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Růstová skupina

Mgr. Elen Sejrková
více na 

www.subvenium.cz

Budovy velkomeziříčské ma-
teřské školy na ulicích Čechova 
a Sokolovská budou ještě do zimy 
zatepleny.

Stane se tak díky dotaci, kterou zís-
kalo město z operačního programu 
životního prostředí na  realizaci 
úspor energií v obou zmiňovaných 
objektech. Zateplení mateřské školy 
na Čechově ulici bude stát více než 
4,4 milionu korun, na  Sokolovské 

pak bezmála 4,6 milionu korun. 
„Jde o  nová okna, zateplení zdí 
i  novou střechu. Obě akce vysou-
těžila firma Building Centrum – 
HSV,“ informuje starosta Radovan 
Necid. Očekávaný termín dokon-
čení akce je závěr října letošního 
roku, i  když dle smlouvy mohou 
práce trvat ještě do  listopadu. 
Podpora z  operačního programu 
pokryje devadesát procent z  cel-
kově uznatelných nákladů a město 

doplatí svůj desetiprocentní podíl. 
„Podobně se teď snažíme získat 
dotaci na zateplení první základní 
školy a školky na Sportovní a Nad 
Plovárnou,“ podotýká starosta.
Zateplení budov mateřských škol, 
které pocházejí ze druhé poloviny 
sedmdesátých let minulého století, 
již bylo nutností. Kvůli špatné izola-
ci střechy zatékalo zejména do ob-
jektu na Sokolovské. V místnostech 
se objevily plísně, což je z hygienic-
kého hlediska nevyhovující stav. 
Navíc, okna byla již tak špatná, že 
minimálně k jejich výměně by mu-
selo dojít i bez podpory z minister-
stva.
Město se v  minulosti pokoušelo 
získat dotaci na zateplení již něko-
likrát, až dosud neúspěšně. Až letos 
to vyšlo. Ovšem než se podařilo 
vyřídit všechny potřebné formali-
ty s tím spojené, stavební práce se 
nestihlo zrealizovat během letních 
prázdnin. Začaly až v září za plného 
provozu mateřských škol. Ale i tak 
už jsou na Sokolovské okna kom-
pletně vyměněna.
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Draci létali nad městem již podevatenácté
Necelé dvě stovky účastníků 
ve čtyřech kategoriích se zapsa-
ly do prezenční listiny letošní 
velkomeziříčské drakiády. Její 
devatenáctý ročník se konal 
minulou neděli odpoledne opět 
na Fajtově kopci.

Akce začínala již o  půl dvanácté 
ukázkou výcviků psů. Po skonče-
ní prezentace probíhal program 
na  hlavním pódiu na  louce, ale 
také u horské chaty, kde hrála ku-
příkladu country skupina, a v při-
lehlém okolí – třeba pod chatou, 
kde si přítomní mohli opéct klo-
básky na  ohni. Zatímco porota 
hodnotila létající draky, návštěv-
níci se zabavili poslechem Dana 
Moravského neboli Dalibor Janda 
revival. Ten zazpíval několik hitů 
známého českého zpěváka, typic-
kého svým chraplákem. Děti si 
přišly na své během programu Hi-
trádia Vysočina a s moderátorem 
akce Jiřím Doležalem dováděly 

při tanci a  různých hrách. Krom 
toho se také mohly seznámit se 
spolkem Kašpaři, který pro ně 
připravil historické hrátky. Me-
zery čekání mezi vyhlašováním 
výsledků jednotlivých kategorií 
vyplňovaly nejrůznější stánky jed-
nak s občerstvením a jednak k za-
bavení – například střelba z luku, 
míčové hry a  další. Nechyběly 
ukázky nejnovějších typů vozů 
z  některých renomovaných au-
tosalonů z našeho města, skákací 
hrad a podobně. 
Vyhlášení výsledků první katego-
rie proběhlo po  čtrnácté hodině 
a celý ceremoniál skončil před ho-
dinou sedmnáctou. Ocenění opět 
neskrývali radost z  cen, diplomů 
a medailí, jež zafinancovali spon-
zoři a dárci. Ceny předávali krom 
pořadatelů také zástupci města 
starosta Radovan Necid, místosta-
rosta Josef Komínek či radní Ivo 
Šulc, ředitelka Domu dětí a mlá-
deže Alena Vidláková a  další. 

„Příští ročník bychom rádi udělali 
velkolepý, protože bude jubilejní, 
dvacátý,“ slíbil Pavel Janšta z Vel-
kého Meziříčí, který je jedním 
z  těch, jež stáli před lety u zrodu 
této akce.

Důležité je, aby drak nejen dobře vypadal, ale též výborně létal. To vše soutěžící 
pilně trénují. Více foto najdete na straně 4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

Zateplují školky na Čechově a Sokolovské

Iva Horká

tel.: 790 204 813w w w. zahradnictv ivm.cz 

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
vás zve na prodejní výstavu 

Květiny podzimu ve dnech 25.–29. 9. 
V době výstavy otevřeno st, čt 8–12, 
13–17, pá 8–12, 13–18, neděle 14–18

Týdeník Vel-
komeziříčsko 

si můžete nyní 
zakoupit také 
v nově otevře-

né trafice
na náměstí ve 
Velkém Meziří-
čí (bývalá trafi-
ka p. Buršíka).

Nové prodejní místo týdeníku

Budova školky na Čechově ulici. Foto: Martina 
Strnadová
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Speciální pedagogické centrum se 
představilo veřejnosti minulý týden
Pracoviště speciálního pedago-
gického centra, které původně 
fungovalo na poliklinice a ulici 
Novosady ve Velkém Meziříčí, 
se přestěhovalo do nových 
prostor. Ty poprvé představilo 
veřejnosti minulý týden, ač už 
v nich vede provoz od jara.

Speciálně pedagogické centrum 
(SPC) při Základní škole a Střed-
ní škole Březejc zahájilo ve  Vel-
kém Meziříčí svoji činnost 1. 
září 2007. Původně bylo zřízeno 
jedno pracoviště v budově Domu 
zdraví na  Poříčí, později bylo 
SPC rozšířeno o další pracoviště 
na  ulici Novosady. Od  1. dubna 
letošního roku se obě pracoviště 
sloučila a sídlí na adrese U Tržiš-
tě 3, Velké Meziříčí (vedle vrátni-
ce bývalého závodu Kablo). 
SPC jako školské poradenské za-
řízení nabízí poradenské služby, 
které jsou určeny dětem, žákům 
a  studentům se zdravotním po-
stižením, a  to zejména s  posti-

žením  tělesným, mentálním, 
kombinovaným a  s  narušenou 
komunikační schopností. Služby 
jsou poskytovány přímo na  pra-
covišti SPC nebo formou výjezdů 
do  mateřských škol, základních 
škol, školských zařízení i  do  ro-
din. Poradenské služby v  něm 
zajišťují speciální pedagog – so-
matoped a  psychoped, dva spe-
ciální pedagogové – logopedi –, 
a psycholog.
K  hlavním činnostem SPC patří 
psychologická, speciálně pedago-
gická a  logopedická diagnostika, 
individuální psychologická, spe-
ciálně pedagogická a logopedická 
péče. Speciálně pedagogická péče 
je zaměřena na  stimulaci vše-
stranného rozvoje dětí, na rozvoj 
oblastí motoriky, grafomotoriky, 
komunikace, zrakového vnímá-
ní a  paměti, sluchového vnímá-
ní a  paměti, vnímání prostoru, 
vnímání času, základních mate-
matických představ, sociálních 
dovedností, vnímání času, sebe-

obsluhy aj. Vyškolený speciální 
pedagog zájemce seznámí s tech-
nikami „Masáží dětí Jany Hašplo-
vé". Pro práci je také využívána 
speciálně upravená relaxační 
místnost (ve  škole v  Březejci), 
ve  které speciální pedagog s  dí-
tětem pracuje a  uplatňuje prvky 
bazální stimulace. 
„Na  základě diagnostiky vysta-
vujeme doporučení pro další 
vzdělávání, spolupracujeme se 
školami, ve kterých se vzdělávají 
integrované děti, pomáháme pe-
dagogickým pracovníkům školy 
při tvorbě individuálních vzdělá-
vacích plánů,“ vyjmenovává šká-
lu činnosti profesionální perso-
nál v novém prostředí, „k dalším 
činnostem patří poradenství při 
volbě povolání a  profesní orien-
taci, zprostředkování spolupráce 
s  dalšími odborníky, dopomoc 
při sepsání žádosti o  finanční 
podporu od  vybraných nadací 
apod.
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Akce   nA  víkend 
▶ písničkář Petr Linhart a skupina Žalozpěv 
- Křižanov, kaple sv. Barbory, pátek 27. 9. od 19 hodin

▶ zpěvačka a houslistka Iva Bittová
- luteránské gymnázium, sobota 28. 9. od 19 hodin

▶ Svatováclavské ohně
- obec Stránecká Zhoř, sobota 28. 9. od 16 hodin

Více str. 9

Výsledky
I. kategorie: zapsáno 122 dětí
1. Navrátil Denny (2008), 2. 
Zeman Jan (2009), 3. Bíbrová 
Nela (2006)
II. kategorie: zapsáno 39 dětí
1. Nováková Veronika (2004), 
2. Bojanovská Žofie (2003), 3. 
Mašková Kateřina (2003)
III. kategorie: zapsáno 12 dětí
1. Mašek Dominik (1999), 2. 
Uchytilová Marie (1999), 3. 
Bečka Jarda (1999)
IV. kategorie: zapsáno 16 lidí
1. Hadraba Vít (1968), 2. Ta-
nečková Marie (1949), 3. Hro-
tík Andrej (1970).         -ddm-
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V domově pro seniory slavili významné jubileum
V sobotu 14. září 2013 osla-
vila paní Marie Kudweisová 
úctyhodné 101. narozeniny. 

Paní Kudweisová se narodila 
14. září 1912 v  Týništi nad 
Orlicí. Celý život byla ženou 
v  domácnosti a  mezi její zá-
liby patřilo i cvičení v sokole. 
Od  června roku 2003 bydlí 
v Domově pro seniory Velké 
Meziříčí. K  jejím oblíbeným 
činnostem nyní patří poslech 
dechové hudby a  vzpomíná-
ní nejen na  Prahu, kde léta 
pobývala, ale také na  rodinu 
a  známé. Oslavenkyni byla 
k  významnému jubileu pře-
dána kytice z  rukou ředitel-
ky domova. Všichni klienti 
i  zaměstnanci Domova pro 
seniory Velké Meziříčí se při-
pojují k přání pevného zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 
Eliška Gregorová, foto: DS VM

Spolupracujeme s  Krajským úřa-
dem v  Jihlavě, zejména v  oblasti 
integrací dětí se zdravotním posti-
žením do mateřských a základních 
škol a s tím souvisejícím přidělová-
ním asistentů pedagoga.“ 
Více informací o zřízení funkce asi-
stenta pedagoga najdete na  strán-
kách KÚ Jihlava (www.kr-vysocina.
cz) v dokumentu Manuál k udílení 
souhlasu ke zřízení funkce asistenta 
pedagoga.

Pracovníci SPC se 
účastní i lektorské 
činnosti 
Od roku 2010 bylo SPC pověřeno 
Krajem Vysočina a MŠMT koor-
dinací logopedické péče ve škol-
ství pro Kraj Vysočina.  Hlavním 
úkolem bylo vyrovnání mezi-
krajových rozdílů v  logopedické 
péči ve školství, podpora a rozvoj 
školské logopedické péče a  lo-
gopedické prevence především 
v mateřských školách.
V  rámci koordinační činnosti na-
bízí pro MŠ a ZŠ možnost logope-
dické depistáže (krátkého vyšetření 
v prostorách školy s ev. doporuče-
ním další péče) a metodické vedení 
(tzv. logopedickou garanci) logo-

pedických asistentek především 
v mateřských školách, které s dětmi 
v rámci logopedické prevence dále 
pracují. V současné době provádí-
me depistáže a garanční péči kaž-
doročně zhruba v  50 mateřských 
a základních školách.
Od dubna 2013 se centru podařilo 
získat dotaci z  Evropského sociál-
ního fondu na projekt Koordinace 
logopedického vzdělávání v  Kraji 
Vysočina, v  rámci kterého bude 
proškoleno 80 nových logopedic-
kých asistentek v  Kurzu logope-
dické prevence pro pedagogické 
pracovníky mateřských a 1. stupně 
základních škol. 
Více informací o projektu naleznete 
na  stránkách školy www.skoly-bre-
zejc.cz.
V letošním školním roce byl  ote-
vřen 1. ročník logopedické třídy při 
ZŠ a SŠ Březejc, a to v pronajatých 
prostorách ZŠ Oslavická ve Velkém 
Meziříčí. Zařazeno je v ní sedm  
žáků s  těžší řečovou vadou, kteří 
jsou vyučováni dle běžného školní-
ho vzdělávacího programu pro ZŠ, 
rozšířeného o tři hodiny logopedic-
ké péče týdně. 
Ve  třídě vyučuje paní učitelka 
s aprobací pro 1. stupeň ZŠ a spe-
ciální pedagogiku – logopedii. In-

dividuální intervence a  garanci  
poskytují logopedky ze SPC.
V rámci logopedické péče nabízí 
SPC tyto služby: logopedická vy-
šetření a logopedickou diagnostiku 
dětí, a to pro děti od věku 3 let, dále 
doporučení další péče, individuál-
ní logopedickou péči v prostorách 
SPC, poradenskou činnost v  této 
oblasti pro rodiče. Centrum mo-
hou kontaktovat nejen rodiče dětí 
z mateřských a základních škol, ale 
i rodiče dětí, které v mateřské škole 
ještě nejsou umístěny.
Dále poskytuje poradenskou čin-
nost pro učitele MŠ a  ZŠ v  rámci 
integrací, tvorby individuálních 
plánů apod. 
Služby SPC jsou zdarma.
Více informací naleznete na webu 
www.skoly-brezejc.cz
Kolektiv pracovníků Speciálně 
pedagogického centra při ZŠ a SŠ 
Březejc, Sviny 13
pracoviště: U  Tržiště 2191/3, 
594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 773  245  732 (spec. pedagog, 
psycholog), spcvm@seznam.cz
tel.: 773 378 610, 777 732 045 (spe-
ciální pedagog-logoped), spcvm.
koordinator@seznam.cz.
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Speciální pedagogické centrum se představilo veřejnosti...

Připravily pracovnice SPC 
a Iva Horká

Personál SPC s ředitelkou ZŠ a SŠ Březejc B. Klapalovou 
(druhá zprava) a budova, kde SPC sídlí. Foto: Iva Horká

Uzavírky 
ulic
Do  30. 9. 2013 je uza-
vřena ulice U  Svět-
lé (v  úseku cca 30 m 
na  příjezdu k  budově 
Policie ČR u domu č. 2, 
3, 13). Do 31. 10. 2013 je 
uzavřena ulice Ke Třem 
křížům (v  úseku cca 
150 m u domu č. 21, 18, 
16, 13, 11, 12a, 10, 9, 8). 
Důvodem uzavírek jsou 
opravy vodovodu a  ka-
nalizace. 

Uzavírka 
Kúsek
Ve  čtvrtek 26. 9. 2013 
od  7 do  23 hodin do-
jde k uzavření silnice č. 
III/03721 a  místní ko-
munikace 
v  místní části Kúsky 
z  důvodu pokládky 
nové AB vozovky.

                            -měú-

Ciferníky věžních hodin nyní 
procházejí renovací
Prosklený ciferník věžních hodin 
kostela sv. Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí prochází renovací. Prá-
ce by měly být hotovy do konce 
října a celková cena za ně se 
pohybuje kolem padesáti tisíc 
korun.

Renovace čtyř věžních ciferníků 
spočívá v  obnově nátěrů. „Objed-
nali jsme na to profesionální firmu, 
která starý nátěr zcela odstraní 
a teprve poté udělá nový,“ vysvětlil 
ředitel technických služeb Jaroslav 
Mynář a  dodal, že při předchozí 
rekonstrukci věžních hodin došlo 
pouze k  přetření skel ciferníků. 
A  vzhledem k  tomu, že v  někte-
rých místech již byla barva oloupa-
ná a jinde ještě držela, nebyl nátěr 
jednolitý. Ciferníky byly flekaté 
a  vypadaly jako špinavé, zejména 
při večerním prosvětlení.

Text a foto: Martina Strnadová

Radnice hodlá zvýšit počet 
sociálních pracovníků
Velkomeziříčský městský úřad se 
uchází o dotaci na rozšíření počtu 
pracovníků na úseku sociálně 
právní ochrany dětí. „Dle sociálního 
zákona nám šest úředníků chybí,“ 
informoval starosta Radovan Necid.

