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LINDT - NOVĚ v prodejně od 7. 10. 2013

Londýn, Brusel, Tokio, Paříž, New 
York či Barcelona a další metropole, 
všude tam Iva Bittová koncertovala. 
Vzácnou příležitost měli i  velko-
meziříčští posluchači, jimž se zná-
má herečka, houslistka a zpěvačka 
představila minulou sobotu večer.
Vystoupila v bývalém luteránském 
gymnáziu, které je na  příští rok 
náhradním místem pro některou 
činnost Jupiter clubu. Ten jak je 
všeobecně známo prochází rekon-
strukcí velkého sálu. Uvedený kon-
cert byl zahajovacím pro sezonu 
KPH 2013/2014, na jejíž dramatur-
gii se podílí agentura Globart. 
V programu zazněly skladby, které 
umělkyni zrovna přišly na  mysl. 
Třeba Uspávanka s  textem Jana 
Skácela, Nani od J. Rodriga s aranží 
Bittové, přidala romské písně, ale 
i anglické. Na závěr si s ní poslucha-
či zazpívali evergreen z Balady pro 
banditu Zabili, zabili. V úvodu pak 
zazněla v podání žákyň zdejší ZUŠ 
(viz foto strana 6) lidová skladba 
Proměny od skupiny Čechomor.
Iva Bittová prošla podle svých slov 
mnoha hudebními žánry od  al-
ternativy přes jazz, rock, klasickou 
hudbu včetně hostování v  opeře 
v roli Dony Elviry od W. A. Mozar-
ta. Dodnes se hledá pojmenování 
jejího hudebního jazyka, který je 
pro mnohé naprosto originální.  
O tom se nakonec přesvědčili i vel-
komeziříčští diváci.
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Bittová představila svůj osobitý styl

Dokončení stavby protipovod-
ňové ochrany Velkého Meziříčí 
pozdrží archeologický výzkum. 
Práce měly být původně hotovy 
do konce letošního roku. Již nyní 
je ale zřejmé, že část jich bude 
pokračovat ještě i v roce příštím.

Archeologické nálezy pracovníci 
dodavatelské společnosti PPO Vel-
ké Meziříčí objevili při stavbě té 
vůbec největší ochranné protipo-
vodňové zdi v zadním traktu domů 
na  dolní části náměstí. Ta vzniká 
v úseku od mostu do Nového Svitu 

až téměř po soutok Balinky s Osla-
vou. Z důvodu velkého zahloubení 
koryta řeky v  daném místě bude 
zeď vysoká od  svého založení až 
po korunu v průměru čtyři metry. 
Výkopové práce jsou proto prová-
děny do značné hloubky.
„V  prostoru, kde se nyní provádí 
náročná levobřežní opěrná zeď 
na  Balince, objevili pracovníci 
střepy z  15.–16. století. Již jsme 
podepsali smlouvu se společností 
Pueblo o  archeologickém dohledu 
a  výzkumu. Práce v  tomto místě 
proto budou pozastaveny,“ potvr-

zuje projektový manažer investora 
stavby, tedy státního podniku Po-
vodí Moravy, Vítězslav Nečas.
V  místě je městská brána a  v  mi-
nulosti před ní probíhaly trhy, což 
vysvětluje výskyt většího množství 
archeologických nálezů. Jelikož 
stavba protipovodňové ochrany je 
stoprocentně hrazena ze státního 
rozpočtu, investor již proto požádal 
ministerstvo zemědělství o  pře-
sun části finančních prostředků 
do  příštího roku právě kvůli zmi-
ňovanému zdržení

Iva Bittová v sále bývalého luteránského gymnázia 
28. 9. 2013. Další foto na straně 6. Foto: Iva Horká Iva Horká

Při stavbě protipovodňovek 
objevili střepy staré stovky let

Vybudovali staveniště, 
pak začnou s bouráním

 Pokračování strana 4

Vpravo provizorní most, za ním dvorní trakt fary, uprostřed kůlna a vlevo stará 
budova Jupiter clubu zezadu. Foto: Iva Horká

Obyvatelé ani návštěvníci naše-
ho města nemusejí mít obavy, 
že je bude na náměstí obtěžo-
vat technika, hluk či nečistoty 
ze stavby. Příjezd aut, dovoz 
materiálu a dalšího potřebného 
pro rekonstrukci velkého sálu 
Jupiter clubu bude totiž probí-
hat z valné části ze zadní strany 
budovy, od řeky Balinky. 

Potvrdil to Radim Seifer, stav-
byvedoucí firmy PKS stavby a. s. 
Žďár nad Sázavou, která zmíně-
nou zakázku vysoutěžila. Její na-

bídka činila 98,2 milionu korun. 
Vešla se tak do limitu 100 milio-
nů, což byl požadavek zastupitel-
stva města. Z osmi přihlášených 
firem ho splňovaly jenom dvě.
„Za účelem rekonstrukce a vý-
stavby víceúčelového sálu Jupiter 
bylo v první fázi  zapotřebí  vy-
budovat zařízení staveniště. S tím 
jsme začali hned po jeho předá-
ní, které proběhlo 12. září 2013,“ 
popisuje zahájení demolice a ná-
sledných prací výstavby velkého 
sálu v Jupiter clubu Radim Seifer.
Podle jeho slov jsou předmětem 

zařízení staveniště plochy po-
třebné pro vybudování stavby, 
které vznikly za řekou v býva-
lém Svitu. Dále pracovníci firmy 
postavili provizorní  most  přes 
řeku Balinku směrem k faře. Jeho 
samotná montáž trvala asi třicet 
minut. Poté proběhly zatěžovací 
zkoušky a zaměření, most tam 
totiž bude umístěn po celou dobu 
výstavby, což je více než rok. Za-
sahuje do objektu římskokato-
lické fary, kde začnou potřebné 
demoliční práce. 

 Pokračování strana 4

Velké Meziříčí bude mít digitální kino
Velkomeziříčské kino v Jupi-
ter clubu projde digitalizací. 
Rozhodla o tom Rada města 
s tím, že se Jupiter club bude 
ucházet o dotaci ze Státního 
fondu rozvoje kinematogra-
fie. 

