3 6 8:22 9
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Divizní Velmez na Tržišti porazil Bohunice 

HHK po nájezdech získal pouze bod

Druhý gól Velmezu vstřelil v 58. minutě Smejkal. Foto: Antonín Dvořák

kdy a kaM 

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.

-myn-

Střelecká převaha stačila první-
mu mužstvu HHK pouze na bod. 
HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 1:2 sn. (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)
Branky: 25. Souček (Hlouch, Sed-
láček) – 14. Tóth (Frolek), rozho-
dující samostatný nájezd Barák. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Hla-
dík (Štourač) – Střecha L., Šerý, 
Sedláček, Souček, Válek, Ambrož, 
Krejčí – Hlouch, Nekvasil, No-
vák – Štěpánek, Smejkal, Střecha 
F. – Nedoma, Burian V., Burian 
P.  – Kudláček. Rozhodčí: Skopal 
– Gabriel, Novák (ve  3. minutě 
zraněn, od  25. minuty náhradní 
rozhodčí – Maloušek). Vylouče-
ní: 9:11, navíc Galuška (UO) 10 
min. OT, Stašek (UO) 5 + DKU. 
Využití: 1:0, v oslabení 0:0. Střely 
na branku: 51:22. Diváci: 185.

V  sobotu se na  našem stadionu 
odehrála velká partie. Domácí 
HHK přivítalo na  našem ledě 
mužstvo z  Uherského Ostrohu. 
Po  brankových hodech z  prv-
ního utkání se diváci dočkali 
v  základním čase pouze dvou 
branek. Do  vedení šli v  první 
třetině hosté, když ve  14. mi-
nutě proměnil hostující Tóth. 
Vyrovnávací branky jsme se 
dočkali ve 25. minutě, kdy jsme 
měli výhodu dvojnásobné přesi-
lovky. Po  odstřelování hostující 
branky se dostal k puku Martin 
Souček, který prostřelil jinak vy-
nikajícího brankáře hostí. Asis-
tenci si připsali Roman Hlouch 
a  Zdeněk Sedláček. Do  konce 
základní hrací doby se již diváci 
branky nedočkali, a tak na řadu 

přišly samostatné nájezdy. Za-
tímco hosté proměnili dva ná-
jezdy, naši hráči vyšli střelecky 
naprázdno. Hosté si tak připsali 
bonusový bod. 
Ostatní výsledky: Brumov/Bylni-
ce – Břeclav B 5:3, Warrior Brno 
– Uherský Brod 11:2, Uherské 
Hradiště – Velká Bíteš 1:7, Bos-
kovice – Kroměříž 4:5, Šternberk 
– Blansko 5:1.
Krajská liga J Moravy a Zlínska
1. Kroměříž 3 3 0 0 0 24:7 9
2. Šternberk 3 2 0 1 0 17:10 7
3. Warrior Brno 3 2 0 0 1 16:9 6
4. Uherský Brod 3 2 0 0 1 10:16 6
5. Uherský Ostroh 2 1 1 0 0 8:3 5
6. Minerva Boskovice 3 1 1 0 1 12:11 5
7. Velké Meziříčí 3  1 0 1 1 9:14 4
8. Grewis Plumlov 2 1 0 0 1 16:9 3
9. Spartak Velká Bíteš 2 1 0 0 1 9:6 3
10. Brumov/Bylnice 3 1 0 0 2 13:22 3
11. Uherské Hradiště 3 0 1 0 2 4:18 2
12. Dynamiters Blansko 3 0 0 1 2 5:11 1
13. Lvi Břeclav B 3 0 0 0 3 10:17 0
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II. liga házené žen
HSK Vlčnov - Sokol VM  19:29 
(8:15)
V utkání měl náš celek od prvních 
minut herně navrch. Úvodní čtvrt-
hodina byla z  naší strany hodně 
opatrná, když jsme zahodili něko-
lik výborných střeleckých příleži-
tostí. Vadou na  jinak povedeném 
vystoupení bylo i  to, že již v  páté 
minutě musela pro zranění kolene 
odstoupit pivotmanka Jana Klu-
sáčková. Bylo to výrazné oslabení 
naší útočné hry. Zbývající část hra-
cí doby jsme dohrávali již bez mož-
nosti vystřídání! Postupně se poda-
řilo dobrou defenzivou soupeřky 
držet v uctivé vzdálenosti od naší 
svatyně. Houževnatý a snaživý do-
mácí celek se většinou prosazoval 
individuálními průniky až na hra-