Radnice má v současné době na úseku 
sociálně právní ochrany dětí celkem tři 
pracovníky. Ovšem novela příslušného 
zákona z ledna letošního roku změnila 
pravidla. „Byly nastaveny personální 
standardy, jež mají platit od 1. 1. 2015. 
Podle nich má být na tomto úseku je-
den člověk na 800 dětí. Velké Meziříčí 
by tak mělo mít celkem devět pracov-
níků a  má jen tři,“ potvrdil tajemník 
MěÚ M. Švaříček. O dotaci na chybě-
jících šest pozic se nyní radnice uchází 
prostřednictvím projektu na  perso-
nální nápravu úseku sociálně právní 
ochrany dětí z ministerstva práce a so-
ciálních věcí. Dotace by měla pokrýt 

mzdy, školení, ale i vybavení pracoviště 
pro daný počet nových úředníků, a to 
až do poloviny roku 2015. „Poté mini-
sterstvo slibuje posílat úřadům finance 
na  mzdy těchto pracovníků v  rámci 
svých mandatorních výdajů,“ dodal 
tajemník. Zmiňovaný projekt tak má 
dát do  pořádku stav, který způsobila 
změna legislativy. Do konce letošního 
roku by se město mělo dozvědět, zda 
s  žádostí o  zmiňovanou dotaci uspě-
lo. Projekt samotný by pak měl star-
tovat od  února 2014. Cílem všeho je 
vytvoření podmínek pro zabezpečení 
výchovy a rozvoje dítěte v jeho přiro-
zeném rodinném nebo náhradním 
prostředí. Jde vlastně o  snahu dostat 
děti z ústavů do pěstounské péče apod. 
V důsledku toho nyní úřady obcí s roz-
šířenou působností, jakou je i  Velké 
Meziříčí, v  současnosti řeší mnohem 
víc případů s tím spojených než v mi-
nulosti. Martina Strnadová

Místní akční skupina MAS MOST Vysočiny o.p.s. připravuje strategii rozvoje na nové plánovací období 2014-2020, 
kdy se chce společně zapojit do čerpání finančních prostředků z EU za účelem zlepšení kvality života v našem regionu. 
V MAS MOST Vysočiny o.p.s. je sdruženo 56 obcí s celkovým počtem přes 35.000 obyvatel. Ve všech obcích byla reali-
zována dotazníková šetření a jsou připravena komunitní setkání s veřejností. V pátek 20. září se uskutečnilo v kulturním 
domě v Netíně první setkání s občany obcí ze západní části Mikroregionu Velkomeziříčsko–Bítešsko. Setkání uspořádala 
MAS MOST Vysočiny o.p.s. za podpory obce Netín pod vedením starostky Pavly Krejzlové. Přítomní diskutovali o svých 

problémech, zkušenostech a potřebách, které 
budou vyhodnoceny a  zpracovány v  rámci 
projektu „Venkov pro Vysočinu – získávání 
dovedností“. Výstupem setkání bude SWOT 
analýza jednotlivých oblastí v  rámci celého 
území MAS, včetně návrhů na řešení a návrhů 
prioritních oblastí pro příští plánovací období, 
které budou zpracovány do strategie místního 
rozvoje. Naším cílem je společně udělat co 
nejvíce proto, abychom uspěli při získávání 
finančních prostředků z  EU a  mohli je pak 
využívat při rozvoji regionu. 

Komunitní setkání proběhlo v Netíně

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Milan Dufek, ředitel MAS MOST Vysočiny
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Motto: Pravdou, prací, láskou
Alice Masaryková

Dne 8. září t. r. bude o  desáté 
hodině dopoledne v  aule nové 
budovy „Světlé“ konána oslava 
nejradostnějšího dne v  dějinách 
škol a pensionátu „Světlé“. Splnila 
se jí dávná touha po vlastním kro-
vu, neboť v  ten šťastný den bude 
v  krásných, světlaplných budo-
vách jejich zahájen školní rok škol 
„Světlé“ se dvěma sty Světluškami 
jak z milého krásného města naše-
ho, tak z dálných krajů naší vlasti 
s nadšeným sborem učitelským… 

Ředitelství škol „Světlá“,
 Školský spolek „Světlá“

Ano, byla to tehdy velká událost. 
„Světlá“ se dočkala v  roce 1923 
vlastní budovy, 22 let po  svém 
založení. Konečně byla ve svém!
Mnoho stránek ve  školní kroni-
ce je věnováno budování „Nové 
Světlé“, budovy, která odstra-
nila mnohaleté provizorium. 
A  začátky byly více než skrom-
né. První školní rok 1901/1902 
byl zahájen v  jedné propůjčené 
učebně na náměstí, v bývalé dívčí 
obecné škole. Poté městská rada 
bezplatně propůjčila „Světlé“ 
celou budovu, která se pak stala 
na  dalších dvacet let její hlavní 
budovou. Zalistujme ve  vzpo-
mínkách JUDr.  Adama Píčma-
na z roku 1911:
V té době byla zrušena chlapecká 
měšťanská škola. Do  uprázdně-
ných po ní místností byly z budo-
vy obecné dívčí školy přestěhová-
ny všecky třídy a prázdná budova 

měla se pronajmouti eráru pro 
berní úřad. Ale myšlénka škol 
Světlé pensionátu vlichotila se již 
v  duši inteligence města. Já o  ní 
všude kázal, maloval každému 
krásný obraz budoucí „Světlé“, 
a  tak se stalo, že k návrhu měst-
ské rady obecní zastupitelstvo 
ve  svém sezení ze dne 2. dubna 
1902 se jednohlasně usneslo, že 
k  umístění škol „Světlé“ a  pensi-
onátu s  nimi spojeného propůj-
čuje Dámskému odboru Národní 
jednoty dvoupatrovou budovu 
národní školy se zahradou na ná-
městí.
 Jak již bylo uvedeno, budov, kde 
„Světlá“ do  roku 1923 působila 
a které sloužily teoretické a prak-
tické výuce a  jako penzionáty, 
byla celá řada: hlavní budova škol 
Světlá na  náměstí, tzv. Bergrův 
dům v Komenského ulici, statek 
na Horním Městě, Trochtova vila 
na  Ostrůvku, domy „U  Šašků“, 
„U Černíků“, „U Roučků“ aj.
Konečně! Po  intervencích 
na  „nejvyšších místech“, jak 
uvádí školní kronika, podaři-
lo se zajistit potřebné finanční 
prostředky a  15. srpna 1922 se 
začalo stavět na  pozemcích škol 
na Horním Městě. Stavba postu-
povala velmi rychle, o tom ostat-
ně referoval i místní tisk:
Stavba budovy Stavebního druž-
stva „Světlá“ ve  Velkém Meziříčí 
pokročila již tak daleko, že nyní 
před vánocemi jest již i  s  vedlej-
ším domem, který k ní patří, pod 
střechou. 
Podařilo se! 31. srpna 1923 byly 
provedeny kolaudace a  nový 

školní rok 1923/24 začala „Svět-
lá“ již ve svém. Ve „Velkomeziříč-
sku“ se pak dočteme:
Školský spolek „Světlá“ oslavil 
8. září t. r. začátek vyučováním 
ve vlastních, nově postavených 
budovách. K  oslavě té dostavily 
se všecky význačnější osobnos-
ti místní i  okolní, jakož i  rodiče 
mnohých chovanek, které přijely 
z  dálných krajů naší republiky, 
aby se zdokonalily pro praktický 
život. Slavnost konala se v  aule 
nové budovy, která pojme asi 
200 osob. Místnost sama působí 
na  příchozího příjemným do-
jmem, ač postrádala jakékoliv 
výzdoby. Jen na  tribuně umístěn 
byl malý stolek, ozdobený bílými 
květinami, nad nimiž visel obraz 
zvěčnělé paní Píčmanové, spolu-
zakladatelky „Světlé“. 
„Nová Světlá“ se stává novou 
dominantou města a trvalým po-
mníkem JUDr. Adama Píčmana:
JUDr.  Adam Píčman, advokát 
a  zakladatel škol Světlá ve  Vel-
kém Meziříčí. Veliké dílo vyko-
nal a  městu Velkému Meziříčí 
zůstavil založením a  vybudová-
ním dívčích škol Světlá. Krásné 
budovy nad městem se vypínající 
zůstanou provždy pomníkem jeho 
tvůrčího ducha, energie a houžev-
natosti…
Stavební ruch ovšem nikdy ne-
končí. V  dalších letech, deseti-
letích se Světlá úspěšně rozvíjí, 
roste. Světlušek přibývá a budo-
vy brzy nestačí. 
Z  meziválečných let připomeň-
me přístavbu školní budovy se 14 
třídami, 3 školními kuchyněmi 

a  dvoranou z  roku 1928, v  roce 
1933 je postavena tělocvična.
Dne 11. listopadu t. r. odevzdána 
byla novostavba „Světlé“ – čtvrtá 
ta budova, pnoucí se tam na kop-
ci pod Sýpkami – účelům výchov-
ným a  naukovým. Stalo se tak 
v  rámci místních oslav desetiletí 
naší republiky….
Z  doby relativně nedávné pak 
připomeňme novou přístav-
bu z  roku 1987 (nová budova) 
a  novou jídelnu (2001), postup-
nou modernizací prochází celá 
škola a  domov mládeže (plyno-
fikace, nová okna, počítačové 
učebny, učebny pro odbornou 

výuku, posilovna aj.). Pamětní 
desky umístěné v roce 1926, kdy 
si „Světlá“ připomínala 25 let 
od svého založení, nad vchodem 
do první budovy „Světlé“ (dneš-
ní domov mládeže), nám naštěstí 
nedovolí ani v dnešní uspěchané 
a  „pragmatické“ době zapome-
nout. Především nám však ucho-
vávají ideu zakladatelů „Světlé“ 
manželů Píčmanových, kterou 
vložili do  „základního kamene“ 
své Světlé a  která neztratila nic 
na své naléhavosti:
Světlá buď chrámem mravnosti, 
lásky, vědění a práce,
vítězstvím ducha nad hmotou.

Ve  svém, ve  vlastní budově ví-
táme také každoročně všechny 
přátele Světlé, návštěvníky tra-
diční gastronomické výstavy – 
GASTRODNE. 
Věříme, že také letošní 36. Gas-
troden, pořádaný v  tradičních 
prostorách, a  v  novém termí-
nu 16. října 2013, přesvědčí 
o  dovednostech našich žáků. 
Přesvědčí, že Světlá je stále ško-
lou, která poskytuje kvalitní, 
jedinečné vzdělávání v  oboru 
gastronomie, cestovního ruchu 
a ekonomiky.

Mgr. Stanislav Svoboda,
 zástupce ředitelky školy

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí je již 90 let ve svém

Hotelová škola na archivním snímku. Foto: archiv HŠ a OA Velké Meziříčí. 

Pokračování ze strany 1
„S výměnou oken začali 12. září 
a  dnes je hotovo,“ říká ředitelka 
Mateřské školy Velké Meziříčí 
Božena Suchánková a  dodává, 
„práce venku už nám tak ne-
vadí.“ Kvůli bouracím a  dalším 
pracím totiž ředitelka musela 
po  dohodě s  rodiči dětí omezit 
provoz. Počátkem minulého týd-
ne fungovala na Sokolovské pou-
ze jedna třída. „Ve středu, ve čtvr-
tek a v pátek byla školka uzavřena 
úplně a až do neděle se uklízelo,“ 
dodává ředitelka s tím, že děti, je-
jichž rodiče je neměli kam jinam 

dát, chodily přechodně do  MŠ 
Čechova. Pro případ, že by kapa-
cita této školky nestačila, zajisti-
la ředitelka ještě další náhradní 
prostory ve školní družině na ZŠ 
Sokolovská a také v DDM. 
„Rodiče to berou s pochopením, 
nabídli nám i pomoc s uklízením. 
Všichni jsme rádi, že budeme mít 
školky v pořádku,“ podotýká ješ-
tě Suchánková. Po komplikacích 
s  výměnou oken na  Sokolovské 
následuje totéž ve  školce na  Če-
chově, kterou ředitelka plánuje 
po  předchozích zkušenostech 
uzavřít maximálně na  pět dnů, 

opět se stejným zajištěním ná-
hradních prostor pro děti. Zahá-
jení výměny oken je naplánováno 
ve třídách na 3., 4. a 5. října a od 
7. října pak v ostatních místnos-
tech školky. 
„Pak bude samozřejmě následo-
vat úklid a od 14. října bychom 
měli fungovat bez problémů,“ 
uzavírá B. Suchánková.
V  podzimních prázdninách pak 
Sokolovskou čeká malování kvůli 
již zmíněným hygienickým pod-
mínkám. Čechova se pak bude 
malovat až o  jarních prázdni-
nách.

Zateplují školky na Čechově a Sokolovské

Martina Strnadová

Vendulka bude mít zdravotní kočárek 
Charitativní módní přehlídka přinesla 
osmileté Vendulce Chmelíčkové z Velké 
Bíteše přes třiatřicet tisíc korun. Více 
než tříhodinového programu se zúčast-
nilo zhruba šest stovek diváků, které 
neodradilo ani zatažené nebe a dešťové 
přeháňky. 

Na pódiu byl Vendulčiným rodičům předán 
šek v hodnotě téměř jedenadvaceti tisíc ko-
run. V zápětí Marek Ztracený za sebe i svoji 
kapelu dorovnal částku na  pětadvacet tisíc. 
Přípěvek se ještě navýšil díky večerní dražbě 
tří svatebních kytic a dvou lahví vína. Přítom-
ní dražitelé tak dohromady přispěli osmi tisíci 
a čtyřmi sty korunami. 
„Koncertů, festivalů a podobných akcí se už 
v okolí koná hodně, takže proto jsme zvolili 
formu módní přehlídky,“ vysvětlil pořadatel 
Josef Marek. Svatební a společenské šaty byly 
zapůjčeny ze salonů v  Košíkově a  v  Třebíči. 
Pohádkové šaty pocházely převážně z kosty-
méren brněnského Janáčkova divadla a Ho-
ráckého divadla v  Jihlavě.  Paruky, doplňky 
a některé šaty pořadatelé dovezli přímo z fun-
dusu barrandovských studií. Účesy model-
kám vytvořil kadeřník Tomáš Prášek, který 
některé slečny dočesával na pódiu přímo před 
zraky diváků. O líčení se postaraly Klára Su-
ková spolu s Pavlou Vidlákovou. Pro držitele 
VIP vstupenek byla přichystána ochutnávka 
vína. Rovněž měli možnost zúčastnit se pro-
hlídky zámku, čehož nakonec využilo sto de-
set osob. -muz, foto archiv rodiny-

V neděli 15. září se uskutečnila na zámku ve Velkém Meziříčí módní přehlídka pod názvem Večer na 
zámku pro Vendulku, jejíž výtěžek byl věnován naší dceři. Děkujeme co nejsrdečněji všem, kteří se po-
díleli na přípravě tohoto krásného večera i těm, kteří tuto akci jakkoliv podpořili. Náš velký dík patří 
Pepovi Markovi s Aničkou, jež celou přehlídku organizovali. Byli jsme skutečně dojati z upřímného 
zájmu tolika lidí o osud Vendulky a snahy jí pomoci. Celý výtěžek z tohoto večera použijeme na úhra-
du zdravotního kočárku pro Vendulku.                                                                Rodiče Vendulky Chmelíčkové

Snímek zachycuje vnitřní malování a úklid v mateřské škole na Sokolovské ulici. 
2x foto: Martina Strnadová
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Fotogalerie - zahájení tanečních (Luteránské gymnázium VeLké meziříčí 16. 9. 2013)

Taneční pro studenty středních škol, které pořádá Jupiter club Velké Meziříčí, začaly 
v polovině září. Vede je opět Vlasta Buryanová ze Starletu. Foto: Iva Horká

Letošní taneční probíhají kvůli rekonstrukci Jupiter clubu v luteránském gymnáziu. 
Foto: Iva Horká

Fotogalerie - 19. ročník drakiády (22. 9. 2013) Více foto najdete na našem webu

Mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií bavil přítomné spolek Kašpaři. Vtáhl je do 
děje i do hry - některé děti vystoupily i na pódiu. Foto: Iva Horká

Na obloze létaly zajímavé výtvory. Foto: Iva Horká Lidé se mohli bavit i různými hrami. Foto: Iva Horká

Oceňování jednotlivých kategorií za účasti pořadatelů i vedení města probíhalo pod 
pódiem, které se na Fajťák přesunulo z náměstí. Foto: Iva Horká

Stetson hrál u horské chaty. Foto: Iva Horká

Dalibor Janda revival - Dan Moravský. Foto: Iva Horká

Oblíbené bylo také malování na obličej. Foto: Iva Horká
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řádky na neděLi příspěVky od čtenářů

Středa 25. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B., 
Mostiště 19.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 26. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. J. B. 
Pátek 27. 9.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. J. B., domov 
pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 28. 9.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – host, 11.00 svatba se 
mší sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 29. 9.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 mše 
sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B., Hrbov 11.00 poutní mše sv. – o. L. 
Sz.
Bory mše sv.: 27. 9. – Horní Bory 17.30 adorace Nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., 28. 9. 2013 – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B., 
29. 9. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz. 
Farní oznámení
Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku nábo-
ženství ve škole. Pátek 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a příle-
žitost ke svátosti smíření a pokání, očekáváme také cizího zpovědníka, 
v 16.30 mše sv. pro mládež, po ní bude setkání na faře. Sobota 19.30 – 
2. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti, 
a děkujeme za přípravu farního dne.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Večer s Markem Orko 
Váchou

Českobratrská církev evange-
lická ve Velkém Meziříčí zve na 

Večer s hostem 
Markem Orko 
Váchou
Téma: Nemusíme být opti-
misté, ale nesmíme ztratit 
naději…
pátek 27. září ve 20 hodin, 
Husův dům, U Světlé 24
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, 
Ph.D. (1966) – kněz, teolog, pří-
rodovědec, spisovatel a pedagog 
– přednosta Ústavu etiky na 3. 
lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze
Akci podpořilo Zdravé město.