Ten vyhlásil grant právě na di-
gitalizaci kin a  žádost je třeba 
podat do  začátku října. „Ne-
předpokládáme, že by dotace 
pokryla většinu nákladů, ale 
v  městském rozpočtu chce-
me vytvořit rezervu právě pro 
kino,“ řekl starosta Radovan 
Necid s  tím, že fond nabízí 
celkem šest milionů korun, 
přičemž je předpoklad, že se 
přihlásí něco kolem dvacítky 

zájemců. „To by znamenalo, že 
pro každého bude mít stát asi 
300 tisíc korun,“ doplnil Necid. 
Kromě digitální projekce kino 
dostane i  nové prostorové 
ozvučení a plátno. 
„Dnes je zde monofonní zvuk 
a staré plátno digitální projekci 
neumožňuje,“ vysvětlil Rado-
van Necid.
Digitalizace kina je nutná ze-
jména z  toho důvodu, že hlav-
ně nové filmy nejdou promítat 
starou analogovou technologií. 
Velkomeziříčské kino tak ne-
mohlo řadu filmů svým divá-
kům vůbec nabídnout. To se 
samozřejmě odrazilo mimo 
jiné i v návštěvnosti kina. Ten-
to problém postihnul všechna 

malá městská kina v Česku, kte-
rá se navíc musí potýkat s kon-
kurencí multiplexů. „Chceme 
služby v  městském kině ještě 
rozšířit, nabídnout například 
dětská představení i  s  hlídá-
ním malých diváků tak, aby 
měli rodiče zatím čas například 
na  nákupy nebo jen na  kávu. 
Uvažujeme přinést seniorům 
specializovaná představení se 
zvýhodněným vstupným, ob-
novit filmové kluby a další. Sa-
mozřejmostí musí být prodej 
drobného občerstvení a nápojů 
pro diváky,“ přiblížil Radovan 
Necid.
Novou technologii by mělo vel-
komeziříčské kino dostat v po-
lovině příštího roku. -ran-

Turistické cíle našeho města se objeví 
na webech Seznamu.cz
Rada města uzavřela smlouvu 
s  internetovým portálem Se-
znam.cz o  bezplatné prezentaci 
turistické a volnočasové nabídky 
ve městě na jeho webech. 
Podle dohody budou zejména 
na  webech Firmy.cz a  Mapy.cz 
zveřejněny údaje o památkách, 

hřištích, koupání, stanování, 
rozhlednách a  dalších cílech. 
Dále samozřejmě ubytová-
ní a  stravování a  doplňkové 
služby. Informace se zavázalo 
portálu poskytovat město. „Za-
mlouvá se nám zejména to, že 
prezentaci bude mít pod kont-

rolou naše informační centrum, 
o kterém už jsme se několikrát 
přesvědčili, že má databáze stá-
le aktuální,“ komentoval záměr 
starosta Radovan Necid s  tím, 
že město bude mít u  všech zá-
pisů také svoje logo, respektive  
znak. -ran-
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Uzavírky ulic
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 uzavírky jsou opravy vodovodu a kanalizace. 

MŠ Sokolovská má novou přírodní zahradu
Diskuze s občany se koná v místní 
části Velkého Meziříčí. 
Čtvrtek 3. října od  18 hodin 
v Mostištích v tamním kulturním 
domě.

Uzavírka místní komunikace Nábřeží a místní komunikace 
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí ve dnech 7. 10. – 22. 11. 2013
z důvodu jejich opravy.

Novou přírodní zahradu ma-
teřské školy na Sokolovské ulici 
ve Velkém Meziříčí si ve čtvrtek 
26. září prohlédli hosté při 
příležitosti jejího slavnostního 
otevření.

Přírodní zahrada v  mateřské 
škole na  Sokolovské slouží jako 
místo k setkávání, relaxaci a uče-
ní dětí. Navíc musí splňovat ur-
čitá kritéria – má být příjemná 
pro užívání, nesmí se v ní užívat 
žádné pesticidy, umělá hnojiva 
ani rašelina. To, že zmiňovaná 
zahrada těmto podmínkám vy-

hovuje, dokládá certifikát, který 
ředitelka Mateřské školy Velké 
Meziříčí Božena Suchánková 
převzala z rukou Jany Audy, pra-
covnice chaloupeckého střediska 
ekologické výchovy Ostrůvek. 
„Samotná realizace přírodní za-
hrady začala v  září roku 2012,“ 
uvedla Božena Suchánková a do-
dala, „zasloužila se o  ni vedoucí 
učitelka Věra Bourková, která se 
do  projektu neohroženě pustila. 
Věřím, že bude příkladem i  pro 
další.“ K  realizaci přispěly Fond 
Vysočiny 80 tisíci korunami 
a dalšími 200 tisíci korunami zři-

zovatel – město Velké Meziříčí. 
Projekt, který odborně zpracova-
la metodička pro školní zahrady 
střediska Chaloupky Vlasta Há-
bová a  realizovala jej firma Živá 
zahrada manželů Smolových, 
zatím není definitivně dokon-
čen. Dle finančních možností jej 
vedení mateřské školy hodlá dále 
rozvíjet. Inspirací k založení pří-
rodní zahrady se staly Chaloup-
ky.
„V  první fázi jsme využili ne-
funkční plochu vodní nádrže 
a proměnili ji v  jezírko. Plánuje-
me v  něm zřídit ještě fontánku 

a  dřevěné plato, z  nějž by děti 
mohly zkoumat život ve  vodě, 
a  nakonec i  zastřešení,“ popsala 
Věra Bourková. 
Hlavní fáze realizace projektu 
pak nastala zjara 2013, kdy do-
šlo k  celkové úpravě zahrady 
školky, vznikla různá stanovi-
ště s  rozmanitými rostlinnými 
druhy, jež jsou původní, nikoliv 
cizokrajné, nechybí ani bylinko-
vý záhon k  ochutnávání. Dále 
v zahradě vznikl i přírodní amfi-
teátr na místě již zničené chatky 
a mnohé další.

Hodně práce, ale také spoustu radosti přinesla nová přírodní zahrada lidem 
v Křižanově. Více foto najdete na našem webu ve fotogalerii. Foto: Iva Horká

Snímek zachycuje atomosféru slavnostního přebírání certifikátu přírodní zahrady v mateřské škole na 
Sokolovské ulici. Děti se zapojily do programu a přítomní si prohlédli zahradu. 2x foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Křižanovská škola získala certifikát na novou přírodní zahradu

Děti mají v jídelně 
novou umývárnu
Nová umývárna je k dispozici žá-
kům, kteří využívají školní jídel-
nu na  Poštovní ulici ve  Velkém 
Meziříčí. Sociální zařízení tam 
prošlo celkovou rekonstrukcí, 
včetně výměny obkladů a  dlaž-
by. Akce přišla městský rozpo-
čet na  bezmála 200 tisíc korun. 
Po odkrytí podlahy se totiž uká-
zal havarijní stav vodovodního 
potrubí a  odpadů a  s  opravami 

tak bylo víc práce, než radnice 
původně přepokládala. „V  rám-
ci této akce jsme přidali i  nové 
měření spotřeby plynu. Budovu 
totiž využívají dva subjekty, kro-
mě naší základní školy i  krajská 
Praktická škola a ty si kvůli spo-
lečnému měření dosud musely 
spotřebu velmi složitě rozpočí-
távat,“ doplnil starosta Radovan 
Necid.                                      -ran-

Zahradu pro všechny otevřeli 
v  rámci grantového programu 
Environmentální osvěta – Přírod-
ní zahrady 2012 v základní a ma-
teřské škole v  Křižanově minulý 
týden (26. 9.). Celkové náklady 
na projekt činily 100.039 Kč, při-
čemž dotace z  Fondu Vysočiny 
byla 65.039 a spoluúčast městyse 
Křižanov pak 35.000 korun.