nici brankoviště, na rozdíl od naší 
nebývale zdařilé a  účinné kombi-
nační souhry spojek. Vlčnovské 
družstvo, složené převážně z  vě-
kově starších dorostenek, ve  dru-
hém poločase v útočné fázi častěji 
chybovalo a  následné úspěšné 
brejky pak přinesly našemu týmu 
desetibrankový náskok. Ten jsme 
již dokázali udržovat až do  závě-
rečného signálu. 7m hody 6/4:6/5, 
vyloučení 4:3. Sled branek 2:4, 5:9, 
6:12, 7:15, 13:19, 13:23, 17:27.
Hrály: Zelníčková Marta, Ba-
báčková Marcela – Kratochvílo-
vá Monika (9/4), Závišková Iva 
(7/1), Svobodová Diana (6), Hla-
díková Denisa (4), Pacalová Len-
ka (2), Necidová Soňa (1), Klu-
sáčková Jana. Trenér Tvarůžek.
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Ženy přehrály Vlčnovské
Na  fotbal už dnes, 17. října 
v  16.00! Muži A  na  Tržišti pro-
ti Otrokovicím. (Změna místo 
původního termínu 28. 10.). 
Pak v  neděli 21. října v  15.00 
Vyškov – muži A  (odjezd auto-
busu ve 13.00) a v 10.00 muži B 
(doma)  – Budišov/Nárameč.
Na  házenou do  haly za  Světlou 
v  sobotu 20. října v  11.00 ml. 
dorostenky – Pardubice, ve 13.00 
ženy – Velká Bystřice; v  15.00 
muži A – Prostějov a v 17.00 ml. 
dorostenci – Prostějov.
Na  hokej v  sobotu 20. října 
v  16.30 muži B (doma) – Žirov-
nice a v neděli 21. října ve 13.45 
Grewis Plumlov – muži A (Pros-
tějov) a ve středu 24. října v 18.00 
muži A (doma) – Uherský Brod

2. liga mužů Morava jih
Legata Hustopeče – TJ Sokol 
VM 32:18 (13:11)
Ve  čtvrtém kole zajíždělo naše 
A  družstvo na  souboj o  první 
příčku v  tabulce do  Hustopečí. 
Místo pěkného souboje si naši 
hráči odvezli debakl po  herním 
„kolapsu“ ve druhém poločase.
V  úvodu utkání se ujala vedení 
Legata a  v  5. minutě vedla 3:1. 
Po  dalších pěti minutách bylo 
srovnáno na  4:4 a  hrála se vy-
rovnaná partie. Obě družstva 
důrazně bránila a snažila se trpě-
livě kombinovat do  jistého gólu. 
Našim hráčům se vždy podaři-
lo dorovnat nejtěsnější náskok 
domácích, ale překlopit skóre 
na  naši stranu se bohužel vždy 
kvůli nějaké nepřesnosti nebo 
neproměněné šanci nepodaři-
lo. Závěr vyšel lépe Hustopečím 
a do šaten šly spokojenější o dvě 
branky (13:11).
První desetiminutovka dru-
hé půle byla ještě vyrovnaná, 

kdy obě družstva dala po  třech 
brankách. Pak ale domácí zce-
la ovládli palubovku. Nejdříve 
šňůrou pěti branek zasypali naši 
„svatyni“ a hostům nepomohl ani 
oddechový čas. V útočné i obran-
né fázi se najednou nedařilo na-
prosto nic. Hráči se sice snažili 
v  obraně bojovat, ale naprostý 
„bezzubý“ útok, po kterém násle-
dovaly rychlé brejky domácích, 
znamenal dvanáctibrankový pří-
děl v  naší brance (28:16). Závěr 
už se spíše dohrával a obraz hry 
se příliš neměnil. Naše střelce 
musel zastoupit brankář Libor 
Kotík, který vsítil branku přes 
celé hřiště. Po  konečném zúčto-
vání tak na ukazateli svítilo velmi 
nepříznivé skóre pro naše barvy 
32:18. 
Ve druhé půli se naši hráči trefili 
pouze sedmkrát, a s tím se utkání 
vyhrát nedá. V  dnešním zápasu 
chyběla družstvu „jiskra“ a  vět-
ší nasazení jako v  předchozích 
utkáních. Za  týden budou moci 

odčinit naši házenkáři tuto po-
rážku doma s Prostějovem.
7m hody 1/1:1/1 vyloučení: 1:2, 
počet diváků 50.
Sled branek: 3:1, 4:4, 9:8, 11:10, 
13:11, 16:12, 21:14, 25:15, 28:17, 
32:18
Sestava a branky: Kotík Libor (1), 
Stoklasa David – Kříbala Petr (5), 
Fischer Radim (5/1), Matušík 
Roman (4), Kaštan Jiří (2), Hron 
Vojtěch (1), Trojan Vítězslav, 
Strašák Pavel, Živčic Pavol, Necid 
Miloš, Kubiš David, Pospíšil Jan, 
Kříbala Pavel, trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Stoklasa 
David.