Na  pozici koordinátorky pro-
jektu dobrovolnického centra 
Kambala působíte již 8 let. Co 
všechno obnáší vaše práce? 
Moje práce je takové domácí těs-
to na  vánočku. V  jejím obsahu 
najdete mnoho drobných ingre-
diencí, které se spojují a  splétají 
do  jednoho celku. K mé činnosti 
patří především koordinace dob-
rovolníků, řízení okresní Tříkrá-
lové sbírky a humanitární pomo-
ci. Jako koordinátorka projektu 
musím neustále komunikovat, or-
ganizovat, hledat nové možnosti 
při řešení různých problémů vy-
cházejících z  mé služby v  charitě 
a  také zabývat se běžnou propa-
gační a administrativní činností. 
Zmínila jste název Kambala. Ne 
všichni vědí, co to slovo znamená.
Dobrovolnická centra Diecézní 
charity Brno si zvolila na počát-
ku své existence do svého znaku 
symbol ryby, který má hluboké 
kořeny v dávné minulosti a skrý-
vá v  sobě myšlenku křesťanské 
pomoci bližním. Říká se, že v do-
bách pronásledování křesťanů 
si věřící při setkání s  neznámou 
osobou nakreslil na zemi hůlkou 
oblouk. Pokud byl neznámý také 
věřící, nakreslil druhý oblouk 

tvořící rybu, a  tak se křesťané 
nenápadně poznávali navzájem. 
Takže nyní již víte, proč máme 
ve  znaku rybu. Ale možná ješ-
tě netušíte, proč jsme si vybrali 
do  názvu mořskou rybu kam-
balu. Na  počátku hledání správ-
ného názvu nám pomohl atlas 
ryb, který nám rozšířil obzory. 
Do  semifinále rybího „souboje“ 
se však nakonec dostaly tyto dru-
hy – kambala, zeus, gobio (hrou-
zek), piraňa. Když už bylo jasné, 
které druhy patří k  favoritům,  
uspořádali jsme pro regulérnost 
výběru anketu. Z té vyplynulo, že 
nejatraktivnější rybou je kamba-

la, která vzbuzovala mezi respon-
denty mimojiné také příjemný 
pocit výjimečnosti, který byl 
způsoben neznámostí ryby, taju-
plností a  magičností slova. Dne 
1. 9. 2006 byl schválen oficiální 
název našeho centra: Kambala – 
dobrovolnické centrum.
Jaké služby Kambala poskytuje?
Centrum se zabývá především ko-
ordinací dobrovolníků v zařízeních 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
a  v  spolupracujících organizacích 
ve  Žďáře nad Sázavou, Velkém 
Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, 
Křižanově a  Radešínské Svratce. 
Dobrovolníci pomáhají dle potře-

by v  jednotlivých zařízeních, a  to 
pravidelně či jednorázově. K  dal-
ším činnostem centra patří reali-
zování okresní Tříkrálové sbírky, 
do  které se dobrovolně zapojuje 
široká veřejnost naší oblasti, a kte-
rá pomáhá finančně především 
projektům Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. V neposlední řadě se 
centrum zabývá zprostředkováním 
humanitární pomoci při mimo-
řádných událostech (povodně) či 
poskytnutím humanitární pomoci 
jednotlivcům.
Zpět k  dobrovolnictví – může 
se stát dobrovolníkem každý, 
kdo se pro tuto pozici rozhodne 
nebo máte nějaká omezení?
Dobrovolníkem se může stát ob-
čan, který má chuť věnovat čas 
a své schopnosti pomoci druhým 
lidem. K  hlavním podmínkám 
dobrovolnické činnosti patří zod-
povědnost, přiměřené schopnos-
ti pro zvolený druh této činnosti, 
morální a  trestní bezúhonnost 
a minimální věk 15 let.
Musí případný zájemce o  dob-
rovolnickou činnost projít něja-
kými testy apod.?
Dobrovolník nemusí v  současné 
době projít žádnými testy, ale po-
čátečním vstupním rozhovorem. 

Při něm koordinátor mimo jiné 
seznamuje zájemce s  projekty, 
kde mohou dobrovolníci působit 
a činnostmi, které mohou v zaří-
zeních vykonávat. Dále se koor-
dinátor zaměřuje na  schopnosti, 
dovednosti a  časové možnosti 
nového dobrovolníka. 
Jaké činnosti dobrovolníci vyko-
návají? Je něco aktuálně třeba?
Druh dobrovolnické činnosti se 
odvíjí od potřeb zařízení a od mož-
ností dobrovolníků. Obecně se dá 
říci, že často pomáhají při volno-
časových aktivitách, s  péčí o  uži-
vatele, také s technickou podporou 
v zařízení či administrativou.
V  současné době hledáme nové 
dobrovolníky do  různých zaří-
zení ve  Žďáře nad Sázavou, Vel-
kém Meziříčí, Bystřici nad Pern-
štejnem, kteří by mohli pomoci 
například při péči o  seniory (vy-
cházky, doprovody, společenské 
aktivity, předčítání), zajišťování 
klubových aktivit pro mládež 
(slak line, gramce, taneční pro-
gram, deskové hry), pomoc při 
tvořivých dílnách (práce s  kera-
mikou, šití, výtvarné a  tvořivé 
aktivity), pomoc při realizaci pro-
gramu pro děti do šesti let (hlídání 
dětí, jednorázové akce) aj.

Mezi činnosti Kambaly patří 
i zmíněná humanitární pomoc. 
Zapojili jste se s  dobrovolníky 
i při letošních povodních?
Ano, i  v  letošním roce jsem 
na základě požadavků z postiže-
ných oblastí byla vyslána s  dob-
rovolníky na  následnou pomoc 
do  Hořína u  Mělníku. Zapojili 
jsme se do  odklízení násled-
ků povodní, takže dobrovolníci 
vyklízeli sklepy a  pomáhali se 
zednickými pracemi. Bylo velmi 
příjemné pracovat s  lidmi, kteří 
se rozhodli strávit dovolenou ne-
zištnou pomocí druhým.
Pokud by zájemce o  dobrovol-
nickou službu chtěl více infor-
mací, kam se má obrátit? 
Existuje několik možností. Obec-
ně doporučuji se nejdříve podí-
vat na  webové stránky našeho 
zařízení www.kambala.zdarsko.
cz. Na  stránkách je spousta in-
formací, které mohou pomoci zá-
jemci o dobrovolnictví vytvořit si 
vlastní představu. A těm, kteří ra-
ději volí přímé dotazování, mohu 
poradit, aby mě kontaktovali přes 
e-mail: dc.zdar@charita.cz, nebo 
mobilní telefon 777 755 444.

Lenka Šustrová, 
foto: archiv charity

Michaela Kuchtová: Moje práce je jako domácí těsto na vánočku

Letos se tradiční akce Evropská noc pro netopýry 
konala v areálu Základní a Střední školy Březejc. 
Téměř šedesát milovníků přírody zde vyslechlo 
zajímavé vyprávění zoologa Vlastislava Káni, které 
zpestřil promítáním naučného videa a praktickou 
ukázkou živých netopýrů přímo v areálu. Díky ně-
kolika echolokátorům účastníci mohli slyšet hlasy 
těchto nočních lovců přímo v akci. Během progra-
mu si děti mohly projít netopýří stezku a vyrobit si 
lucerničku s netopýrem, která jim svítila na cestu 
během hledání těchto tvorů. Spokojení návštěvníci 
se s netopýry rozloučili v pozdních večerních ho-
dinách.

Stanislav Juhas, foto: archiv Chaloupky

Zájemci se vypravili do Březejce za netopýry

Podvodníci, kteří na základě 
zfalšovaných dokladů připravu-
jí nic netušící majitele o nemo-
vitosti, to budou mít od ledna 
2014 mnohem těžší, a to v sou-
vislosti s novým katastrálním 
zákonem.

I  v  letošním roce jsme zazna-
menali informace od  spolu-
pracujících realitních kanceláří 

o  podvodných vkladech do  ka-
tastru nemovitostí. Podvodníci 
si vyhlédnou nemovitost, zfalšují 
kupní smlouvu i plnou moc vlast-
níka k  zastupování při převodu 
nemovitostí, a  jakmile dostanou 
nemovitost do své dispozice, tak 
ji většinou prodají nic netušícímu 
zájemci. Majitel nemovitosti se 
o  změně vlastnictví hned nedo-
zví, protože o vkladu je informo-

ván podvodník jako jeho fingo-
vaný zástupce. Nový katastrální 
zákon proto zpřísní podmínky 
pro zastupování účastníků, i když 
bude vlastník zastoupen, bude 
mu zaslána informace o  prove-
dení zápisu. Podle nového občan-
ského zákoníku by měl vlastník, 
který byl podvodem připraven 
o nemovitost, převod napadnout 
do  tří let. I  přes přísná opatření 

se rozhodně každému vlastníkovi 
vyplatí, aby si čas od času ověřil, 
zda je u nemovitosti stále vedený 
jako vlastník. To je ta nejjistější 
ochrana, která je přitom velmi 
jednoduchá. V případě jakýchko-
li pochybností, se můžete obrátit 
na  zkušené realitní kanceláře, 
které úzce spolupracují- s  práv-
níky. 

Ivana Dočkalová, makléřka RK

Okrást majitele o nemovitosti bude pro 
podvodníky mnohem těžší

V  sobotu 14. září 2013 proběh-
la vernisáž výstavy velkomezi-
říčských výtvarníků Bořivoje 
Pejchala a  Miroslava Štěpánka 
na zámku v Dačicích. 
Vernisáž uvedla ředitelka galerie 
Mgr. Marie Kučerová a Mgr. Jan 
Dočekal z  Třebíče uvedl samot-
nou výstavu. 
Přítomni byli mimo jiné staros-
ta Dačic ing.  Vlastimil Štěpán 
a  místostarosta Dačic ing.  Jan 
Bartošek.
Výstava potrvá až do  16. října 
a otevřeno je denně kromě pon-
dělí od 9 do 12 a poté od 13 do 16 
hodin.

-red-
foto: archiv Bořivoje Pejchala

Pejchal a Štěpánek vystavují v Dačicích

Těší mne, že vás mohu pozvat 
do  Husova domu na  další ve-
čer s  hostem. Tentokrát mezi 
nás zavítá Marek Orko Vácha 
– kněz, teolog, přírodovědec, 
spisovatel a  vysokoškolský uči-
tel. Jistě ho mnozí z  čtenářů 
a  čtenářek této rubriky pama-
tují z  doby, kdy byl ve  Velkém 
Meziříčí kaplanem, případně 
z  jeho přednášky v  rámci filo-
zofického festivalu v roce 2011. 
Já sám ho znám především díky 
jeho inspirativním knihám, 
článkům v tisku a vystoupením 
v televizi či rozhlase. Téma, kte-
ré jsem navrhl a host ho přijal, 
zní: „Nemusíme být optimisté, 
ale nesmíme ztrácet naději“. 
Tato věta zazněla někdy na jaře 
tohoto roku z  úst Marka Orko 
Váchy v  televizním pořadu 

„Sváteční slovo“. Krátce po něm 
jsme si poprvé napsali a  k  mé 
radosti také domluvili termín 
návštěvy našeho města. Téma 
naděje osobně vnímám jako 
velice aktuální. Z jakých zdrojů 
naději čerpat a  jak ji obnovo-
vat? Čím se naděje liší od opti-
mismu? Jaké jsou naše součas-
né naděje? Jestli vás to zajímá, 
rozhodně v pátek 27. září ve 20 
hodin přijďte do Husova domu 
na setkání s člověkem, kterému 
stojí za to naslouchat. Doufám, 
že vyjde i to, aby opět i při tom-
to večeru byla možnost zakou-
pit, případně si i  nechat pode-
psat knihy našeho hosta. Ať už 
přijdete či nikoliv, ať vás naděje 
provází a posiluje, vždyť bez ní 
je život o mnoho těžší.

Pavel Janošík
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Internetová televize 
Velké Meziříčí a Jupiter club 

Velké Meziříčí
Sobota 19. října 2013 

od 16.00. Kinosál Jupiter, 
Náměstí, Velké Meziříčí.

Soutěž o ceny!
Občerstvení zajištěno!

Pozvánka na besedu o gen. Jiřím Jarošovi
Dne 4. října se uskuteční besedy s odborníkem na vojenskou historii 
plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem (známý z televizních pořadů, např. z české verze 
britského projektu Tajemství rodu) o osobnosti generála Jiřího Jaroše. 
Besedy proběhnou pro studenty i širokou veřejnost v aule Gymnázia Velké Meziříčí 
nejprve v 10 hodin a druhá pak ve 12 hodin.

Dne 3. 10. tohoto roku uspořádá sdružení Chaloupky se sídlem 
ve Velkém Meziříčí, na Ostrůvku 2, akci Den zdraví. Akce se usku-
teční v areálu zahrady městské knihovny na Poštovní ulici od 9.00 
do 17.00 a nosným tématem bude jablko, nejrozšířenější ovoce v na-
šich domácnostech. Vyzýváme všechny členy naší organizace i ostat-
ní pěstitele z  blízkého okolí, aby přinesli své výpěstky na  tuto akci 
a umožnili návštěvníkům seznámit se s odrůdami, které se v součast-
né době pěstují. Součástí bude i ochutnávka přinesených druhů, takže 
prosíme zájemce o dodání cca 5 až 7 ks. Protože letošní úroda je snad 
vyšší než v předcházejících letech, prosíme všechny o možnost dodání 
i méně vzhledného a přebytečného ovoce na tuto akci, kde by se zmo-
štovalo a vylisovaná šťáva by byla nabízena k ochutnávce. Vše ovšem 
záleží na vašem osobním přístupu. Organizátoři jsou ochotni za při-
nesené ovoce zaplatit symbolickou částku. Svůj zájem prosím sdělte 
p. Zdeňce Polákové přímo v budově Chaloupek na Ostrůvku 2 nebo 
na tel.: 731 440 923 do 1. 10.
Myslím si, že téma jablko je zvoleno velice šťastně, protože je to ovoce, 
které bylo vysoce ceněno už ve starém Římě a současné vědecké po-
znatky jen potvrzují jeho vysokou nutriční hodnotu. Obsahuje množ-
ství vitamínů a další organické látky, které v kombinaci s těmito vita-
míny jsou našemu tělu velmi prospěšné a naplňují tak citát jednoho 
římského učence, který zní: 2 jablka denně a návštěva lékaře bude ti 
spíš výjimkou.                                                       Za výbor ČZS Z. Nedopil

Zahrádkáři slyšte...
Všechny příznivce zdravého ži-
votního stylu i  širokou veřejnost 
zveme ve  čtvrtek 3. října 2013 
na  DNY ZDRAVÍ S  CHUTÍ 
JABLEK. Akce proběhne tento-
krát od 9 do 17 hodin v zahradě 
a  budově městské knihovny, ul. 
Poštovní 1392/22. Připravují ji 
pro vás Chaloupky Velké Meziří-
čí ve  spolupráci s  Městem Velké 
Meziříčí a  Městskou knihovnou 
Velké Meziříčí.
Návštěvníky čeká bohatý program 
s  ústředním tématem nejoblíbe-
nějšího českého ovoce – jablka. 
Budeme se věnovat péči o jabloně 
při sázení, roubování i  průběžné 
péči během roku, novodobým 
způsobům kompostování s  ukáz-
kou principů fungování vermi-
kompostéru a  termokomposté-
ru. Dále bude připravena bohatá 
ochutnávka různých odrůd jablek, 

spojená s  návštěvnickou anketou 
o nejchutnější české jablko, ochut-
návka více jak tuctu druhů pečiva 
a dezertů s jablky, vlastnoruční vý-
roba moštu, pečení i dušení jableč-
ných lahůdek na ohni, vaření a pití 
jablečného čaje a výtvarné dílničky 
pro předškolní i školní děti. 
Jako už tradičně se zde s prezen-
tací svých produktů, služeb či 
ochutnávkou představí místní 
školy, organizace i firmy  –  Střed-
ní hotelová škola Světlá a OA, 
Základní a střední škola Březejc, 
Střední škola řemesel a služeb, 
Český svaz žen, Český zahrád-
kářský svaz, Český svaz včela-
řů, Centrum pro rodiče s  dětmi 
Kopretina, Bioprodukt, Ovoce-
-zelenina Jan Smejkal, EKO in-
formační centrum Jihlava, Liga 
vozíčkářů, Zahradnictví Molnár 
Budišov, Krámek u Marušky. 