Na realizaci začali Křižanovští pra-
covat loni na podzim a letos ji do-
končili. Poté už nezbývalo nic jiné-
ho, než ji slavnostně otevřít. Při té 
příležitosti převzala ředitelka školy 
Hana Koudelová příslušný certi-
fikát za  celý realizační tým, který 
tvořily  – Mgr.  Hana Koudelová, 
Radomíra Schmidová, ing.  Olga 
Řezníčková, Mgr.  Ivana Hejtmán-
ková, Jana Stehlíková a  Dagmar 
Mrázková. Milou pozornost při-
nesla v košíku také starostka měs-
tyse Marie Smejkalová, a  byly to 
jak jinak, než kytičky.
Během slavnostního odpoledne 

vystoupily tamní děti s  kulturním 
pásmem a  poté se již návštěvníci 
rozešli do  nové zahrady. Většina 
musela uznat, že práce všech zú-
častněných bylo hodně, ale výsle-
dek stojí za  to. „Naprosto úžasné 
jsou ty vrbičkové stavbičky,“ vy-
znala se jedna z  přítomných ma-
minek, „ale krásné jsou i trvalkové 
záhony, lavičky a další. Zkrátka cel-
ková úprava mne mile překvapila.“
Kromě prohlídky zahrady probí-
hala vedle v  parku ještě drakiáda 
a  uvnitř budovy bylo připraveno 
pohoštění, na  jehož přípravě se 
taktéž podíleli téměř všichni z kři-
žanovské školy, včetně dětí.
„Děkuji všem, kteří nám pomohli,“ 
uzavřela slavnostní chvíli ředitelka 
H. Koudelová a  připomněla ty, 
kteří přispěli finančně, tedy Kraj 
Vysočina a  městys Křižanov, ale 
i další sponzory a dárce či dobro-
volníky z řad rodičů dětí, jež také 
přiložili ruku k dílu. Za to mohou 
jejich ratolesti relaxovat v nádher-
ném prostředí. 

Při opravě střechy na Ostrůvku spadla římsa
Vila na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí 
bude mít novou střechu. Na výměnu 
vazby a střešní krytiny město vyčlenilo 
ze svého rozpočtu částku 1,2 milionu 
korun. Ovšem po odkrytí staré střechy 
se objevily i další nepředpokládané 
problémy.

„Spadla římsa. Bylo štěstí, že nikoho ne-
zranila,“ popsal starosta Radovan Necid. 
Střechou totiž do objektu dlouhodobě za-
tékalo a po sundání krovů jedna z říms zá-
sah nevydržela a upadla. „A když pracov-
níci odkryli střechu, zjistili, jaké jsou tam 
letité zásoby. Vyvezli odtud nějakých šest 
sedm aut nepořádku,“ podotkl starosta.
K opravě střechy tedy přibydou i nové řím-
sy. Ty však podle Jiřího Oulehly z odboru 
výstavby MěÚ možná počkají až na příští 
rok, kdy je v plánu oprava fasády a nová 
okna. Text a foto: Martina Strnadová

Dopravní situaci na 
příjezdech do města je 
možné vidět online
Návštěvníci oficiálních webových 
stránek Velkého Meziříčí mají 
aktuálně k dispozici malé vylep-
šení. Město zpřístupnilo online 
obraz z dalších dvou kamer. 

Jde o  kamery, které zobrazu-
jí dopravní situaci na  příjezdech 
do  města od  Brna a  od  Jihlavy. 
Obraz z  kamer je automaticky 
po  minutě aktualizován. „Mimo 
jiné jsme tak chtěli lidem, kteří se 
do  města chystají, umožnit aktu-
ální pohled na  intenzitu dopravy. 
Oba příjezdy jsou na frekventova-
né silnici č. 602, která je objízdnou 

trasou dálnice a stává se, že je zde 
provoz pěkně nahuštěný,“ vysvětlil 
starosta Necid. Na městském webu 
dosud fungovala populární online 
kamera na  náměstí, na  sjezdov-
ce a  v  létě i  kamera z  koupaliště. 
Dopravní kamery jsou tak další-
mi dvěma doplňky. Mimo to zde 
lidé také najdou online teploměr 
s  možností zobrazování historie 
naměřené teploty v tabulce či gra-
fu. Návštěvníci kamery naleznou 
na  titulní straně vpravo nahoře 
pod položkou „webkamery“, přímý 
odkaz: http://www.mestovm.cz/
online-sluzby. -ran-

Vloupal se do 
vozidla Škoda 
Superb
Policisté pátrají po pa-
chateli, který se v ka-
tastru obce Krásněves 
vloupal do vozidla. 

Dne 23. září stál auto-
mobil mezi půl sedmou 
a  sedmou hodinou večer 
na  komunikaci vedoucí 
ze Zahradišť k  bývalému 
kamenolomu. Pachatel 
u  uzamčeného vozidla 
rozbil okno dveří a do au-
tomobilu Škoda Superb 
vnikl. Vozidlo prohledal 
a odcizil z něho vestavěné 
autorádio s  navigačním 
systémem v  hodnotě při-
bližně šedesát tisíc korun. 
Další škoda vznikla po-
škozením vozidla. Případ 
policisté prověřují pro po-
dezření ze spáchání přeči-
nu krádeže. -PČR-Iva Horká



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 34 | 2. října 2013 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 34 | 2. října 2013

Písničkář nálad, který ve své tvorbě odkrývá tajemství Sudet, zahrál na koncertu v kapli 
sv. Barbory v Křižanově 27. 9. 2013. Krom toho pokřtil nové CD skupině Žalozpěv. -ivh-

Skupina Žalozpěv, jež prezentuje akustickou hudbu z Vysočiny, vydala letos CD „Nová 
úroda“. To v křižanovské kapli též pokřtila a lidé si je mohli zakoupit. -ivh-

Písničkář a kytarista Petr Linhart vystoupil na společném koncertu s Žalozpěvem

Kandidátky do voleb podalo v Kraji 
Vysočina osmnáct stran
Celkem18 politických stran a po-
litických hnutí přihlásilo na  Vy-
sočině své kandidáty do  letoš-
ního boje o  poslanecká křesla. 
Kandidatury přijímal Krajský 
úřad Kraje Vysočina do  17. září 
do  šestnácti hodin. Prezident 
České republiky vyhlásil volby 
do  Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky na  dny 
25. a 26. října 2013.
Seznam politických stran a poli-
tických hnutí, které podaly kan-
didátní listinu pro volby do  Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, jež se budou ko-

nat ve dnech 25. a 26. října 2013:
1) Česká strana sociálně demo-
kratická 
2) Suverenita – Strana zdravého 
rozumu 
3) Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti 
4) ANO 2011
5) Strana svobodných občanů
6) TOP 09 
7) Komunistická strana Čech 
a Moravy 
8) Křesťanská a  demokratická 
unie – Československá strana li-
dová 
9) Úsvit přímé demokracie To-

mia Okamury
10) Občanská demokratická stra-
na 
11) Strana zelených 
12) Strana Práv Občanů ZEMA-
NOVCI
13) HLAVU VZHŮRU – volební 
blok
14) Aktiv nezávislých občanů
15) Česká pirátská strana
16) Změna
17) Strana soukromníků České 
republiky
18) LEV 21.