V Hustopečích muži utržili debakl
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Junioři Zlína byli lepší
Po odložení zápasu druhého kola, 
ve  kterém měli naši volejbaloví 
junioři změřit své síly v domácím 
prostředí s  celkem VK Ostrava, 
odjela naše výprava v rámci třetí-
ho kola v sobotu do Zlína. Zlínští 
hráči dosud neprohráli ani jeden 
zápas, byli favoritem a  svoji roli 
nakonec splnili. Náš celek přesto 
odvedl sympatický výkon, zkuše-
nějšího soupeře se určitě nelekl 
a sehrál s ním dva vcelku vyrov-
nané zápasy.
VSC Zlín – Sp. VM 3:0 a 3:1
Sety (21, 21, 23) a  (18, 21, –24, 
–21)
Hodnocení z  úst nejpovolaněj-
ších, trenéra Petra Judy: „Zlín 
má kádr hráčů znatelně zkuše-
nějších, než je ten náš, Bartoš 
s  Uchytilem už jsou v  kádru 
mužů a na jejich hře je to znát. 
Nejvíce to bylo vidět v koncov-
kách setů, které mazácky uhráli. 
My jsme udělali víc chyb, ale 
jinak jsem vcelku spokojen. 
V  kádru jsou noví hráči Hury-

ta – blokař, Musílek a Podhráz-
ský – smečaři, a  tak musíme 
chvilku počkat, až si to sedne. 
Junioři hrají další kolo až 3. 11. 
(v  Brně), již příští víkend však 
mají první turnaj kadeti (ve Zlí-
ně). Tak uvidíme, jak to bude 
vypadat.“
Sestava VM: Slavík na  na-
hrávce, Zmrhal a  Podhrázský 
na  smeči, Krejska a  Huryta 
na  bloku, Matějka na  účku 
a Bláha na liberu, střídal Pešta, 
Musílek, Košábek, Licek a  Pr-
chal.
Výsledky druhého kola: Hradec – 
Dansport 3:2, 3:0; VM – Ostrava 
odloženo.
Zbývající výsledky 3. kola: Dans-
port – Brno 1:3, 0:3; Ostrava – 
Hradec odloženo.
Neúplná tabulka EX-JRI, sk. B 
po třetím kole:
1. Zlín 6 6 0 18:6 17
2. Brno 6 4 2 14:7 12
3. Hradec Králové 4 2 2 6:8 5
4. Velké Meziříčí 4 1 3 6:10 4
5. Praha 6 1 5 7:17 3
6. Ostrava 2 0 2 3:6 1

HC Bobři Valašské Meziříčí – 
HHK VM 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Branky a asistence: 9. Kampas M. 
(Kampas J.), 12. Kampas M. (Kam-
pas J.), 21. Šilpoch (Burian L.), 25. 
Kampas M. (Kampas J.), 52. Kam-
pas M. (Crha, Kampas F.), 58. Tla-
pák (Burian L). Sestava HHK: Juda 
J. – Sladký, Báňa D., Crha, Bezák 
D. – Tlapák, Burian L., Šilpoch D. 
– Kampas M., Kampas J., Kampas 
F. – Báňa M., Tichý, Bernat. Roz-
hodčí: Majda – Baltazar, Hlaváč. 
Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 29:37. 
Dorost se utkal s nejvzdálenějším 
soupeřem ze Zlínského kraje. Po 
celou dobu měl v utkání územní 
převahu, kterou dokázal zužit-
kovat. V utkání se blýskl čtyřmi 
přesnými zásahy Martin Kampas. 
Již druhé čisté konto si v sezoně 
připsal brankář Jarda Juda. 
V neděli 21. 10. ve 12. 00 vyzvou 
dorostenci Hodonín B. Půjde o prů-
běžnou 1. příčku v tabulce. 

hOKej dOROsT 
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