Pracovnice Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny zájemcům provede 
přeměření tlaku a  tělesného tuku 
a  pracovnice městské knihovny 
všem zájemcům o odbornou lite-
raturu i  beletrii připraví tematic-
kou výstavku knih a časopisů.  

Na  své si tak zde přijdou milov-
níci přírody a  zahradničení, děti, 
kuchařky i  všichni ostatní, co se 
rádi dozvídají nové, užitečné věci 
a přitom se i dobře pobaví.

Za pořadatelský tým Z. Poláková, 
foto: archiv Chaloupky

Opět proběhnou velkomeziříčské Dny zdraví

Novým moderním prostředím vítá své klienty přepážka velkomeziříč-
ské Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group na známé 
adrese v Radnické ulici. 
Zrekonstruované prostory společnost slavnostně otevřela v pátek 20. 
září dopoledne za  účasti místostarosty města Josefa Komínka, ředi-
telky Agentury jižní Čechy Lenky Hláskové, ale samozřejmě i vedení 
a pracovníků zdejšího pracoviště. Josef Komínek při té příležitosti po-
přál všem mnoho úspěchů a připojil i ocenění stability Kooperativy 
ve Velkém Meziříčí. „To, že jste se pustili do rekonstrukce, je pro město 
dobrá zpráva. Znamená to, že se nehodláte nikam stěhovat, ale zůstá-
váte zde nadále,“ podotkl místostarosta. 
Celá budova Kooperativy v  Radnické ulici prošla rozsáhlou rekon-
strukcí v minulém roce. Patrné je to na první pohled již při vstupu, 
kde je nová přepážka. „Klientů totiž přibývá a my se jim snažíme zpří-
jemnit prostředí,“ uvedla regionální manažerka oblasti Velké Meziříčí 
Renata Smíšková. Klienti vyřídí v Radnické ulici vše potřebné. Mohou 
zde uzavřít celé portfolio služeb, neboť všichni obchodní zástupci jsou 
proškoleni na veškeré typy pojištění.
Část prostor objektu nyní slouží i  jako školicí centrum pro potřeby 
zaměstnanců Kooperativy z celé ČR. Účastníci kurzů a porad ocení 
prostornou jednací místnost pro pětadvacet osob, ale i možnost uby-
tování v pokojích s celkovou kapacitou až sedmnáct lůžek.
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group byla založena 

roku 1991 jako první komerční pojišťovna na území tehdy ještě bývalé-
ho Československa. Její velkomeziříčské pracoviště bylo otevřeno pou-
hý rok poté a od té doby funguje stále na stejné adrese. V současné době 
zaměstnává 43 obchodních zástupců, kteří působí v regionech Velké-
ho Meziříčí, Žďáru nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Bí-
teše. „Všude tam máme i svoje kanceláře,“ podotkla Renata Smíšková.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group je v současnosti 
druhou největší pojišťovnou na  tuzemském trhu. Nabízí plný sorti-
ment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak 
i pro klienty z řad firem drobných podnikatelů až po velké korporace.

Martina Strnadová
Článek je součástí placené inzerce.

Velkomeziříčská Kooperativa otevřela zrekonstruované prostory

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, chuť vést 
obchodní skupinu, obchodní nadání a orientaci na výsledky, 
samostatnost, znalost práce na  PC,   bezúhonnost, řidičský průkaz

Nabízíme: zázemí pojišťovny roku 2012, odpovídající finanční  
ohodnocení, profesní a odbornou podporu, maximální podporu
při budování týmu, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje

Kontakt: Renata Smíšková, e-mail: rsmiskova@koop.cz
tel.: 734 786 969

Příležitost pro vás
Název pozice: 
vedoucí obchodní skupiny

Městský psí 
útulek daruje:
▶ německého ovčáka, 
fenka, 2 roky stará 
▶  křížence psa, černé 
barvy, 8 měsíců starý 
▶  jezevčíka hladko-
srstého, fenka, 6 let 
stará
▶  kokršpaněl, pes, 
5 let starý
▶ Westíka, pes, 
3 roky starý

Tel.: 723 778 248 
po 14. hodině

Tým velkomeziříčské Kooperativy s místostarostou Josefem Komínkem při pátečním slavnostním otevření 
zrekonstruovaných prostor. Foto: Martina Strnadová
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▶ SOS  
(sdružení obrany 
spotřebitelů) 
– pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sáza-
vou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům 
v  nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady 
a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, 
rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a dluhové proble-
matiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochra-
ny spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. 
Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou 
své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 

Poradenské dny ve  Velkém Meziříčí: středy v  sudých týdnech 
od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací 
místnosti ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 
Daruji

■ Sadu titanového nádo-
bí, novou, nepoužitou. Cena 
dohodou. Tel.: 603  705  398.
■ Play Station 3 320 GB, málo po-
užívaný, v záruce, a hry Battlefield 
3, Crysis 3 a další. Prodej v celku 
za  4.000 Kč. Tel.: 603  805  848.
■ Ráfky i  s  pneu, 13" (zim-
ní) na  Fiat Punto, Uno, Pan-
da. Cena 1.000 Kč. Doho-
da možná. Tel.: 608  929  186.
■ Elektromotor 13 kW, 1420 otá-
ček v  malém provedení, v  dob-
rém stavu. Tel.: 603  713  892.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  uskladnění odrůdy 
Belana, Marabel, Adéla, od  po-
loviny září. Tel.: 607  299  168.
■ 350 ks bloků 440×230×140, 
60 ks hurdisek + 40 ks 3/4 a 1/2. 
Cena dohodou, vlastní odvoz. 
Spěchá. Volejte po  15 hodině. 
Tel.: 721 583 106.
■ Garáž betonovou Prefa. Tel.: 
737 108 732.
■ Celočalouněné válendy  2 ks, 
(80×200) s  úložným prostorem, 
čelo s  el. lampičkami + odkláda-
cí polička (celé využíváno cca 4 
roky jako letiště, zachovalé). Dále 
nabízíme dvě pružinové matrace 
zn. Sultan (90×200, výška 25 cm) 
zakoupeny v Ikea, v užívání asi 5 
let. Cena za vše 3.000 Kč, případně 

nabídněte. Dále prodáme proskle-
ný pultový mrazák zn. Liebherr. 
Starý 8 let, nyní asi 3 roky nevyu-
žitý, funkční. Cena dohodou. Vel-
ké Meziříčí. Tel.: 606 346 084
■ Pšenici – letošní sklizeň. Tel.: 
602 729 858.
■ Med – květový, pastova-
ný, medovicový. Lavičky. Tel.: 
725 085 058.
■ Nástražní rybičky. Cena 5 Kč/
ks. Tel.: 608 075 685.
■ Dvoufalcovou střešní krytinu, 
použitou, asi 500 ks. Cena doho-
dou. Tel.: 728 530 739.
■ Selata – cena 70 Kč/kg. Volejte 
večer. Tel.: 733 502 505.
■ Dva kožené kabáty, černý a hně-
dý, vel. č. 50. Tel.: 721 680 174.

■ Lištovou sekačku MF 70 nebo 
zahradní traktůrek (sekačku) 
s  nožem a  sběrným košem. Tel.: 
739 109 071.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a  dobře zaplatím za  vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové – dřevěné mu-
niční bedýnky, zásobníky do zbra-
ní, nábojnice, vojenské uniformy 
(i  potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované ka-
báty, vyznamenání, bodáky, dýky, 

šavle a  pochvy k  nim, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, staré fotografie vojá-
ků, staré pivní láhve s nápisem atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za  nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictvím v  Budišově, okres 
Třebíč. Byt má dvě lodžie, patří 
k  němu garáž a  zahrádka. Cena 
dohodou. Tel.: 608  877  081, 
728 519 164.

■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, platba 
hotově. Tel.: 605 541 814.
■ Vyměním byt 2+1 za  gar-
sonku s  doplatkem ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731  236  761.

■ Pronajmu byt 3+1 (65 m2) 
ve VM, 6.000 Kč+inkaso. Tel.: 
776 343 319
■ Pronajmu byt 3+1 v 1. patře 
dvoupatrového šestibytového 
domu na ulici Pionýrská, obytná 
plocha 73 m2 + sklep 16 m2 + bal-
kon 3 m2. Byt je po celkové rekon-
strukci, vytápěný vlastním plyno-
vým kotlem. Nájemné 5.800 Kč/
měsíc + inkaso. Tel.: 777 955 685.
■ Pronajmu byt 2+1, 84,50 m2, 
2. patro, Náměstí, Velké Meziříčí. 
Po rekonstrukci, nájem 6.760 Kč/
měsíc + služby. Tel.: 731 771 930.
■ Pronajmu byt 3+1 s  garáží, 
na ulici Karlov ve Velkém Meziří-
čí. Cena 6.000 Kč + inkaso. Ihned 
k nastěhování. Tel.: 721 729 041. 
■ Pronajmu byt 1+1, koupelna 
a WC v rodinném domě v centru 
Křižanova. Byt je po rekonstrukci 
a plně vybavený (po domluvě mož-
ný i 2+1). Měsíční nájem 6.000 Kč 
i  s  inkasem. Tel.: 734  217  522. 
■ Důchodkyně hledá podná-
jem bytu 1+1 ve  Velkém Me-

ziříčí, pokud možno se sprcho-
vým koutem. Prosím slušné 
jednání. Tel.:  604  756  519.
■ Pronajmu, případně pro-
dám řadovou garáž na  ulici 
Záviškova. Příjezd i  z  Mýta. In-
foramace na  tel.: 732  766  220.
■ Pronajmu RD 1+1. Tel.: 
773 211 267.
■ Hledám pronájem zahrady 
ve Velkém Meziříčí na rok 2014. 
Tel.: 604 164 072.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko centra 
v relativně klidné lokalitě, ul. Bez-
děkov č. 81, obyt. plocha 70 m2, 5. 
patro. Dům je zateplen,  nová plas-
tová okna, nově rekonstruovaný 
výtah. V  r. 2011 byl byt částečně 
rekonstruován (úprava byt. jádra, 
nové podlahové krytiny, koupelna, 
WC). Ve vybavení  kuchyňská lin-
ka, plyn. sporák. Má vlastní plyno-
vý kotel k vytápění a ohřevu vody, 
náklady na  teplo jsou minimální. 
K bytu patří 2 sklepní kóje (jedna 
je na patře, druhá v suterénu). Ná-
jemné 7.500 Kč/měsíc (zahrnuje 
fond oprav, splátku úvěru na zatep-
lení a  správní poplatky) + záloha 
na  energie a  vodu (cca 2.500 Kč/
měsíc). Parkování je možné 
na parkovišti před domem. Byt je 
volný ihned. Tel.: 603 834 418.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Krškova, 5 min. do centra. Byt je 

po  rekonstrukci a  plně vybavený. 
Nastěhování je možné po domlu-
vě do  týdne. Měsíční nájem je 
8.500 Kč i s inkasem. Dva plné ná-
jmy dopředu. Tel.: 775 628 222.

■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.

■ Potřebuji vyřezat kovové zá-
rubně u všech dveří  v panelo-
vém bytě. Kdo poradí, případ-
ně provede? Tel.: 606 715 627.
■ Policejní vyšetřovatel z  Brna, 
t. č. pracující v  oboru obchod-
ní činnosti s  dlouholetou praxí, 
by z  důvodu změny bydliště rád 
našel uplatnění v  regionu Velké 
Meziříčí. Možno i v  jiném oboru. 
Manuálně zručný, komunikativ-
ní, flexibilní. Řidičské oprávnění 
sk. A, B, C, E. Tel.: 602  815  181.

prodám – koupím – Vyměním

Prodám

Nabídka pronájmu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu
• část objektu č. p. 464/17, na ulici Nad Gymnáziem, o výměře 
126,53 m2 ke komerčním účelům (bývalá ordinace MUDr. Sedmi-
dubské). Vaše nabídky zasílejte k rukám Josefa Švece. Další infor-
mace podá Josef Švec, tel.: 566 781 150, e-mail: svec@mestovm.cz).                                              

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Objednáváme 18týdenní 
nosnice. Prodej 28. 9. od 

13.00 v Hrbově 42. Volejte po 
15.00 na tel.: 737 477 773.

Bubeník hledá kapelu. Zn. 
rock, punk, metal, alternativa. 
Tel.: 724 267 306.

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
pořádá zdarma pilotní ověřování rekvalifikačních vzdělávacích 
kurzů pro dospělé na získání profesní kvalifikace dle zákona 
179/2006 Sb. a projektem UNIV 3
• Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41 – 027 – H)
Vzdělávání v tomto programu směřuje k tomu, aby účastníci zís-
kali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním před-
pokladům, odborné kompetence potřebné pro výkon dané profese 
Kontakty: Petr Heneš, tel.: 603 908 867, e-mail: zrpv@ssrsvm.cz 
Hana Lavická, tel.: 734 349 237, e-mail:  lavicka@ssrsvm.cz

Projekt je financován z evropských sociálních fondů v ČR.

Dlouhodobá práce ve stabilní firmě, motivační 
finanční ohodnocení. V případě zájmu pište na 
martin.jasko@bds-vb.cz, nebo tel.: 606 733 522

hledá řidiče nákladní dopravy (C, C+E), 
mezinárodní i vnitrostátní doprava.

TECHNIK MÍCHÁNÍ BAREV

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. – americká společ-
nost zabývající se průmyslovou povrchovou úpravou dřeva se síd-
lem ve Velkém Meziříčí hledá pro svůj rozrůstající tým kolegu/gyni 
na pozici:

Požadujeme:
– SŠ, SOU vzdělání
– flexibilitu, pečlivost, spolehlivost
– ochotu učit se novým věcem
– ŘP sk. B, základní znalost práce na PC
– základy anglického jazyka
Nabízíme:
– zázemí stabilní zahraniční společnosti
– zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
– zaměstnanecké benefity
– nástup dohodou
V případě vašeho zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis 
a průvodní dopis na e-mail: info.cz@sherwin.com
Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56/24
594 01  Velké Meziříčí
tel: 566 501 411
www.beckeracroma.com/cz

Lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, Velké meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníka 

na pozici:

nabízíme:
 ● dobré  platové  podmínky ● 1,5  násobek  mzdy ročně  
navíc, podíl na ekonomických výsledcích  firmy ● 6 týdnů  
dovolené ● příspěvek na stravování ● další zam. výhody 

(masáže,  posilovna, kult. a sport. akce apod.)
V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku do 30. 9. 2013 

na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

skLadník  V  nepřetrŽitém  proVozu

požadujeme:
● výuční list v oboru nejlépe technického směru, maturita 

výhodou ● znalost práce s PC ● praxe v plastikářském oboru 
a praxe skladníka výhodou ● oprávnění k řízení vysoko-

zdvižného vozíku výhodou ● časová flexibilita a schopnost 
týmové spolupráce

náplň práce:
● zásobování operátorů materiálem ● řízení činností ve 
skladu ● vedení skladové evidence ● zajištění plynulého 

toku výroby ● práce na 12 hodinové směny 

SAUNA 
DŮM ZDRAVÍ

OTEVŘENA 
OD 1. 10. 

TEL.: 728 382 202

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Nabídka pronájmu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu 

• bezbariérový byt o velikosti 1+1 na adrese                                  
Nad Svatým Josefem 1719/17, Velké Meziříčí 

• vyzýváme tělesně znevýhodněné osoby, aby nás 
kontaktovali  na tel. čísle 566 781 230, 566 781 232, 
odbor správy majetku a bytů  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Fa Zeo Trade s.r.o. vykupuje padaná jablka ve výkupnách:
▶ Ořechov u letiště Křižanov 
    info tel.: 725 734 146
▶ Křoví areál družstva 
    info tel.: 732 648 659.