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Slovo hejtmana vySočiny - šetříme energii

O nutnosti šetřit energii se mluví už 
dlouho. Ale stále jí spotřebováváme 
zbytečně moc. Přitom efektivnější 
využívání energií snižuje výdaje 
nejen domácností, ale i měst, obcí 
a  výrobních provozů a  zároveň je 
nejlepší investicí pro zlepšení ži-
votního prostředí. Náš kraj patří 
dlouhodobě k  nejčistším regio-
nům v ČR. Pro zvýraznění tohoto 
stavu jsme se rozhodli jako vůbec 
první region stát se „energeticky 
úsporným krajem“. Konkrétním 
počinem k  dosažení tohoto cíle 
je projekt Vysočina šetří energii, 
jenž vznikl z iniciativy energetické 
společnosti E.ON a Kraje Vysočina 
v  roce 2012. Portál Vysočina šetří 

energii je prvním krokem k hledání 
opatření vedoucích k úspoře ener-
gie. Na  začátku projektu dochází 
ke  sběru informací o  energet. ná-
ročnosti systémů veřejného osvět-
lení měst a  obcí a  také zeměděl-
ských provozů. Druhým krokem 
pak bude vyhodnocení získaných 
dat a navržení konkrétních úspor-
ných opatření pro partnery, kteří se 
zapojí. V dalších etapách se projekt 
bude věnovat energet. náročnosti 
veřejných budov a  jejímu snížení, 
efektivnímu a úspornému osvětlení 
interiérů a  dalším oblastem zaslu-
hujícím pozornost.
Nyní čekáme, co přinesou nové 
povolební poměry. Ale za  každé 

politické situace je šetření energií 
jedním ze základních imperativů. 
Jde o zájem všech, ale i o to, aby ne-
byla tato důležitá oblast zneužívána 
pro zájmy jednotlivců nebo skupin, 
jako tomu bylo nedávno v případě 
zavádění fotovoltaických panelů. 
Na  nich vydělali jen ti včas infor-
movaní a bohatí investoři. Na úkor 
nás všech, kteří to nyní musíme 
zaplatit. Na  úkor přírody, kterou 
okupují a  hyzdí obludné stavby, 
jež „plodí“ zisky jen pro vyvolené. 
Naším projektem chceme pomoci 
i městům a obcím. Ty mohou zís-
kat konkrétní návody k opatřením, 
na nichž vydělají všichni občané.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Základní škola Oslavická slavila svoje výročí. Do programu se zapojily i děti

V programu vystoupily děti ze školy. Předvedly taneční i gymnastické ukázky a další. 
Na snímku školáci tancují country. Více foto najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

Hodně úspěchů přálo škole a její ředitelce Dagmar Suché (vlevo) také vedení města - 
starosta Radovan Necid a místostarosta Josef Komínek (vpravo). Foto: Iva Horká

Svoje výročí si připomněla minulý pátek Základní škola 
na  Oslavické ulici ve  Velkém Meziříčí. Vtipně je nazvala 
25+1. Výuka v ní začala 1. 9. 1987. Letos tedy oslavila 26 let.

Vzhledem k  investičním pracím, jež proběhly letos v  létě, 
vedení školy slavnost posunulo až na září. K výročí jí přijeli 
popřát jak zástupci Kraje Vysočina, tak vedení města Velké 
Meziříčí a  další pozvaní hosté. O  program se postarali za-
městnanci ZŠ a její žáci. Předvedli zejména ukázky tanců či 
gymnastických prvků, za své výkony byli bohatě odměněni 
potleskem rodičů, sourozenců a příbuzných, kteří slavnost-
nímu programu u vstupu, nově vydlážděném, přihlíželi. Ře-
ditelka školy Dagmar Suchá připomněla historii v  číslech, 
zvláště počty žáků, kdy před šesti lety jich měli v 16 třídách 
335, v roce 2010 došlo k poklesu na 304 a letos se naopak opět 
jejich počet zvýšil na 344, při stejném počtu 16 tříd. Na panelech si přítomní připomněli průběh budování školy. Foto: Iva Horká

Ředitelka školy pak ještě přidala výčet oprav, kterými budo-
va prošla, a to od zateplení, výměn oken, opravy střechy až 
po  další rekonstrukce uvnitř budovy včetně školní jídelny. 
Naposledy kupříkladu také vznik nové třídy mateřské školy 
v přízemí budovy a další.
Po  slavnostním úvodu na  nádvoří, které uváděl moderátor 
Jiří Doležal, bývalý žák ZŠ Oslavická, se pak hosté přesunuli 
na prohlídku do vnitřních prostor, kde si mohli prohlédnout 
jednotlivé učebny, či se podívat na asi čtyřminutovou DVD 
ukázku, jež nabídla pohled na školu i město z výšky.
Aby se ani malí návštěvníci nenudili, byly pro ně připraveny 
tvůrčí dílny. V nich si zkusili svůj talent k malování či drát-
kování a podobně. Prohlédnout si zkrátka lidé mohli to, co je 
zajímalo. Pro pozvané hosty byl ještě v závěru oslav připra-
ven raut ve školní jídelně. Podle ohlasů si přítomní zmíně-
nou akci skvěle užili. Iva Horká
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Pokračování ze strany 1
„Nyní čekáme na vyjádření,“ dodá-
vá Nečas s tím, že všude jinde mají 
práce pokračovat v  souladu s plá-
nem, a  hotovy mají být do  konce 
listopadu. Zdržení prací v  uvede-
ném místě nebude obyvatele města 
nijak obtěžovat, neboť je to zcela 
mimo komunikační zónu.
Další částí stavby, která by mohla 
pokračovat v příštím roce, je pro-
tažení ochranné zdi kolem Balinky 
za domy na Hornoměstské ulici až 
po  pilíř mostu na  Třebíčské. Jde 
o inkriminované místo, kde v pro-
jektu protipovodňové ochrany 
města původně zeď zcela chyběla 
kvůli tomu, že se městu nepodařilo 
od  majitelů vykoupit všechny po-
třebné pozemky. 
„Vedení města Velké Meziříčí in-
tenzivně jedná s  ministerstvem 
zemědělství o  tom, aby chybějící 
část byla ještě zahrnuta do projek-
tu. Podaří-li se to, ministerstvo by ji 
také zaplatilo a stavba by proběhla 
také v příštím roce,“ uzavírá Nečas. 
„Ano, jednáme a vypadá to naděj-
ně,“ poznamenal k  tomu starosta 
Radovan Necid.

Martina Strnadová
Při stavbě opěrné zdi před soutokem Balinky s Oslavou pracovníci narazili na 
archeologické nálezy. Foto: Martina Strnadová

Při stavbě protipovodňovek objevili 
střepy staré stovky let

Ramstein Rover 2013: 
Musíme dovézt pilotovy 
oči na cíl
Česká republika hostila do 20. 
září letecké cvičení NATO 
Ramstein Rover 2013. Pocítili 
to i lidé ve Velkém Meziříčí, 
a to zvýšeným pohybem letou-
nů. V následujících řádcích 
si mohou přiblížit, jak takové 
cvičení probíhá.