Od  1. 10. 2013 bude ve  Velkém 
Meziříčí, U Tržiště 3 (areál Kablo, 
1. patro, vedle ordinace MUDr. 
H.  Sedmidubské) otevřena nová 
ordinace praktického lékaře pro 
dospělé. 
Registrujeme klienty všech zdra-
votních pojišťoven v ordinačních 
hodinách po–pá 7–13, út 7–18. Je 
možné se též předem telefonic-
ky objednat na tel.: 723 745 725, 
nutná je pouze kartička zdravotní 
pojišťovny, ostatní zařídíme sami. 
Poskytujeme i pracovně lékařskou péči.             MUDr. Marta Hladíková

NOVÁ ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Marta Hladíková

U Tržiště 3, Velké Meziříčí 
(areál Kablo, 1. patro, 

vedle ordinace 
MUDr. H. Sedmidubské)

po–pá 7–13, út 7–18 
tel.: 723 745 725

Nová ordinace praktického lékaře ve VM

Kovovýroba Velké Mezi-
říčí přijme na výpomoc 
zámečníka – svářeče na 

ŽL nebo brigádně. 
Tel.: 604 532 448. e-mail: 
kovo.nevecny@seznam.cz
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spoLečenská rubrika

Pozvánka 
Sraz bývalých pracovníků firmy Gala Měřín se koná dne 

11. 10. 2013 od 16 hodin v restauraci U Kohouta v Měříně.
Srdečně všechny zveme.

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
 1.  10. přednáška Ukrajina  Ing. Ondřej Herzán
 8.  10. přednáška Švýcarsko a Francie I. díl Josef Matějíček
15. 10. přednáška Švýcarsko a Francie II. díl Josef Matějíček
22. 10. přednáška Řihákův mlýn  Jaromír Kafka
29. 10. přednáška O přírodě  Ing. Antonín Havlát

Změna programu vyhrazena.

SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

Obřadní síň budovy radnice ve Velkém Meziříčí
 středa 25. 9.  8–17 hodin

Taneční skupina Kosatky 
TJ Sokol Velké Meziříčí

hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice.
Máš rád pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád nové lidi? 

A je ti alespoň 7 let? 
Tancujeme klasické country, line dance. www.kosatky.tym.cz, 

tel.: 605 715 204, 
e-mail: r.jelinkova@seznam.cz

❧ Nemůže být zapomenut, 
kdo kolem sebe tvořil krásu, 
která zůstává. ❧

Dne 30. září 2013 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší mi-
lované manželky, maminky a ba-
bičky, paní 

Libuše Kučerové 
z Mostišť.

S láskou vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, vyhlásilo další ročník soutěže Rozkvetlé město. 
Do soutěže se mohli přihlásit všichni obyvatelé města a jeho měst-
ských částí i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí.
Soutěží se ve dvou kategoriích:
 •	 květinová	výzdoba	oken,	balkonů	a	lodžií
	 •	 květinová	výzdoba	předzahrádky,	která	je	viditelná	z	ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech:
Květinová výzdoba oken – Květinová výzdoba předzahrádek
Fotosnímky přihlášených výzdob najdete na webu města www.mes-
tovm.cz
 •	 Hlasovat	bude	možné	do	pátku	4.	října	2013	24.00.
	 •	 Hlasovat	bude	možné	pouze	jednou	z	jedné	IP	adresy,	
  a to přidělením hlasu pouze jedné fotografii v každé kategorii.
	 •	 U	jednotlivých	fotografií	bude	zobrazen	aktuální	počet	hlasů.
Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Město Velké Meziříčí, Květiny Šmak – Velké Meziříčí, Zahradnictví 
Rozmarínek – Vídeň.

Hlasujte v soutěži Rozkvetlé město

Naše nejmilejší babi, 27. září bys 
oslavila 78. narozeniny. 
Bohužel jsme se toho ale nedo-
čkali a namísto oslav, na Tebe jen 
vzpomínáme a věříme, 
že tam, kde jsi, Ti je lépe.
 
Kdo jste naši maminku, babičku 
a prababičku, paní 

 Emu Filovou 
z Velkého Meziříčí znali, vzpo-
meňte s námi. Na takového člo-
věka se totiž nezapomíná!
 

Dcera Jana s rodinou, synové 
Antonín a Ladislav s rodinami

V sobotu 28. září vzpomeneme 
nedožité 82. narozeniny paní 

Jarmily Borkovcové 
z Tasova.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

❧ V životě jsou chvíle, se kterými 
se člověk nikdy nesmíří. 
Čas rány hojí, ale zapomenout 
se nedá. ❧

Dne 19. září 2013 uplynulo 6 let, 
kdy nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan 

Stanislav Kudiovský 
z Rudy. 

S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka, 

syn a dcery s rodinami. 

Zdravotní cvičení
Od 1. října 2013 v 19.00 začnou opět pravidelná setkání 
ke zdravotnímu cvičení v tělocvičně hasičské zbrojnice. 

S sebou si, prosím, vezměte podložku na cvičení, pití a chuť cvičit. 
Cvičení probíhá pod vedením kvalifikovaného instruktora. 

Na setkání s vámi se těší L. Kučera. 

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

Dne 27. září vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí pana 

Jiřího Rohovského
 z Oslavičky.

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene.

Stále vzpomínají synové Jiří 
a Tomáš s manželkou, vnouček 
Matyášek a nejbližší příbuzní.

Dne 26. 9. od 7.30 do 15.45 hodin ulice Bezděkov od č. p. 200 do č. 
213/37, Vrchovecká 912.                                                                      -E.ON-

Nepůjde elektrický proud:

Zubní pohotovost:
Sobota 28. 9.: MUDr. O. Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sáza-
vou, tel.: 774 430 777. Neděle 29. 9.: MUDr. M. Hrašková, Studentská 
4/1699,  Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 131.              Zdroj: www.nnm.cz

Jedinečná krajina s  osobitým 
klimatem, starému kontinentu 
vzdálená tisíce kilometrů, která 
člověka naplní nezapomenutel-
nými zážitky a vzpomínkami – to 
je Havaj a Aljaška. 
Zemí sopek, pestrobarevných 
zátok s  nekonečnými plážemi 
a  zasněženými vrcholky hor 
skrývajícími nepřeberné množství ledovců vás provede Erik Janoušek 
a Veronika Kozmonová ve čtvrtek 10. října v 17. 00 na Chaloupkách, 
pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek). 
Můžete se těšit na  ostrov Oahu s  hlavním městem Honolulu, Pearl 
Harbour, hlavní město Aljašky Juneau, ledovcovou zátoku Glacier Bay, 
a také Skagway – město zlaté horečky a mnoho jiných zajímavých míst.

-chal-, foto: archiv Chaloupek

Oheň a led
Obec Heřmanov vás srdečně zve 
na slavnostní odhalení pamětní desky 
prezidentovi T. G. Masarykovi a politikovi A. Švehlovi, které se 
koná v sobotu 12. 10. 2013 od 14 hodin v Heřmanově.
Dne 10. května 1936 místní složky Agrární strany odhalily po-
mník T. G. Masarykovi a politikovi A. Švehlovi. Před válkou byl 
tento pomník zrušen a obec Heřmanov se rozhodla ho znovu 
obnovit. Do původního pomníku byla vsazena nová pamětní 
deska.                                Pavla Chadimová, starostka obce Heřmanov

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

zve na 

slavnostní otevření přírodní zahrady 
spojené s převzetím plakety Přírodní zahrada.

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 v 15.00 v parku před školou.
Po úvodních slovech, vystoupení dětí a žáků a po převzetí certifi-

kátu následuje prohlídka zahrady spojená s občerstvením. 
Od 15.20 bude zároveň probíhat Drakiáda.

Projekt byl podpořen Krajem Vysočina a Městysem Křižanov
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Kurzy pro dospělé – začátečníky a mírně pokročilé:
Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí vám nabízí taneční pro dospělé.
Taneční hodiny pro dospěláky, kteří v mládí chodili „za taneční“ nebo 
je zcela vynechali, a  také pro tancechtivé, kteří doplňují své taneční 
umění a vzdělání.
Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé – všech věko-
vých kategorií.
Výuku vede Vlasta Buryanová – Taneční škola STARLET Brno.
● 7 lekcí, začínáme v pondělí 14. října 2013, končíme 2. prosince 2013, 
v případě zájmu kurz pokročilých – leden 2014
● cena 1.400 Kč/taneční pár
● den výuky – pondělí ve 21 hodin, ukončení ve 23 hodin, budova 
Luteránského gymnázia. Uzávěrka přihlášek 9. října 2013.           -prog-

Taneční pro dospělé

kph - nabídka sezony 2013/2014

Nabídka sezony 2013/2014:
▶ Sólo pro Ivu Bittovou – 28. 9. 2013
▶ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
▶ Novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 2014
▶ Brněnské žestě nejen klasicky – 6. 3. 2014
▶ Korngold Quartet – 9. 4. 2014
▶ Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Předprodej vstupenek a abonentek v Jupiter clubu, s. r. o., Náměstí 
17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004 (001), 
e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz.
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 
590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 
www.hudbamezirici.cz
Dramaturgie: umělecká agentura Globart, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, tel.: 
548 531 618, 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz.
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství. 

Sobota 28. září v  19 hodin, lu-
teránské gymnázium (bývalá 
knihovna), zahajovací koncert 
sezony KPH 2013/2014 Sólo pro 
Ivu Bittovou. 
Iva Bittová prošla mnoha hudeb-
ními žánry od  alternativy přes 
jazz, rock, klasickou hudbu včet-
ně hostování v opeře. Dodnes se 
hledá pojmenování jejího hudeb-
ního jazyka, který je pro mnohé 
naprosto originální. Její skladby 
a  kompozice vznikají z  podnětu 
všedního života. 
Vstupné: 250/180 Kč (děti, stu-
denti, senioři)

Sólo pro Ivu Bittovou

Foto: zdroj oficiální stránky 
Ivy Bittové, www.bittova.com

diVadeLní sezona podzim 2013

Prodej permanentek na programovém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 
17,  Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 005, 001. Představení se budou 
konat v kině Jupiter club.

▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ – Hrají: 
Iva Hüttnerová, Michaela Doli-
nová, David Suchařípa. 

▶ Středa 30. října 2013 v  19.30 
BLÁZINEC V  PRVNÍM PO-
SCHODÍ – Hrají: Jaroslava 
Obermaierová, Oldřich Navrátil, 
Martina Hudečková, Julie Juriš-
tová a další

▶ Pátek 15. listopadu v 19.30 
TŘI VERZE ŽIVOTA – Hrají: 
David Prachař, Linda Rybová, 
Igor Chmela, Jana Janěková ml.

▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30  – VYHAZOVAČI – Hrají: Ondřej 
Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner                                                                                  

Jupiter club, s. r. o., uvede poprvé ve Vel-
kém Meziříčí BESÍDKU DIVADLA 
SKLEP ve čtvrtek 31. října 2013 v 19.30 
hodin v kinosále Jupiter clubu. Vstupné 
v  předprodeji 300 Kč, na  místě 350 Kč. 
Účinkují: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, 
Jiří Burda, Tereza Kučerová, František 
Váša a další. Rezervace a prodej na pro-
gram.oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!
Pražské kultovní Divadlo Sklep uvede 
oblíbený pořad Besídka, který je tradiční 
formou představení tohoto ojedinělé-
ho seskupení. Program Besídek je kaž-
doročně obměňován a  je vždy složený 
z  těch nejlepších nápadů, humorných 
písní a scének v podání samotných auto-
rů. Autorská tvorba divadla Sklep patří 
již řadu let k tomu nejlepšímu, co na di-
vadelní scéně vzniklo a stále se těší ob-
rovskému zájmu českého publika.

Besídka 
divadla Sklep

Veronika Horná, studentka výtvarného atelieru Střední školy 
uměleckomanažerské, s.r.o. v Brně, zve srdečně na svůj neziskový 
maturitní projekt – výstavu, která představuje tvorbu Ladislava M. 
Wagnera. Malíř se zabývá experimentální tvorbou, která je v sou-
časnosti známa po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha 

sbírek státních i soukromých. 
Hlavním cílem projektu je rozšířit a oživit nabídku kulturního 

vyžití výtvarného charakteru ve Velkém Meziříčí.

Pouťová zábava v Blízkově 
kulturní dům

sobota 28. 9. 2013 
 hraje skupina

ADRIANA

Je tu další klubová podpora rockové scény 
v  našem městě. Již šestý díl Fajtfest Rumela 
Party se uskuteční 19. 10. 2013 v klubu Rock 
depo. Můžete se těšit na  novou nadějnou 
VelMez kapelu Jizz (nu-metal/hardcore), kte-
rá nás doslova dostala na  letošním Fajtfestu 
2013 a  rádi ji kdykoliv podpoříme v  jejich 
koncertování. Hrají směs nu-metalu a  hard-
coru a  jejich vystoupení má grády a  něco, 
co nenechá nikoho jen tak stát v klidu. Dále 
se můžete těšit na  naše bratry ze Strážnice 
Shadow Area (crossover/metalcore) a  jejich 
zpřízněnou elektronickou bandu The Truth is 
out there (alternative/mathcore/electonica), 
kteří zde mají početnou fanoškovskou zá-
kladnu, a to nejen u dívek! Obě kapely patří 
ke  špičce metalové scény v  ČR, tak neseďte 
pouze u  počítače na  facebooku a  neposlou-
chejte jen koncerty na  Youtube. Naživo je 
vše lepší a nedá se to srovnat. Respekt všem 
co dorazí a podpoří kapely svoji přítomností 
a atmosférou, která jako vždy bude pekelná!                                                                  

FajtFest Crew

Fajtfest Rumela Párty vol. 6

 úterý 8. října 2013 od 18 hodin 
kinosál v Jupiter clubu  

diashow   fotografa JIŘÍHO KOLBABY
MODROBÍLÉ TICHO  –  TA JUPLNÁ ANTARKTIDA

Fotograf Jiří Kolbaba opět v Meziříčí
Václav Novotný KAPITOL po-
jišťovací a  finanční poradenství, 
a. s. a  Jupiter club, s.r.o., Velké 
Meziříčí vás zvou v úterý 8. říj-
na 2013 od 18 hodin do kinosálu 
v Jupiter clubu na diashow
JIŘÍ KOLBABA – FOTOGRAF
MODROBÍLÉ TICHO 
– TAJUPLNÁ ANTARKTIDA
Vstup zdarma!

Mediální partner týdeník
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fotbaL

V  letní přípravě v  rámci Euro-
pean Trophy odehrál Pavel Za-
cha za áčko Bílých tygrů Liberec 
celkem 7 zápasů. Ten první proti 
švýcarskému SC Bern dokon-
ce na  pozici centra první lajny. 
Ve Švédsku si zahrál proti Brynäs 
a  Djurgardenu, kde jej domácí 
pořadatelé dokonce vyhlásili prv-
ní hvězdou zápasu. Na domácím 
ledě potom Liberec porazil finské 
přední týmy TPS Turku a  Tap-
paru Tampere a  na  závěr změřil 
síly s Pardubicemi venku a doma. 
Rovněž v  posledním utkání Eu-
ropean Trophy proti Pardubicím, 
které Liberec vyhrál 3:2, byl Pavel 
po brankářích obou týmů vyhlá-
šen třetí hvězdou utkání.
Ve čtvrtek 12. září podepsal Pavel 
Zacha v  tiskovém centru Bílých 
tygrů Liberec svůj první profe-
sionální kontrakt za přítomnosti 
generálního manažera Ctibora 
Jecha, majitele hráčské agentu-

ry Eurohockey Services Michala 
Sivka a svých rodičů. Tuto zprá-
vu komentoval liberecký klub 
a server hockej.cz.
Ctibor Jech v tiskové zprávě uve-
dl, že Pavel je nejmladším hráčem 
s  profesionálním kontraktem 
v  historii klubu a  jde ve  šlépě-

jích Vladimíra Šmída, který také 
v  podobném věku poprvé na-
stoupil za Liberec a nyní je dlou-
holetou oporou týmu NHL Ed-
monton Oilers. Jech zdůraznil, 
že Pavel Zacha rovněž směřuje 
do  NHL a  Liberec si jej tříletou 
smlouvou zavázal s  cílem, aby 
do  NHL odešel právě z  tohoto 
klubu. Pokud se to uskuteční, Li-
berec by mohl ze zámoří inkaso-
vat díky nové smlouvě mezi NHL 
a ČSLH kolem 4,8 mil. Kč.
Hned následující den odcestoval 
Pavel Zacha do Třince, kde pro-
běhla skvělým způsobem jeho 
premiéra v naší nejvyšší hokejo-
vé soutěži. Do  zápasu vstupoval 
na  pozici centra druhé formace 
a  hned v  první minutě zápasu 
ve svém prvním střídání v extra-
lize dal svou první střelou svůj 
první gól. Datum pátek 13. se tak 
ukázalo jako šťastné tím víc, že 
branka předurčila výhru Liberce 

na ledě jednoho ze žhavých kan-
didátů na titul v poměru 4:1.
Pavel Zacha je třetím nejmladším 
hráčem v historii české extraligy, 
který dokázal vstřelit gól. Součas-
ně jej přední české deníky při-
rovnaly k Vladimírovi Růžičkovi 
a  Mariovi Lemieuxovi, kteří to 
dokázali hned ve  svém prvním 
zápase mezi muži.
Tyto události byly bohatě komen-
továny ve všech velkých českých 
denících i  v  sestřihu na  ČT4 
Sport.
Už před zahájením letošního 
ročníku extraligy typovali dva 
redaktoři deníku Sport, že Pavel 
Zacha by se mohl stát překva-
pením letošního extraligového 
ročníku. Prozatím se pevně za-
bydlel v základním kádru Bílých 
tygrů a je momentálně nejmlad-
ším hráčem české nejvyšší sou-
těže.

-zach-, foto: archiv Pavla Zachy

Odchovanci HHK Velké Meziříčí se vydařil 
velkolepý start do nové sezony

Výsledky 2. hracího dne:
Lesáci VM – Měřín 3:5 (0:2)
Střelci: Roman Valička, Stanislav 
Sklenář, Pavel Sklenář/Stanislav 
Bartůšek 2, Karel Pospíchal 2, Jo-
sef Krčál
Starší páni VM – Křižanov 1:7 
(1:2)

Střelci: Martin David/Pavel Ka-
dlec 2, Miloš Prášek, Roman 
Havlíček, Jaroslav Uhlíř, Roman 
Tomšík, Petr Pálka
1. Křižanov 2 1 1 0 8:2 4
2. Měřín 2 1 1 0 7:5 4
3. Lesáci VM 2 0 1 1 4:6 1
4. Starší páni VM 2 0 1 1 3:9 1

-nov-

Veteránskou ligu zatím 
vede Křižanov

Tak jako se každý rok těší spousty 
prvňáčků na svůj první školní den, 
těší se i extrémní sportovci na prv-
ní zářijový víkend, kdy probíhá 
Beskydská sedmička. Tento ex-
trémní horský maraton již čtvrtým 
rokem láká šestého září sportovce 
z ČR i okolních států poměřit své 
síly. Závod je rozdělen na katego-
rii sport, která je povinná pro re-
gistrované sportovce, a  kategorii 
hobby pro amatérské závodníky. 
V  deset hodin večer odstartoval 
z  náměstí v  Třinci i  hobby tým 
z  Velkého Meziříčí pod názvem 
Dračice a Drakouš ve složení Jitka 
Plašilová a Míra Kosour. 
Už od začátku jsme se snažili držet 
na čele závodu. Po krátkém úseku 
třineckými ulicemi jsme se dostali 
pod sjezdovku na vrchu Malý Javo-
rový. Tam nás čekalo první velké 
stoupání. Při doběhu pod sjezdov-
ku jsme s  úžasem pozorovali, jak 
světla čelovek prvních sporťáků 

mizí na vrcholu kopce. To nazna-
čovalo, že tempo letošního závodu 
bude pekelné. První kopce Javo-
rový 1032 m a Ropice 1081 m jsou 
za  námi a  sbíháme na  Morávku, 
kde je první občerstvovací stanice 
(dále OS). Rychle doplníme vodu, 
sníme pár kousků ovoce a běžíme 
dál. Čeká nás Travný, který se tyčí 
do  výšky 1203 m. Tma a  prudké 
klesání po  kamenitých cestách 
dává zabrat našim kolenům a kot-
níkům. V  dohledu je OS Krásné 
a  po  pár minutách, potřebných 
na  doplnění energie, stoupáme 
na Lysou horu. Nádherná, 1322 m 
vysoká hora nás nezlomila, do-
konce jsme tu o  dvě hodiny dřív 
jak loni. Ranní Ostravice nás vítá 
teplotou okolo 7° C. Na místní ZŠ 
je pro závodníky připravena teplá 
polévka, na  kterou se těšíme celé 
klesání z Lysé hory. I když polévka 
v  kelímku není nic pro labužní-
ky a prsty marně lovíme poslední 

nudle, zahřeje a uklidní rozbouře-
ný žaludek. Před námi je ranním 
sluncem zalitý Smrk a  čeká nás 
největší a nejprudší stoupání toho-
to závodu. Skoro kilometr dlouhé 
„schody“ Nad Holubčankou se 
stoupáním až 33 % jsou opravdu 
zážitek. Navíc nás trápí zraněná 
kolena, a  tak místo s časem boju-
jeme hlavně se svým tělem. Sestup 
z 1276 m vysokého Smrku do Če-
ladné je pro nás utrpení. Ani tady 
se nezdržujeme a  pokračujeme 
na  1206 m vysoký Čertův mlýn. 
Tou dobou se od  pořadatelů do-
zvídáme, že první sporťáci už jsou 
v  cíli. Čas vítězného týmu 11 h 
49 min o víc jak hodinu překonal 
loňský vítězný čas. Nás čeká ještě 
asi 30 km náročné tratě. Na  pro-
sluněných Pustevnách teplota ostře 
kontruje rannímu chladu. U Libu-
šína se rozhodujeme, zda pokračo-
vat po  zkrácené trase, nebo dolů 
na  Ráztoku. Po  krátké poradě je 

jasno, zkrácená trasa by nás stá-
la cenné umístění ve  výsledkové 
listině, o  které přes zranění stále 
bojujeme. Nutíme svá těla do dal-
šího sestupu a přes Ráztoku vystu-
pujeme na Radhošť, jehož vrchol je 
ve výšce 1129 m. Přes sedlo Pindu-

la, kde je poslední OS, vede cesta 
na  sedmý vrchol, a  tím je 917 m 
vysoký Velký Javorník. Závidíme 
turistům, kteří sedí před restaura-
cí. Nás čeká prudké klesání, které 
nesnesitelně trýzní těžce zkoušené 
kolenní vazy.
V  dálce se ale ozývá hluk, který 
připomíná fotbalový stadion, 
kde každou minutu padne gól. 
To zaplněné frenštátské náměstí 
vítá přibíhající závodníky. I  my 
přidáme do kroku. Ulice jsou oz-
dobeny kresbami žáku místních 
ZŠ na téma Beskydské sedmičky. 
Lidé na ulicích zastavují a tleskají 
probíhajícím účastníkům závo-
du. Zapomínáme na bolest a uží-
váme si ohromnou euforii, která 
nás v  posledních metrech pro-
vází. Poslední křižovatka a  před 
námi je CÍL. Po  schodech stou-
páme na vrchol, který připomíná 
horu K2 a je na něm popsána celá 
trasa závodu. Odtud máváme za-

plněnému náměstí, které aplau-
duje. Přemýšlím, kolikrát už tito 
lidé museli tleskat, každou chvíli 
přibíhají další a další závodníci.
Závod, který měří 89 km a má pře-
výšení 4800 m, jsme dokončili cel-
kově na 204. místě s časem 20 h 24 
min. V naší kategorii jsme obsadili 
skvělé 28. místo. Celkem spatřilo cí-
lovou pásku jen 1010 z 1468 týmů. 
Každý třetí tým odstoupil, což jen 
potvrzuje náročnost závodu. I když 
nás beskydské kopce pořádně po-
trápily a  start na  dalším ročníku 
jsme rezolutně odmítali, už teď nám 
v hlavě hlodá myšlenka se na start 
postavit znovu a porvat se s obtíž-
nou tratí Beskydské sedmičky. 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
Zdeňkovi Krčálovi, který nám 
po  celý víkend poskytoval tech-
nickou a hlavně morální podpo-
ru, a  dále všem našim kamará-
dům, kteří nám na dálku fandili.

-kos-, foto: archiv M. Kosoura

Dračice a Drakouš i letos zdolali extrémní beskydskou sedmičku

Přípravné utkání
HHK VM – HC Hlinsko 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)
Branky a asistence: 3. Fila (Krča), 5. Sláma (Nekvasil), 6. Štěpánek 
(Weiss), 57. Novák (Nekvasil, Hlouch) – 35. Tulis (Wasserbauer, Ptá-
ček), 39. Zadina (Ptáček) 47. Havelka (Ptáček).
Sestava HHK: Štourač (30. Hladík) – Dusík, Šerý, Ambrož, Sláma, 
Vlašín, Válek, Burian V. – Nekvasil, Hlouch, Novák – Krča, Kudláček, 
Fila – Weiss, střecha, Štěpánek – Vrána. 
Rozhodčí: Pekárek – Sysel, Maloušek. Vyloučení: 5:7, navíc: Šuvara 
(HLI) 5 + OK. Využití: 0:1, v oslabení: 0:0. Střely: 36:24. Diváci: 108.

-hhk-

Hokejové áčko si 
poradilo s Hlinskem

I. B třída mužů skupina B
Studenec – Radostín n. O. 3:0
Bystřice n. P. B – V. Bíteš B 2:0
Křižanov – Měřín 3:4
1. Šebkovice 7 6 0 1 22:9 18
2. Vladislav 7 6 0 1 18:8 18
3. Radostín n. O. 7 4 1 2 13:12 13
4. Měřín 7 4 0 3 20:14 12
5. Studenec 7 4 0 3 16:11 12
6. Bystřice n. P. B 7 4 0 3 19:20 12
7. Kněžice 7 3 2 2 12:9 11
8. Telč 7 2 4 1 9:10 10
9. Kouty 7 3 0 4 14:15 9
10. Přibyslavice 7 3 0 4 7:13 9
11. Stařeč 7 2 1 4 13:15 7
12. Jakubov 7 1 1 5 7:17 4
13. Velká Bíteš B 7 1 1 5 6:16 4
14. Křižanov 7 0 2 5 12:19 2

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Nedvědice 6:1 (0:1)
Branky: Trojan A. 3, Broža L. 3 – 
Jaroš L. 

Rozsochy – Moravec 3:1 (1:0)
Branky: Bureš P. 3 – Kovář F. 
Bobrová – Rovečné 4:0 (2:0)
Branky: Smažil J., Dvořák P., Hr-
bek T., Malý M. 
Bory – Věchnov 6:1 (3:0)
Branky: Chalupa V. 2, Karásek J., 
Špaček M., Netolický J., Psohlavec 
P. – Bednář P. 
1. Nová Ves B 7 6 1 0 25:7 19
2. Hamry 7 4 2 1 16:10 14
3. Rozsochy 7 4 2 1 10:6 14
4. Moravec 7 4 1 2 18:11 13
5. Rad. Svratka 7 3 4 0 15:9 13
6. Bory 7 4 0 3 20:15 12
7. Os. Bítýška 7 4 0 3 16:13 12
8. Svratka 7 3 2 2 8:8 11
9. Věchnov 7 3 0 4 11:19 9
10. Bobrová 7 2 1 4 12:13 7
11. Počítky 7 2 0 5 11:19 6
12. Bohdalov 7 1 1 5 10:15 4
13. Nedvědice 7 1 1 5 13:24 4
14. Rovečné 7 0 1 6 7:23 1

V soboru 14. září proběhlo ve Vel-
kém Meziříčí 4. kolo kr. přeboru 
ve  víceboji atletických přípravek. 
Za nepříznivého počasí se zúčast-
nilo 143 dětí (roč. 2002 a mladší) 
ze 6 oddílů celého kraje. 
Děvčata 2002–2003
3. Krčálová Hanka
13. Puzrlová Vendula
4. štafeta 4×60 m (Maloušková, 

Krčálová, Zmrhalová, Puzrlová)
Děvčata 2003 a mladší
Jednotlivci
1. Zachová Magdaléna
7. Krčálová Veronika
10. Báňová Natálie
3. štafeta 4×60 m (Zachová, Krčá-
lová, Harvey, Báňová)
Finále bude 29. 9. v Humpolci.

-vill-

atLetika – kr. přebor přípraVek

MSDD st. dorost
FC VM – FK Blansko 3:3 (2:1)
Střelci: 28. Benda, 40. Pech a 67. 
Zima – 25. Šafář, 57. Kratocvhíl 
a  76. Skoupý. Sestava: Sysel – 
Kosyta, Voneš, Michut, Heto – 
Zima, Nevoral, Havlíček, Liška 
O. – Pech (45. min. Krčál), Benda 
(65. min. Kurečka).
Po  sérii katastrofálních výsled-
ků se podařilo vedení posílit 
kádr. Když se přičte i  po  dlou-
hé době téměř kompletní účast 
stávajících hráčů, kterým není 
osud staršího dorostu lhostej-

ný a  jsou i  ochotni pro zlepše-
ní věci něco udělat, dostaneme 
ve výsledku povzbudivou remí-
zu se čtvrtým celkem tabulky. 
A co víc, dokonce i hru, na kte-
rou se dalo dívat.
Úvod utkání však patřil hostům. 
Na domácích byla přeci jen znát 
nervozita a nesehranost. Mírnou 
převahu pak zužitkovali ve  25. 
min. 0:1. Domácí však zarea-
govali vzápětí, kdy Benda vyu-
žil zmatku ve  vápně a  srovnal 
na  1:1. V  závěru poločasu pak 
Pech proměnil penaltu. Škoda 

jen, že Benda ještě neproměnil 
samostatný únik ze 42. min. a že 
se neujala pohledná kombina-
ce, na jejímž konci nejlepší hráč 
na hřišti Havlíček jen těsně mi-
nul branku. Mohlo se jít do ka-
bin za  veselejšího stavu než jen 
2:1.
Druhý poločas hosté ve  snaze 
o  otočení výsledku a  za  podpo-
ry silného větru uzavřeli domácí 
na  vlastní polovině. V  57. min. 
Kratochvíl zúročil tlak a  přímo 
z  rohu srovnal. Vedení na  stra-
nu domácích vrátil v  67. min. 

Zima, který tak korunoval svůj 
dobrý výkon brankou na  3:2. 
Domácí, vědomi toho, že sahají 
po  prvních bodech a  vzhledem 
k síle soupeři se již moc do úto-
ku nehrnuli. Zodpovědně brá-
nili a  ojediněle podnikli útočný 
výpad. V  závěru byl tlak hostů 
téměř trvalý, navíc podpořen 
vyrovnávací brankou v 76. min. 
Jen díky maximálnímu nasazení 
a  obětavosti všech hráčů se po-
dařilo domácím utkání do  re-
mízového konce, a tím si zajistit 
první bod v soutěži.

2. liga házené
mladší dorost Morava
SK Velká Bystřice – TJ Sokol 
VM 28:34 (15:16)
V  úvodním kole nové sezo-
ny zajíždělo družstvo dorostu 
na půdu SK Velká Bystřice. Sou-
peř byl pro nás neznámý, jelikož 
v  loňské sezoně v  této soutěži 
nehrál.
Vstup do  utkání se vydařil 
a po 10 minutách hry jsme vedli 
v  poměru 2:6. V  další desetimi-
nutovce soupeř hru vyrovnal, 
naše neproměněné šance zna-

menaly, že Bystřice skóre srov-
nala (20. min. 11:11). Dorostenci 
zpřesnili zakončení a  opět jsme 
soupeři odskočili na  tři branky. 
Závěr poločasu vyzněl lépe pro 
domácí, kdy korigovali na rozdíl 
jediné branky 15:16.
Od  začátku druhé půle jsme 
diktovali tempo hry a  rychle 
jsme si opět vybudovali čtyř-
brankový náskok. V  této fázi 
družstvo táhl především s chutí 
hrající Martin Janíček, který si 
nedělal příliš velkou hlavu ani 
s  osobní obranou. I  přes to, že 

naše družstvo muselo čelit ně-
kolika oslabením, rozdíl ve skó-
re narůstal (23. minuta 25:33). 
V  závěru už jen soupeř skóre 
kosmeticky upravil na  koneč-
ných 28:34.
I  přes zisk dvou bodů nemůže-
me být příliš spokojení, po  celé 
utkání se nám nedařila obrana, 
kterou bychom chtěli prakti-
kovat, a  také nás trápilo za-
končení. Doufejme, že výkon-
nost našeho družstva bude mít 
stoupající tendenci. V  příštím 
utkání hostíme v  sobotu od  15 

hodin Bystřici pod Hostýnem.
7m hody 7/6:2/0 vyloučení: 3:8, 
diváků 40. Sled branek: 1:4, 2:6, 
4:8, 7:10, 11:11, 12:15, 15:16, 
16:20, 19:22, 20:26, 22:30, 25:33, 
28:34.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Janíček Martin (14), 
Blaha Tomáš (6), Stupka To-
máš (5), Fiala Martin (4), Ma-
coun Filip (3), Frejlich Tomáš 
(2), Pažourek Tomáš, Babáček 
Kamil, Rous Václav, trenér Ši-
dlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.

Fotbaloví dorostenci posílili a zlepšili výkon

Mladší dorost házené zahájil sezonu výhrou

-šid-

-kli-
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Veřejné bruslení
So 28. 9. 14.15–15.45
Ne 29. 9. 13.30–15.00
Vstupné:
bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

1. A tř., sk. B 
FC VM B – SFK Vrchovina B 1:2 
(0:0)
Rozhodčí: Šetek – Beseda, Po-
rubka. Diváci: 40. Branky: Vítek 
(68.) – Buřval (48.), Blažíček 
(78.). Karty: žlutá – Netolický 
(79.), Liška (81.). Červená – Po-
korný (87.). Sestava: Jícha – Štef-
ka, Halámek, D. Polák, Netolický 
– Kameník (55. Bouček), Vítek, 
Malec, Caha – Večeřa (59. Pokor-
ný), Liška.
V 7. kole jsme hráli další domácí 
derby, a  to s  týmem Vrchoviny. 
Vrchovina se nacházela, tři body 
za námi. K zápasu nenastoupilo 5 
hráčů z týmu.