Historie předsunutých leteckých 
návodčích v  Armádě České re-
publiky se začala psát 1. října 2001. 
Ze čtyř „zakládajících členů“ roje 
předsunutých leteckých návodčích 
(Forward Air Controllers – FAC) 
setrval u  22. základny letectva 
v Sedleci pouze jediný (kvůli bez-
pečnosti nemůžeme zveřejnit jeho 
jméno). 
Ten pomyslnou laťku těchto ar-
mádních specialistů posunul zase 
o něco výše. Z žáka se stal učitel. Tři 
a půl roku působil jako první český 
instruktor ve  výcvikovém středis-
ku pro předsunuté letecké návodčí 
AGOS (USAFE AGOS – U.S. Air 
Forces in Europe Air Ground Ope-
ratios School – škola amerického 
letectva pro vzdušné a  pozemní 
operace) v  německém Einsied-
lerhofu poblíž Ramsteinu. Podílel 
se na  výcviku 306 předsunutých 
leteckých a  téměř 400 dělostřelec-
kých návodčích. Vrátil se před více 
než měsícem a  pak školil letecké 
návodčí v  rámci cvičení Ramstein 
Rover 2013.
Zastihli jsme ho na letecké střelnici 
Ondřejov ve  Vojenském výcviko-
vém prostoru Boletice. Právě vy-
světloval týmu italských návodčích 
úkol a  námět situace, která se co 
nejvíce přibližuje reálnému nasaze-
ní v Afghánistánu.
„Jsem vlastně nejstarším sloužícím 
předsunutým leteckým návodčím 
v  AČR. Jedna třetina účastníků 
RARO 2013 jsou mými bývalými 
studenty a  úroveň jejich znalostí 
je rozdílná. Když vidím, že jsou 
to kluci pár týdnů po  škole, vo-
lím jednoduchý scénář. Společně 
s  velitelem pozemní jednotky jim 
určím cíl, který je nutné neutra-
lizovat,“ říká a  trpělivě vysvětluje 
vojákům, co jednotlivé cíle na do-
padové ploše znamenají. „Situace je 
rozehraná. Předsunutá základna je 
nastřelena nepřítelem, známe jeho 
pozici a víme, že letecký úder nesmí 
ohrozit vlastní jednotky a  civilní 
obyvatelstvo.“
Návodčí si připravuje devítiřád-
kový brífink, předává jej pilotovi 
a  žádá leteckou podporu. Sloven-
ské letouny L-39 Albatros vyřazují 
nepřítele z  boje. „Letecký návodčí 
funguje jako styčný prvek mezi 
letectvem a  pozemními silami. Je 
poradcem velitele, musí mu doká-
zat vysvětlit, která munice je k ne-
utralizaci cíle nejlepší. Úkol plní 
co nejrychleji a nejbezpečněji. Ně-
komu to trvá dvě minuty, někomu 
pět. Posloupnost úkonů nespočívá 
pouze v  tom, že pilotovi předáme 
souřadnice, musíme dovézt jeho 
oči na cíl. Rychlost versus bezpeč-
nost jsou to nejdůležitější, co je po-
třeba,“ dodává.
Scénáře cvičení RARO 2013 jsou 
variabilní a  letouny lze využít na-
příklad pro sledování pozice jed-
notky, přivolání MEDEVAC či 
nízké průlety. „Existuje škála úko-
lů, které plníme i  v  reálných ope-
racích,“ konstatuje. V  letech 2007 
a 2008 byl nasazen s jednotkou spe-
ciálních operací (SOG) v afghánské 
provincii Hílmand a spolupracoval 

i s britskými kolegy. „Každý si my-
slí, že návodčí jenom střílí bomby 
a  operuje dělostřelectvem, ale my 
jsme tam dělali spoustu jiných věcí, 
na které jsem hrdý, a není to vždy 
o tom navádění. Přivolal jsem ME-
DEVAC pro kluka, kterému to za-
chránilo život.“
Začátky ve  výcvikovém středisku 
AGOS nebyly pro jediného zahra-
ničního instruktora jednoduché. 
Dokázal se prosadit a  přesvědčit 
americké kolegy, že zná a umí. Zá-
kladní kurz pro předsunuté letecké 
návodčí trvá pět týdnů. První tři 
týdny zahrnují teoretickou přípra-
vu a výcvik na simulátorech. Další 
dva týdny už tráví návodčí přímo 
na letecké střelnici. „Skoro každou 
třídu připravujeme ve  vojenském 
výcvikovém prostoru Boletice. 
Dvacáté první základně taktické-
ho letectva se podařilo zefektivnit 
spolupráci s AGOS tím, že se část 
výcviku „faků“ převedla na  české 
letecké střelnice v Jincích a Boleti-
cích, kde mimo jiné probíhá stan-
dardní výcvik letounů L-159 Alca 
ve střelbě a bombardování. Jde o tři 
sta letových hodin, přičemž šedesát 
je ve prospěch JMRC (Joint Multi-
national Readiness Center) a  240 
pro AGOS,“ vysvětluje zkušený 
instruktor. Takzvané CAS (Clo-
se Air Support) mise zabezpečují 
také bitevní vrtulníky Mi-24. Patří 
k  lidem, pro něž je práce zároveň 
koníčkem. „Jsem ve funkci instruk-
tora a  mám učit, takže se svým 
dalším nasazením v  Afghánistánu 
zatím nepočítám – i když bych se 
tomu v  žádném případě nebránil. 
Naopak,“ říká.
Dvaadvacátá základna letectva 
si vojáky pro práci předsunutých 
leteckých návodčích pečlivě vy-
bírá. Kritéria výběrového řízení 
ale neprozradí. „Víme, co chceme. 
Po  hodinovém pracovním seze-
ní dokážeme posoudit, jak ucha-
zeč zadané úkoly zvládá, reaguje 
a jaké jsou jeho možnosti. Týmová 
práce, pokročilá jazyková znalost 
a fyzická zdatnost jsou základními 
předpoklady. Samotné výběrové ří-
zení nám pak prozradí vše ostatní. 
Fyzicky člověka zdokonalíme, ale 
studium jazyka může trvat i něko-
lik let, takže výborná znalost ang-
ličtiny je základní podmínkou.“ 
V  jednotce českých předsunutých 
leteckých návodčích v  současné 
době nejsou ženy. Žádná totiž za-
tím neuspěla u výběrového řízení. 
Přesto ženy mezi předsunutými 
leteckými návodčími najdete, a  to 
i na cvičení RARO 2013. Jsou tři – 
Britka, Slovinka a Italka.
„Výcvik každého z nich je individu-
ální a aby získal jistotu, že tu práci 
umí dělat, trvá to rok a půl mini-
málně. Představa, že po  absolvo-
vání kurzu může návodčí navádět 
letouny v  Afghánistánu, je mylná. 
Prvním krokem je absolutorium 
na  jedné ze tří NATO akreditova-
ných škol, přičemž k práci v Afghá-
nistánu je vyžadována certifikace 
Combat Ready,“ říká. On sám je 
absolventem britské školy pro ná-
vodčí.
Ačkoliv nám 21. století umožňuje 
využívat ty nejmodernější techno-
logie, vštěpuje svým studentům: 
„Základní znalost navedení letou-
nu je pomocí rádia, mapy a kom-
pasu. I ta sebelepší navigace může 
selhat nebo se jí jen vybijí baterky.“ 

Majorka Jolana Fedorková.
 Ilustrační foto ▶▶▶▶▶▶

Scénáře cvičení RARO 2013 byly variabilní a letouny lze využít například pro 
sledování pozice jednotky, přivolání MEDEVAC či nízké průlety. „Existuje 
škála úkolů, které plníme i v reálných operacích,“ konstatuje instruktor. 
Foto: archiv RARO 2013

Řidič malého 
motocyklu se při 
nehodě lehce zranil
Dne 18. září 2013 v půl třetí 
odpoledne vyjížděli policisté 
k dopravní nehodě, ke které 
došlo v ulici Karlov ve Velkém 
Meziříčí. 

Třiapadesátiletý řidič malého 
motocyklu jel od Jabloňova smě-
rem do centra Velkého Meziříčí. 
Při odbočování vlevo do  ulice 
Karlov nedal přednost protije-
doucímu automobilu a  došlo 
ke  střetu vozidel. Řidič moto-
cyklu utrpěl při nehodě lehké 
zranění, se kterým byl převezen 
do nemocnice v Mostištích. K ji-
nému zranění při nehodě nedo-
šlo. Hmotná škoda vznikla pouze 
na motocyklu, a to ve výši pět set 
korun. Policisté u  obou zúčast-
něných vyloučili alkohol decho-
vou zkouškou. –PČR–

Budova Jupiter clubu zezadu, od řeky Balinky, jak ji 
mnozí neznají. Foto: Iva Horká

Vybudovali staveniště, pak začnou s bouráním

Pokračování ze strany 1
„Na  měsíc říjen jsme si dali záva-
zek provést demolici ve  faře, kde 
bude zbourána tamní kůlna, která 
je ve špatném stavu. Potom bude-
me pokračovat samotnou demolicí 
objektu sálu Jupiter clubu. Na místě 
farní kůlny bude zbudován úniko-

vý východ z budoucího objektu Ju-
piter clubu a místnost pro potřeby 
fary,“ uzavírá začátek prací stavby-
vedoucí a dodává, „tímto bychom 
chtěli poděkovat p. děkanovi za tr-
pělivost při výstavbě.“
Pro úplnost uvádíme, že demoliční 
práce probíhají pouze ve staré bu-

dově, bývalé sokolovně, kde fungo-
valy donedávna velký sál, restaura-
ce či kavárna Orchidea Janštových. 
Nová budova (blíže k radnici) zů-
stává nedotčena a provoz v ní (ředi-
telství JC, prodej vstupenek, redak-
ce Velkomeziříčska, ekonomický 
odbor, kinosál, koncertní sál apod.) 

probíhá normálně. O  dalších pra-
cích, demolici a  výstavbě nového 
sálu budeme čtenáře průběžně in-
formovat v příštích číslech.
Více fotek z  průběhu stavby sle-
dujte v  naší fotogalerii na  webu 
www.velkomeziricsko.cz.

Iva Horká

Přístavek ve dvoře fary bude zbourán. Místo něho firma 
postaví nový. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příSpěvky od čtenářů

Středa 2. 10.: 7.00 mše sv. – o. J. B., DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., Osla-
vice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 3. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 17.30 pobožnost k Panně Marii, 
po ní mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 17.00 mše sv. – o. J. B., Hrbov 18.00 
mše sv. – o. J. B. 
Pátek 4. 10.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., do-
mov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 5. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 13.00 svatba se mší sv. – host, 
18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. 
Neděle 6. 10.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 4. 10. – Dolní Bory 17.30 adorace Nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz.; 5. 10. – Horní Bory 10.00 svatba se mší sv. – 
host; 6. 10. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří 
nemají výuku náboženství ve  škole. Čtvrtek 9.00 návštěva nemoc-
ných, večer modlitby za nová kněžská povolání, v 17.30 pobožnost 
na přímluvu Madony velkomeziříčské a potom mše sv., po večerní 
mši sv. teologická hodina – v tomto roce se chceme věnovat Nové-
mu zákonu. Pátek od 8.30 do sobotního rána (s přestávkou od 16.30 
do konce večera chval) bude adorace Nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 
příležitost ke  svátosti smíření a  pokání, 18.00 Večer chval. Sobota 
8.00 setkání ministrantů, 1. sobota v Netíně, autobus jede v 17 hodin 
od fary ve Velkém Meziříčí, 18.30 příprava na křest, v 19.30 bude 2. 
příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Zástupce obcí prosíme, aby odnesli do svých kostelů a kaplí dožín-
kové věnce. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Ohlédnutí za…
Už je říjen. Ale přesto mnoho 
z nás ještě vzpomíná na teplé léto 
a na prázdniny. 
I  já bych chtěl dnes na  chvíli 
vzpomenout na  akce, které jsme 
na faře připravili jak pro děti, tak 
i pro dospělé.
První akce, která probíhala bě-
hem prázdnin každé pondělí, 
byly Prázdninové pondělky. Děti, 
které zůstaly doma, pondělní do-
poledne prožívaly společně. Po-
dle počasí – jednou to bylo v bu-
dově fary, ale většinou v přírodě. 
Druhou akcí – a to pro celé okolí 
– byly Toulky velkomeziříčským 
děkanstvím. Pátý ročník soutěže 
probíhal na území velkomeziříč-
ského děkanství. Cílem bylo na-
vštívit zajímavá místa, která jsou 
zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějo-
vi na  území obcí: Dobrá Voda, 
Lhotka, Cyrilov, Pohořílky, Jer-
sín, Kochánov, Zahrádka, Starý 
Telečkov, Rozseč. Na  každém 
z nich byla připravena speciální 
razítka a  soutěžní otázka zamě-
řená na  život a  dílo věrozvěstů. 
Vylosování výherců proběhlo 
při pátém farním dni v  neděli 
15. 9. 2013. 
Farní den, již tradiční akce vel-
komeziříčské farnosti. Program 

začal v kostele sv. Mikuláše sou-
kromou adorací a  požehnáním. 
Poté pokračoval setkáním všech 
farníků na  zahradě bufetu Zlatý 
lev a zajímavým programem pro 
děti i dospělé. Společenství rodin 
připravilo rozmanité hry. Snaha 
dětí byla odměněna drobnými 
dárky. Všechny farníky pobavila 
připravená scénka v  duchu tele-
vizních novin, ze které se dozvě-
děli spoustu informací z domova 
i  ze světa. Akce byla zakončena 
společnou modlitbou v 19.30 ho-
din. 
Chtěl bych velice poděkovat na-
šim farním pastoračním asisten-
tům, duchovním a  všem ostat-
ním farníkům za přípravu těchto 
akcí. Děkuji zástupcům obcí, kte-
ří se podíleli na  přípravě Tou-
lek. Všem sponzorům děkujeme 
za odměny a finanční pomoc při 
přípravě.
Léto je pryč, ale pořád se něco 
děje, a  tak bych chtěl pozvat 
všechny učitele a  vychovate-
le na  pátek 11. října a  všechny 
osoby pracující ve  zdravotnic-
tví na  pátek 18. října. V  16.30 
bude mše sv. a potom přátelské 
setkání.