Na  začátku prvního poločasu 
ve  4. minutě se do  velké příle-
žitosti dostál D. Polák, ale jeho 
hlavičku v  nadějné pozici zlik-
vidoval bránící Polnický. Ve  21. 
minutě PVK zahrával Caha, kte-
rý na  přední tyči našel volného 
Lišku, jenž nedokázal v  náběhu 
trefit prázdnou bránu. O  dvě 
minuty později ztratil Kameník 
zbytečně míč na  půlce, násled-
ně Bronislav vysunul do  brejku 
P. Sodomku, který udělal Jíchovi 
ve vápně kličku, ale Jícha na po-
slední chvíli dokázal střelu zne-
škodnit. Do další akce se dostali 
opět hosté, ale Jícha si excelentně 
poradil. 

Ve druhém poločase ve 48. minu-
tě Polnický u  rohového praporku 
vybojoval míč, přihrál P.  Sodom-
kovi, který se dokázal prosadit 
ve vápně přes D. Poláka a následně 
přihrával míč pod sebe do malého 
vápna k úplně volnému Buřvalovi, 
a ten dokázal vstřelit gól, 0:1. O pár 
minut později poslal Blažíček 
dlouhý centr na  nabíhajícího Bu-
řvala, ale jeho střelu dokázal zne-
škodnit Jícha. V  68. minutě Liška 
prošel ve  vápně přes dva obránce 
a poté přihrál pod sebe míč k Vít-
kovi, který nekompromisní stře-
lou z první rozvlnil síť, 1:1. V 78. 
minutě vyrobil hrubku v  malém 
vápně Halámek, který nedokázal 

zpracovat míč. Ten se  následně 
odrazil k Blažíčkovi, jenž bez pro-
blému dopravil míč do brány, 1:2. 
Poté měl na kopačce gólovou šan-
ci Polák a Malec. V závěru utkání 
orazítkoval spojnici Buřval.
„Zápas nebyl pro diváka vůbec 
velkou pastvou pro oči. Po  ce-
lou hru obě mužstva více méně 
nakopávala dlouhé míče. Vůbec 
jsme nechodili do žádných kom-
binací, spíše jsme kazili jednodu-
ché míče. Na bránu jsme vystře-
lili jen jednou a  byl z  toho gól. 
V bráně chytal hráč z pole, a to je 
na tom smutné, že jsme nedoká-
zali pořádně ohrozit jeho svaty-
ni. Za náš výkon v tomto zápase 

bych se chtěl všem zúčastněným 
fanouškům omluvit. Příští týden 
v  neděli jedeme k  posledním 
Hrotovicím a já doufám, že tento 
zápas zvládneme ve  všech smě-
rech,“ řekl po zápase rozčarovaně 
trenér Libor Smejkal mladší.

-ls-
1. Herálec 7 5 1 1 18:11 16
2. Budišov-Nárameč 7 4 2 1 23:13 14
3. Štěpánov 7 4 1 2 16:11 13
4. Želetava 7 4 1 2 15:10 13
5. Nová Ves 7 4 1 2 14:9 13
6. Třebíč B 7 3 2 2 14:8 11
7. Žďár n. S. B 7 3 1 3 19:15 10
8. Vrchovina B 7 3 1 3 12:10 10
9. V. Meziříčí B 7 3 1 3 12:11 10
10. Stonařov 7 3 1 3 10:9 10
11. Rapotice 7 2 2 3 13:17 8
12. Rantířov 7 2 0 5 10:22 6
13. Křoví 7 2 0 5 8:22 6
14. Hrotovice 7 0 0 7 3:19 0

Benfika na domácím hřišti svoje fanoušky nepotěšila
IV. třída, sk. B
Březí-Březké – FC VM C 1:4 
(0:4)
Rozhodčí: Rotkovský. Diváci: 
10. Branky: 2× Libor Smejkal st. 
(5.), (26.), Michael Polák (14.), 
Libor Smejkal ml. (32.) Sestava: 
Řeháček – Wasserbauer, Malec, 
Večeřa, Štourač – Liška, L. Smej-
kal ml., M. Polák, Z. Smejkal (46. 
Machát) – D. Smejkal, L. Smej-
kal st. 

fotbaL

-ls-

Neděle 22. září byla svědkem dvou 
dorosteneckých regionálních der-
by, hrála se rychlá házená se spous-
tou pohledných akcí a branek. 
I. liga st. dorostenek
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 35:39 (18:21)
Nedělní dopoledne bylo konfron-
tací dvou dobře se znajících útočně 
laděných týmů. Od prvních minut 
se dařilo našemu týmu ofenzivně 
bránit, přesnou střelbou spojek 
a  účelnou souhrou nepustit sou-
peřky na  dostřel. Opět platilo, že 
Havlbrodské mívají slabší začátek 
– silný konec. Již v sedmé minutě 
sáhl domácí lodivod k oddychové-
mu času, aby přibrzdil naše útočné 
snahy a  zkonsolidoval síly svých 
svěřenkyň. Hra se poté vyrovnala. 

První větší problém jsme „hasili“ 
po dobu dvouminutového oslabe-
ní, kdy se soupeřky dvěma zásahy 
dostaly až na  minimální rozdíl. 
Následně se zadařilo přesnou 
střelbou spojek a  individuálními 
průniky opět brankově „odskočit“ 
a do konce první půlhodiny jsme 
si opět vypracovali místy až čtyř-
brankové vedení. Po  změně stran 
oba celky držely vysoké tempo hry 
a  brankářky v  mnoha případech 
nestíhaly. Domácím hráčkám se 
opět podařilo úspěšně sehrát dvě 
po  sobě jdoucí přesilovky a  za-
čaly deset minut před koncem 
hrací doby zle dotírat. Síla naše-
ho kolektivu se projevila v  těchto 
„krizových momentech“. Úspěšné 
zákroky naší brankářky a následné 

přímočaré gólově zakončené útoč-
né akce vzaly domácímu celku na-
děje pomýšlet na zvrat. Poslední tři 
minuty utkání přinesly divákům 
i díky domácí snaze o celoplošnou 
osobku ještě osm branek.
Sled branek – 0:3, 2:4, 4:6, 4:8, 
6:8, 8:9, 8:11, 13:14, 14:18, 15:19, 
18:20, 19:23, 23:25, 23:27, 26:30, 
29:30, 29:32, 30:34, 33:37, 35:38. 
7m hody 6/4:3/1, vyloučení 1:4. 
Počet střel 58:53.
Hrály: Vávrová Michaela – Zá-
višková Iva (13), Škrdlová Rena-
ta (11/1), Partlová Markéta (7), 
Studená Kateřina (5), Koudelová 
Eliška (2), Homolová Michaela 
(1), Sedláčková Klára, Rosová 
Terezie, Janečková Denisa, Ba-
čová Soňa, Doležalová Roma-

na, Závišková Kateřina. Trenéři 
ing. Vincenc Záviška, Edita Part-
lová, Ivana Škrdlová.
I. liga ml. dorostenek
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 34:29 (18:14)
V odpoledním čase nastoupil da-
leko lépe fyzicky disponovanější 
celek domácích a měl od prvních 
minut herně i  střelecky mírně 
navrch. Naše hráčky vycházely 
z  ofenzivní obrany, podnikaly 
úspěšné brejky a držely se v nej-
těsnějším odstupu. Škoda, že 
v  závěru prvního poločasu jsme 
se dopustili několika nepřesnos-
tí, přenechali iniciativu a domácí 
pak přesnými zásahy stanovily 
„krutý“ čtyřbrankový poločasový 
rozdíl. Po  změně stran jsme na-

stoupili s odhodláním a změnami 
v rozestavění, ovšem vše bylo ji-
nak. Havlbrodské rychlými akce-
mi pokračovaly v rychlém tempu, 
trestaly naše nevynucené tech-
nické chyby. Po sérii čtyř branek 
v naší svatyni to donutilo trenéry 
k hodně brzkému oddychovému 
času (33. min.). Naše útočná hra 
se pak částečně zvedla, leč pře-
trvávající nedostatky v  obranné 
hře přinesly soupeřkám ve  45. 
minutě „propastný“ desetigólový 
náskok. Dobře, že v  této fázi to 
náš kolektiv nesrazilo na kolena. 
Bojovností a  zlepšenou souhrou 
se podařilo postupně ukrajovat 
ze soupeřova náskoku až na  pě-
tigólový rozdíl. Závěrečná snaha 
o zdramatizování souboje již ne-

vyšla podle představ, leč hráčky je 
nutno vyzdvihnout za houževna-
tý a kolektivní výkon.
Sled branek – 0:1, 3:2, 7:4, 7:6, 
10:8, 15:13, 15:14, 18:15, 23:15, 
26:16, 28:21, 30:24, 32:27, 34:28. 
7m hody 2/0:3/2, vyloučení 1:1. 
Počet střel 61:58.
Hrály: Jarmila Šabacká, Veroni-
ka Blažková – Denisa Janečková 
(9/1), Eliška Koudelová (8), Kate-
řina Závišková (8), Agáta Uchy-
tilová (4), Romana Doležalová, 
Soňa Bačová, Andrea Rymešová, 
Zuzana Matoušková, Michaela 
Zedníčková, Dagmar Mejzlíko-
vá, Kristýna Cahová, Lucie Tep-
lá. Trenéři ing. Vincenc Záviška, 
Zdeněk Rymeš. 
www.hazenavm.estranky.cz

Družstva dorostenek házené uspěla v derby proti Havlíčkobrodským jen napůl

-záv-

Celková tabulka soutěže
1. La Bucañeros 3 2 1 0 22:5 7
2. Slza VM 3 2 1 0 17:2 7
3. SK Mostiště 3 2 1 0 15:4 7
4. Flamengo 3 2 1 0 17:9 7
5. Woolloomooloo Bay 3 1 1 1 16:9 4
6. The Lost Generation 3 1 1 1 6:15 4
7. Kašpaři VM 3 1 0 2 5:7 3
8. Pobřeží Kocoviny 3 1 0 2 8:13 3
9. Oslavice 2 0 2 0 2:2 2
10. Kittydogs United 2 0 0 2 1:20 0
11. FC Wiegel VM 4 0 0 4 4:27 0

3. kolo
Woolloomooloo Bay – Slza VM 
1:6 (1:3)
FC Wiegel VM – The Lost Gene-
ration 1:4 (0:0)
Pobřeží kocoviny – Flamengo 
4:6 (2:2)
Kittydogs United – SK Mostiště 
0:5 knt.
La Bucañeros – Kašpaři VM 4:1 
(1:0)
Zítra, ve čtvrtek 26. 9. se na umělé 
trávě za 3. ZŠ hrají tyto zápasy:

26. 9. v 19.30 Flamengo – La Bu-
cañeros a The Lost Generation – 
Pobřeží kocoviny
Pozvánka na 5. kolo 
30. 9. v 18.30 FC Wiegel VM 
– Oslavice a Pobřeží kocoviny – 

Slza VM; v 19.40 Kittydogs Uni-
ted – Flamengo a SK Mostiště – 
Kašpaři VM
3. 10. v 19.30 La Bucañeros – The 
Lost Generation

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

Ligu malé kopané vedou La Bucañeros
Kadeti U17
BC Obra Koscian – BK VM 
44:48 (11:14, 26:20, 39:30)
V sobotu sehráli naši dorostenci 
přípravný zápas před nadcháze-
jící sezonou. Přijali jsme pozvání 
od basketbalového klubu ze Žďá-
ru nad Sázavou, který udržuje 
dlouhodobé partnerství s polský-
mi týmy z  města Koscian. Kon-
frontace s  polským basketbalem 
byla velmi užitečná. Polští hráči 
hráli výborně v  obraně a  trvale 
vyvíjeli tlak na  hráče s  míčem, 
ale také na  uvolňující se hráče. 
Chvílemi byli naši hráči zasko-
čeni výbornou hrou soupeře, ale 
postupně si zvykali a přidali kro-
mě bojovnosti také lepší obranu 
a přiměřenou dávku tvrdosti. 

Před poslední čtvrtinou zápasu 
jsme prohrávali o  devět bodů. 
Poslední část hry odehrál tým 
dorostenců výborně. Zlepšil obra-
nu a  zjednodušil útok, přidala se 
i úspěšná střelba z dlouhé vzdále-
nosti a nakonec se zrodilo zaslou-
žené a  vydřené vítězství o  čtyři 
body. Ještě cennější je, že o vítězství 
se zasloužil celý tým rovnoměrně, 
a  to jak výbornou obranou, tak 
také úspěšným zakončením. Vždyť 
na 18 bodech v poslední části hry 
se podílelo celkem šest střelců. 
Sestava: Jiří Studený, Jaroslav Rosa, 
Adam Ostrý, Jakub Mezlík, Jan Sý-
kora, Lukáš Ivančík, Michal Kovář, 
Daniel Klapal, Tomáš Vondráček, 
Martin Šmíd, Matěj Nix a  trenér 
Tomáš Rapušák.

Basketbalisté porazili 
polského soupeře

-rap-

kuŽeLky

Krajský přebor Vysočiny 
TJ Třebíč C – Spartak VM 
A 2583:2627 * 3:5
Toman 450:482 Baloun
Gregorovič 438:431 Starý
Pavlas 388:421 Lavický Ji.
Horák 427:425 Kováč
Kohout 419:420 Lavický B.
Blatný 461:448 Korydek
Jubilejní třicátou sezonu zahájilo 
áčko výhrou v Třebíči. Skvěle za-
hrál Václav Baloun 482.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – BOPO Třebíč B 
1592:1564 * 4:2
Trnka 397:368 Zeman
Mičková 421:339 Frantík
Fajmonová 417:440 Polomski
Mička 357:417 Franc
Béčko díky lepší první polo-
vině dokázalo porazit hosty 
z BOPA.
Spartak VM C – PSJ Jihlava C 
1627:1621 * 4:2
Weiss 427:414 Partlová
Lavický A. 386:395 Pausar
Mátl 408:411 Doubek
Badalík 406:401 Švehlík
Ve vyrovnaném duelu, se štěstím 
vyhrálo céčko těsně o  šest kuže-
lek. -sta-

Nábor 
do basketbalu
Zájemci o basketbal 
v kategorii chlapců i dívek 
mají tréninky ve středu 
od 15.30 do 17.00 a v pátek 
od 15.00 do 16.30. 

Přijďte se podívat v tyto 
hodiny a přidejte se k nám.

Velká cena Pacova
V  neděli 15. 9. se v  Pacově ko-
nal 42. ročník tradičního závodu 
doplněného o memoriály a cenu 
firmy. 
I  letošní rok se na  stadionu se-
šla velmi kvalitní konkurence 
– především ve  vrhačských dis-
ciplínách – v čele Lukášem Me-
lichem (3. muž kladivářského 
závodu MS v Moskvě) a Ladisla-
vem Prášilem (5. koulař na  MS 
v Moskvě).
V  běžeckých a  skokanských 
disciplínách se představila kva-
litní konkurence, o čemž svědčí 
několik překonaných rekordů 
mítinku – na 100 m žen opět zví-
tězila Martina Homolová a opět 
vytvořila nový rekord mítinku 
časem 12,42 s. 