P. Lukasz Szendzielorz

Letošní ročník Dnů zdraví 
ve  Velkém Meziříčí začal dří-
ve než obvykle. Kromě tradiční 
akce pro veřejnost, která je na-
plánovaná na 3. října do prostor 
městské knihovny, pořadatelé 
zařadili i akce pro děti a seniory. 
Jablka ochutnávaly už v  pondělí 
23. září děti ZŠ Školní společně 
s  klientkami Domu s  pečova-
telskou službou a  v  úterý děti 
ze ZŠ Lhotky s  klienty Domo-
va pro seniory. A  nejen to, také 
společně moštovali, aranžovali 
a povídali si o proměnách jabloní 
v  průběhu celého roku. A  právě 
povídání a  vzájemné poznávání 
bylo na  celé akci to nejdůleži-
tější. Ve  středu se program pře-
sunul na  Březejc a  ve  čtvrtek si 
chuť a  vůni jablek užívali žáci 
Základní a Praktické školy z Vel-

kého Meziříčí na  zahradě měst-
ské knihovny. Děti si při tom 
procvičovaly i  hmat a  jemnou 
motoriku, rozeznávání barev či 
jednoduché počty. Všechny pro-
gramy byly připraveny na  prin-
cipech zahradní terapie. Celou 
akci finančně podpořilo Zdravé 
město Velké Meziříčí a Evropský 
fond pro regionální rozvoj v rám-
ci programu „Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká 
republika 2007–2013“. 
Srdečně vás zveme na  čtvrteční 
akci pro veřejnost. Budeme se 
věnovat péči o jabloně při sázení, 
roubování i průběžné péči během 
roku, novodobým způsobům 
kompostování s ukázkou princi-
pů fungování vermikompostéru 
a  termokompostéru. Dále bude 
připravena bohatá ochutnávka 

různých odrůd jablek, spojená 
s  návštěvnickou anketou o  nej-
chutnější české jablko, ochutnáv-
ka více jak tuctu druhů pečiva 
a  dezertů s  jablky, vlastnoruční 
výroba moštu, pečení i  dušení 

jablečných lahůdek na  ohni, va-
ření a  pití jablečného čaje a  vý-
tvarné dílničky pro předškolní 
i školní děti.

Jana Audy,
foto: archiv Chaloupky

Dny zdraví jsou tentokrát s chutí na jablka

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Velkém Me-
ziříčí s působností v okrese Žďár nad Sázavou pod patronací Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina a ve spolupráci s Agro-Envi-Info v  Jihlavě 
a s Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou pořádají v pátek dne 4. 
října 2013 od 9 hodin do 16 hodin šestnáctý biojarmark v sále Domu 
dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a v přilehlých prostorách v hor-
ní části Masarykova náměstí. Zúčastní se vystavovatelé a prodejci vý-
robků zdravé výživy, biopotravin, výrobků pro diabetiky i zdravotní 
kosmetiky i výrobků z přírodních materiálů. V rámci doprovodného 
programu bude pořádán seminář k ekologickému zemědělství a bio-
potravinám.
Šestnáctý biojarmark je pořádán u  příležitosti Měsíce biopotravin 
a  ekologického zemědělství. Zúčastní se vystavovatelé z  celé České 
republiky. Širokou občanskou veřejnost i mládež srdečně zvou pořa-
datelé.

PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

Šestnáctý biojarmark ve 
Žďáře nad Sázavou

Během roku 2012 a 2013 se nám 
s dětmi 1. st. ZŠ Lhotky podařilo 
zrealizovat projekt Zelený ost-
rov. Motivací celého projektu je 
skutečná událost, příběh ostrova 
Krakatau. Ostrov byl po  sopečné 
erupci zcela zničen, ale život se 
na něj znovu navrátil. Stal se opět 
zeleným ostrovem plným života. 
Příběh sledujeme pomocí černo-
bílých grafických listů, které žáci 
postupně zpracovávají a doplňují, 
významné události ostrova od so-
pečného výbuchu až do  dnešní 
doby. Projekt je rozdělen do osmi 
částí, které symbolizují fáze po-
stupného návratu života na ostrov.
Začíná výbuchem sopky, dále 
se zaměřuje na  neživou příro-
du, horniny a  minerály. Třetí 
kapitola je věnována pavoukovi, 
který byl na ostrově spatřen jako 
první. Potom přilétla a  připla-
vala semínka, vrátili se i někteří 
živočichové. Lidská noha stanu-
la na  ostrově v  sedmé kapitole 
a osmá, poslední, hledá odpověď 
na  otázku, jaká bude budouc-
nost. Cílem závěrečné části je 
uvědomit si, jak člověk mění 
planetu Zemi a jaké to může mít 
následky pro život. Děti jsou 
v  projektu vedeny k  samostat-

nosti, tvořivosti, chápání souvis-
lostí mezi přírodními jevy, vzá-
jemně spolupracují a  rozvíjejí 
vědomosti pomocí praktických 
činností a  experimentů. Autor-
ky projektu se snažily při tvor-

bě materiálů myslet na  to, aby 
se prostřednictvím nabízených 
aktivit rozvíjel vztah dětí nejen 
ke  „svému“ ostrovu, ale přede-
vším k naší planetě Zemi, která 
je jediným známým „ostrovem 

života“ ve  vesmíru. Dětmi byl 
projekt přijat s velkým nadšením 
a rádi jej v budoucnosti ve výuce 
opět zopakujeme. 

Mgr. Eva Součková, 
foto: archiv školy

Ve Lhotkách uskutečnili projekt Zelený ostrov

Počátkem měsíce září nás čekala 
první zajímavá akce v  letošním 
školním roce. Na dvoře naší ško-
ly a přilehlém trávníku se konala 
poutavá beseda s  chovateli dra-
vých ptáků. Měli jsme možnost 
seznámit se s postupem při jejich 
výcviku, dozvěděli jsme se spous-
tu nových a zajímavých informací 
o jejich životě a v neposlední řadě 
jsme mohli poznat tyto krásné 
opeřence z bezprostřední blízkos-
ti. Nyní víme, kde draví ptáci žijí, 
čím se živí, jak vyvádějí mláďata, 
kdo se o ně stará, ale také to, co je 
pro dravce největším nebezpečím, 
a co jim škodí. Chovatelé nás svý-
mi praktickými a vtipnými ukáz-
kami seznámili se způsobem letu 
a lovu těchto ptáků. Ti odvážnější 
z  nás si mohli vyzkoušet držení 
dravce na ruce chráněné rukavicí. 
Povídání bylo velice poutavé a my 
jsme si odnesli spoustu nových 
poznatků a  krásných zážitků. Už 
teď se těšíme, až k nám dravci při-
letí někdy příště. 