-vill-, foto: archiv atletiky

Atletka Homolová vyhrála v Pacově
Dorost: HHK VM – HC Chotěboř 3:4 (0:0, 1:2, 2:2). Branky a asis-
tence: 32. Tichý (Bernat, Kampas J.), 46. Kampas J. (Přinesdomů), 56. 
Burian L. Sestava: Juda J. – Smažil, Přinesdomů, Pacalová, Kampas 
M. – Tichý, Kampas J., Tlapák – Bernat, Burian L., Šilpoch D. – Pavel-
ka, Kapusta O. Rozhodčí: Maloušek, Sysel. Vyloučení: 5:4, využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 28:34. Diváci: 37.
Mladší žáci: HHK VM – SKLH Žďár n. S. 0:15 (0:8, 0:6, 0:1). Sesta-
va: Honiš – Poledna, Broža, Dvořák L., Sobotka – Vildomec, Šilpoch 
M., Švejda – Hejduk, Nesvadba, Zdvihal – Bibisidis, Bartošek, Krčma. 
Rozhodčí: Rous, Musil. Vyloučení: 2:3, využití: 0:0, v  oslabení: 0:1. 
Střely na branku: 29:33. Diváci: 45.
Starší žáci: HHK VM – SKLH Žďár n. S. 3:4 (1:0, 0:1, 2:3). Branky: 
15. Hedbávný, 51. Havliš, 51. Šandera. Sestava: Svoboda (Pestr) – Báňa 
M., Šandera, Karásek, Procházka – Hedbávný, Řepa, Strádal – Havliš, 
Kapusta L., Ambrož. Rozhodčí: Rous, Musil. Vyloučení: 5:4, využití: 
0:1, v oslabení: 0:0. Střely na branku: 21:27. Diváci: 35.
Program: Sobota 28. 9. v 9.30 na ZS VM HHK ml. žáci – HC Cho-
těboř, v 11.30 HHK st. žáci – HC Chotěboř. Neděle 29. 9. na ZS M. 
Budějovice HC Mor. Budějovice 2005 – HHK ml. žáci a na ZS Nové 
Mesto n. V. HC Bulldogs Nové Mesto nad Váhom – HHK dorost

-hhk-

hokej mLádeŽ
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FC VM – FC Dosta Bystrc-Kní-
ničky 3:2 (2:0)
Branky: 18., 32. a 48. Simr – 55. 
Doležel, 65. Outrata. ŽK: Smej-
kal, Krejčí, Mucha Z., Simr, Liška 
– Fousek, Outrata. Diváků: 410. 
Rozhodčí: Fridrichovský, Kuče-
rík, Klement, delegát: Kundelius. 
Sestava FC VM: Invald – Mucha 
Z., Souček (67. Liška), Bouček, 
Šimáček – Krejčí, Vyskočil (90+1 
Caha), Němec, Dufek (90+2 Ha-
lámek), Smejkal (90. Beran) – 
Simr, na  lavičce Štefka, Simandl, 
trenér Smejkal.
Lépe do  utkání vstoupili domá-
cí hráči, kteří si pohybem a  dů-
razem v  osobních soubojích 
vytvořili územní převahu, ale 
do  zakončení se dostávali jen 
sporadicky. V 6. min. zahrál Du-
fek PVK na hlavičku Simra, který 
mířil nad bránu. V 18. min. přišla 
další šance. Vyskočil po krásném 
průniku pěknou přihrávkou vy-
slal Simra do gólové šance, a ten 
se nemýlil – 1:0. Hostující hráči 

měli příležitost pouze při roho-
vých kopech, ale domácí obrana 
si vždy poradila a  míč dostala 
do  bezpečí. Do  první vážněj-
ší šance se hosté dostali ve  23. 
min., kdy se sám před brankářem 
ocitl útočník Dosty, ale Invald 
ho skvělým zákrokem vychytal. 
I v další šanci vynikl Invald a ne-
dovolil hostům srovnat. Další 
gólová akce Velmezu ze 32. min. 
začala opět na kopačkách Vysko-
čila, který poslal centr do vápna, 
kde se po několika odrazech do-
stal míč až k Simrovi, a ten zblíz-
ka podruhé překonal brankáře 
Bystrce – 2:0. Velmez ještě zahro-
zil, ale jejich střely mířily vysoko 
nad. Do šaten tedy odcházeli spo-
kojenější domácí s vedením 2:0.
Do  druhého poločasu vstoupilo 
lépe Velké Meziříčí. Ve  48. min. 
Smejkal přihrál Simrovi, a  ten 
zkompletoval hattrick – 3:0. 
Hosté však své zbraně nesložili 
a v 55. min. Doležel přehodil vy-
běhnutého Invalda – 3:1. Domácí 

se snažili zvýšit svůj náskok opět 
o tři branky, jenže brankář Dosty 
Sehnal, svůj tým držel stále ve hře. 
V 65. min. přišla další komplikace 
pro Velmez, když Outrata snížil 
na 3:2. I přes následný tlak hostí se 

domácím podařilo ohrozit branku 
soupeře. V 73. min. to zkoušel Ši-
máček, ale neuspěl stejně jako Liš-
ka v 76. min. Herní převaha Dosty 
Bystrc pokračovala, avšak vylo-
ženou šanci si z  toho nedokázala 

vypracovat. Domácí tedy nakonec 
ubránili vedení 3:2 a i nadále zů-
stávají na  prvním místě tabulky 
divize D. Hlavně za první poločas 
a začátek druhého si své vítězství 
zasloužili.

„Před dnešním zápasem jsme 
měli problém se sestavou. Na-
konec se nám vynucená změna 
povedla. V prvním poločase jsme 
soupeře herně i  střelecky pře-
hráli. Vyšel nám i úvod druhého 
poločasu, kdy hattrick zkomple-
toval Simr. Po  zbytečných chy-
bách jsme si nechali dát 2 góly 
a  bylo drama. Do  posledních 
minut jsme se zbytečně stracho-
vali o výsledek utkání. Jsem moc 
rád, že jsme nakonec vyhráli,“ 
oddechl si trenér Libor Smejkal 
st. Nejlepší hráči: Simr, Vyskočil, 
Přichystal.
1. Velké Meziříčí 8 6 1 1 13:5 19
2. Polná 8 5 1 2 14:8 16
3. Líšeň 8 5 1 2 12:7 16
4. Bystrc-Kníničky 8 4 2 2 20:12 14
5. Stará Říše 8 4 2 2 13:11 14
6. Rosice 8 4 1 3 13:10 13
7. Vyškov 8 2 5 1 13:9 11
8. Vrchovina 8 3 2 3 6:8 11
9. Blansko 8 2 3 3 13:11 9
10. Bystřice n. P. 8 2 3 3 9:13 9
11. Hodonín 8 1 5 2 6:8 8
12. Bohunice 8 2 2 4 12:16 8
13. Tasovice 8 2 2 4 7:12 8
14. Pelhřimov 8 2 2 4 12:18 8
15. Uherský Brod 8 1 3 4 8:16 6
16. Napajedla 8 1 1 6 7:14 4

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
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I přes dramatický závěr áčko výhru udrželo

Kdy a kam
na hokej na zimní stadion
• 28. září v  17.30 HHK VM – 
Uherské Hradiště

na fotbal
• do Vyškova 28. září v 16.00 Vy-
škov – muži A
na házenou do haly za Světlou
• 28. září v 11.00 I. liga ml. doros-

tenky – Bohunice; ve 13.00 II. liga 
ženy – Olomouc; v 15.00 II. liga ml. 
dorostenci – Bystřice p. H. a v 17.00 
II. liga muži – Maloměřice
• 2. 10. v 17.00 český pohár mužů

na basketbal do tělocvičny 3. ZŠ
• 28. 9. v 9.00 a v 11.00 kadeti U17 
BK VM – Bystřice n. P. a ve 13.00 
a v 15.00 kadetky U17 BK VM –  
Šlapanice

Simrův druhý gól v utkání. Foto: Antonín Dvořák

 -hlá-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
24:24 (14:10)
V 1. kole zajíždělo naše družstvo 
mužů do  nafukovací haly v  Tel-
nici. Domácí publikum naladěné 
nepříjemněji než obvykle bylo 
předzvěstí zajímavého duelu.
Brankový účet otevřeli Bezděk 
s Fischerem a ujali jsme se vede-
ní. Velmi důrazně hrající domá-
cí převzali otěže a vypracovali si 
nejtěsnější vedení (13. minuta 
5:4). Obě družstva bránila vel-
mi důrazně, někdy až za hranicí 
pravidel, svá brankoviště, a tak se 
zakončovalo především z prosto-

ru spojek. Mezi 22. a 28. minutou 
si naši hráči vybrali slabší chvilku 
a  Telnice šla do  pětibrankového 
vedení. Do poločasu se podařilo 
jednu branku odmazat, a  tak se 
šlo do šaten za stavu 14:10.
V  druhé půli začali naši hráči 
stíhací jízdu a  po  10. minutách, 
především díky trefám Víti Ve-
čeři, jsme byli dvě branky na do-
střel. V  další pasáži hry jsme se 
nemohli za žádnou cenu přiblížit 
na kontaktní gól. Moc tomu ne-
přispělo několik oslabení a  do-
konce i incident s diváky, kteří se 
objevili na hřišti. Navíc po velmi 
tvrdém zákroku se zranil Víťa 

Trojan a  trenér Vaverka byl nu-
cen sáhnout k variantě se dvěma 
pivoty. Ve velmi vypjaté koncov-
ce se nakonec podařilo našemu 
družstvu díky trefám Davida 
Kubiše a  Jakuba Bezděka skó-
re srovnat. V  závěrečné minutě 
za  nerozhodného stavu probíhal 
boj doslova o  každý centimetr 
na  hřišti, který vyvrcholil čer-
venými kartami pro domácího 
Mrkvicu a našeho Miloše Necida. 
Branka už nakonec nepadla, a tak 
se obě družstva rozešla smírnou 
remízou 24:24.
„Jsme rádi alespoň za bod po ne-
příznivém průběhu a po tom, co se 

všechno na hřišti událo“, komento-
val po utkání trenér Vaverka. 
7m hody 4/3:3/2 vyloučení: 2:5, 
ČK 1:1, počet diváků 65. Sled 
branek: 1:2, 5:4, 7:6, 13:8, 14:10, 
16:12, 17:15, 19:17, 22:19, 23:22, 
24:24.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Večeřa Vítězslav 
(9), Bezděk Jakub (4), Fischer 
Radim (4/1), Necid Miloš (3/1), 
Kubiš David (2), Hron Vojtěch 
(1), Konečný Ladislav (1), Trojan 
Vítězslav, Živčic Pavol, Lečbych 
Jan, Babáček Petr, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Kří-
bala Martin.  -šid-Radim Fišer zakončuje. Foto: Jaroslav Hugo

V prvním kole druhé ligy házenkáři remizovali s Telnicí

2. liga házené žen Morava 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 30:24 (14:13)
V prvním utkání podzimní části 
zajíždělo družstvo žen na  palu-
bovku staronového soupeře, Ha-
vlíčkova Brodu. Naše družstvo 
pomýšlelo na  zisk alespoň jed-
noho bodu. I přes místy nadějný 
průběh nám v  závěru došly síly 
a z plného bodového zisku se ra-
dovaly domácí ženy. 
Úvod utkání vyšel jednoznač-
ně lépe domácím, když se ujaly 
vedení 4:1. Soupeřova vysunutá 
obrana dělala našim ženám velké 
problémy. Ze začátku jsme ne-
mohly najít recept a  snaha hrát 
jedna na jednu znamenala častou 
ztrátu míče a rychlé branky v naší 
síti. Ve druhé části prvního polo-
času spojky zlepšily svůj pohyb 
na  hřišti a  po  několika pohled-
ných kombinacích dokázaly vsítit 
tolik potřebné góly (19. minuta 
9:9). V  následujících minutách 
bylo na hřišti možné vidět hned 
několik nepřesností z obou stran. 
Toho dokázalo využít naše druž-
stvo a  poprvé v  zápase se ujalo 
vedení 10:12. Domácí na  tento 
obrat reagovaly oddechovým ča-
sem. V  obraně jsme nedokázaly 

ubránit střelce z  osmimetrové 
vzdálenosti, a  tak po  poločase 
na  ukazateli svítilo nejtěsnější 
skóre 14:13 v náš neprospěch. 
Začátek druhého poločasu měl 
podobný průběh jako posledních 
deset minut poločasu prvního. 
Naše hráčky si musely těžce vy-
pracovávat brankové příležitosti, 
protože vysunutá obrana Ha-
vlíčkobrodských nám stále dě-
lala problémy. Zatímco soupeře 
jsme nechaly bez kontaktu střílet 
z  téměř každých pozic. Havlíč-
kobrodské nám uskočily na  dvě 
branky, ale díky zlepšenému po-
hybu na  hřišti jsme je dokázaly 
vždy dotáhnout. 
Na  lámání chleba došlo v  55. 
minutě zápasu, kdy jsme hrály 
přesilovou hru, která nám vůbec 
nevyšla. Uspěchaná střelba z dál-
ky a  následné ztráty míče zna-
menaly tři góly v naší síti a navíc 
vyloučení naší hráčky. Poslední 
minuty zápasu jsme tak již pou-
ze dohrály, aniž bychom se ještě 
zvedly k nějakému zlepšení.
Soupeř po  celou dobu na  hřišti 
působil sehranějším dojmem. 
Naše družstvo žen, které je do-
plněné o věkově starší dorosten-
ky se musí ještě lépe sehrát, aby 

mohlo pomýšlet na vítězství proti 
loňskému účastníkovi prvoligové 
soutěže.
V  sobotu 28. září ve  13 hodin 
ženy odehrají první domácí utká-
ní proti našemu klasickému sou-
peři, Prior Olomouc. Ženy si bu-
dou chtít spravit chuť vítězstvím, 
tak je přijďte podpořit. 
7m hody 1/1:2/1; vyloučení: 4:2, 
počet diváků 47. Sled branek: 
4:1, 6:4, 7:7, 10:12, 14:13, 17:14, 
20:17, 22:20, 24:24, 30:24.
Sestava a  branky: Babáčková 
Marcela, Zelníčková Marta – 
Hublová Hana (6), Závišková 
Iva (4), Pártlová Markéta (3), 
Studená Kateřina (3), Dvořáková 
Šárka (2), Sedláčková Klára (2), 
Pacalová Lenka (1), Svobodová 
Diana (1), Hladíková Denisa (1), 
Klusáčková Jana (1/1), Škrdlová 
Renata, vedoucí družstva Jana 
Lavická, Ing.  Vincenc Záviška, 
Edita Pártlová, Ivana Škrdlová.

-jl-, foto: archiv TJ Sokol VM

Vstup do nové sezony ženám nevyšel
První mužstvo HHK vstoupí 
do  nového ročníku krajské ligy 
domácím utkáním proti HC 
Uherské Hradiště.
Po  měsíční přípravě začíná 
A  mužstvu HHK ostrý vstup 
do  soutěže. Mužstvo se sešlo 
k  prvnímu oficiálnímu tréninku 
29. srpna na  ledě Dukly Jihlava. 
Během měsíce mělo deset tré-
ninkových jednotek a  odehrálo 
s dnešním (tj. středečním) utká-
ním čtyři přípravná utkání. Dva-
krát změřilo síly s  týmem Hum-
polce, hrající KL jižních Čech, 
a  týmem Hlinska, který válčí 
v KL východních Čech.
První mužstvo doznalo v průběhu 
letní přípravy kosmetických úprav. 
K mužstvu přišel hlavní trenér Ro-
man Vondráček, který sedmnáct 
sezon působil u mládeže a dva roky 
dělal asistenta u prvního mužstva 
Horácké Slavie Třebíč.
První mužstvo doplnili násle-
dující hráči: Lukáš Sláma, Jan 

Bula, David Křenek. K  mužstvu 
se připojí po  dohodě s  vedením 
HC Moravské Budějovice další 
obránce Petr Vlašín. Ten bude 
moct hrát mistrovské utkání 
za HHK až 12. října, kdy uplyne 
měsíční lhůta po transferu hráče 
z  Horácké Slavie Třebíč do  Mo-
ravských Budějovic.
Trenérská dvojice ve složení Ro-
man Vondráček a Miroslav Hor-
ký mají k  dispozici následující 
kádr prvního mužstva HHK.
Brankáři: Jiří Černý, Ladislav 
Hladík, Jiří Štourač. Obránci: 
Pavel Ambrož, Stanislav Dusík, 
Pavel Pokorný, Lukáš Sláma, Ka-
mil Šerý, Petr Válek, Petr Vlašín 
(od  12. 10.), Lukáš Štěpánek. 
Útočníci: Viktor Burian, Jan Bula, 
Roman Hlouch, Michal Krča, 
David Křenek, Jiří Kudláček, Ka-
rel Nekvasil, Michal Novák, Filip 
Střecha, Jan Vrána, Petr Weiss.
V tomto ročníku krajské ligy se 
zúčastní celkem třináct muž-

stev. Pět bude reprezentovat 
Zlínský kraj a osm mužstev kraj 
jižní Moravy. Soutěž je nově 
tvořena dvěma konferencemi 
(JM a  ZL). Vzájemné zápasy 
mezi konferencemi se započí-
távají do  konečné tabulky jed-
notlivých konferencí. Vítězové 
jednotlivých konferencí mají 
právo postupu do  kvalifikace 
o II. ligu ČR.
Nováčkem soutěže je tým HC 
Štika Rosice a staronovým účast-
níkem je tým HC Uničov, který 
v  loňské sezoně hrál KL severní 
Moravy. V  tomto ročníku se již 
nesetkáme s týmy HC Lvi Břeclav 
B a HC Grewis Plumlov.
O  aktuální formě našeho muž-
stva a  nových tvářích v  něm se 
můžete přesvědčit již tuto sobo-
tu, kdy od 17.30 se utká náš tým 
s mužstvem z Uherského Hradi-
ště. Přijďte podpořit naše hráče 
při vstupu do sezony. Budou vaše 
hlasivky potřebovat!

Krajská hokejová liga startuje

-hhk-