ZŠ Mostiště, foto: archiv školy

Žáci školy v Mostištích se seznámili s dravými ptáky
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www.SnowFilm.cz

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, 
první v 10 hodin a druhá ve 12 hodin.

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

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města ze dne 25. 9. 2013

1. Rada města schválila:
•	 návrh	 smlouvy	 o  vzájemných	právech	 a  povinnostech	při	 stavbě	
vodního díla mezi vlastníkem dotčených pozemků městem a investo-
rem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na výstavbu vodo-
vodu a kanalizace v lokalitě V Potokách, jenž se dotkne pozemků parc. 
č. 4523/1, 4524, 4540/1 a 5665/1 v obci a k. ú. Velké Meziříčí
•	 návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	práva	věcného	břemene	ve pro-
spěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a k tíži pozemku měs-
ta parc. č. 4540/2 v  lokalitě V Potokách, obec a k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení zemního kabelu přípojky NN do tohoto pozemku, 
právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
•	 návrh	smlouvy	o smlouvě	budoucí	na zřízení	práva	věcného	bře-
mene a souhlasu se zřízením stavby mezi budoucím povinným měs-
tem, budoucím oprávněným JMP Net, s. r. o. Brno a investorem Kra-
jem Vysočina s právem uložení přeložky STL plynovodu do pozemků 
města parc. č. 5222, 5223 a  5633/11 s  právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání stavby 
•	 návrh	smlouvy	o smlouvě	budoucí	na zřízení	práva	věcného	bře-
mene ve prospěch firmy Bonett Gas Investment, a. s. Praha k tíži po-
zemků města parc. č. 2757/10 a 2758/13 v lokalitě na nábřeží u areálu 
Horáckého autodružstva, s  právem uložení STL plynovodní přípoj-
ky CNG do  těchto pozemků, právem provozování, údržby a  oprav 
na dobu funkčnosti stavby 
•	 návrh	smlouvy	na zřízení	práva	věcného	břemene	ve prospěch	JMP	
Net, s. r. o. Brno k  tíži pozemků města parc. č. 2762, 2146, 5635/2, 
5635/9 a 5635/6 ve Františkově, obec a k. ú. Velké Meziříčí s právem 
uložení plynovodního zařízení do těchto pozemků, právem provozo-
vání, údržby a oprav na dobu existence stavby 
•	 návrh	smlouvy	na zřízení	práva	věcného	břemene	ve prospěch	JMP	
Net, s. r. o. Brno a k tíži pozemku parc. č. 2765/4 na ul. K Buči, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí s právem uložení plynovodní přípojky do tohoto pozem-
ku, právem provozování, údržby a oprav na dobu provozování stavby 
•	 rozpočtové	opatření:	
zdroj: 12 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, rozdělení: 12 

tis. Kč – § 3113 doplnění projektu přestavby bytu v  ZŠ Mostiště
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	120	tis.	Kč	–	§	3113	výměna	oken	ZŠ	
Komenského, rozdělení: 120 tis. Kč – § 3141 oprava sociálního zaříze-
ní pro žáky + měření spotřeb plynu v budově ŠJ Poštovní
rozpočtové opatření: zdroj: 23 tis. Kč – § 3412 dopravní hřiště Osla-
vická, rozdělení: 23 tis. Kč – § 3745 oprava prostranství před bývalým 
domovem důchodců
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 8,1	 tis.	 Kč	 –	 §	 3412	 dopravní	 hřiště	
Oslavická, rozdělení: 8,1 tis. Kč – § 2212 dodatečné zřízení silniční 
vpusti na ul. Vrchovecká
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj:	 63,5	 tis.	Kč	–	§	 3412	dopravní	hřiště	
Oslavická, rozdělení: 63,5 tis. Kč – § 3631 výměna veřejného osvětlení 
Bezděkov
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj:	 400	 tis.	Kč	–	pol.	 1121	daň	 z  příjmů	
právnických osob, rozdělení: 400 tis. Kč – § 6399 platby DPH – přene-
sení daňové povinnosti
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	100	 tis.	Kč	–	§	3113	připojení	na ka-
nalizaci v ZŠ a MŠ Mostiště, rozdělení: 50 tis. Kč – § 3113 připojení 
na kanalizaci v MŠ Mostiště, 50 tis. Kč – § 3111 připojení na kanalizaci 
v ZŠ Mostiště
2. Rada města souhlasila:
•	 s  uzavřením	 smlouvy	 o  výpůjčce	mezi	 půjčitelem	městem	 a  vy-
půjčitelem Krajem Vysočina na výpůjčku pozemků města na stavbu 
okružní křižovatky silnice II/602 – VM východ, a sice z parc. č. 5220/2 
výměra 2.756 m2, z parc. č. 5222 výměra 416 m2, z parc. č. 5223 vý-
měra 277 m2, parc. č. 5280/20 výměra 16 m2, parc. č. 5633/9 výměra 
153 m2, parc. č. 5633/11 výměra 518 m2 a parc. č. 5633/12 výměra 12 
m2 v obci a k. ú. Velké Meziříčí. Celkový zábor bude činit 4.148 m2 – 
z toho bude trvalý zábor 2.962 m2 (vybudování okružní křižovatky) 
a dočasný zábor 1.186 m2 (manipulační plochy a zařízení staveniště). 
Předpokládaný termín zahájení stavby je 1. duben 2014.
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou osmi měsíců ode dne 
předání staveniště zhotoviteli stavby. V případě potřeby užívání po-
zemků i  po  uplynutí sjednané lhůty bude smlouva prodloužena pí-
semným dodatkem.
Smluvní strany se zavazují neodstoupit jednostranně od  této 

smlouvy a  ani ji před uplynutím sjednané lhůty nevypovědět.
•	 s uzavřením	smlouvy	o výpůjčce	mezi	půjčitelem	městem	a vypůj-
čitelem Krajem Vysočina na výpůjčku pozemků města na stavbu sil-
nice II/602 – ul. Sokolovská a Karlov, a sice: z parc. č. 2328 výměra 25 
m2, parc. č. 2756 výměra 23 m2, parc. č. 2768/1 výměra 35 m2, parc. č. 
2768/10 výměra 157 m2, parc. č. 2769/4 výměra 36 m2, parc. č. 2769/5 
výměra 3 m2, parc. č. 2780/2 výměra 48 m2, parc. č. 2781/6 výměra 
47 m2, parc. č. 5633/12 výměra 9 m2, parc. č. 5633/14 výměra 17 m2, 
parc. č. 5633/16 výměra 60 m2, parc. č. 5633/17 výměra 116 m2, parc. 
č. 5664/6 výměra 49 m2 v obci a k. ú. Velké Meziříčí. Celkový zábor 
bude činit 631 m2, z toho 172 m2 trvalý zábor stavbou a 459 m2 zábor 
dočasný. Předpokládaný termín zahájení stavby je 1. duben 2014.
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou osmi měsíců ode dne 
předání staveniště zhotoviteli stavby. V případě potřeby užívání po-
zemků i  po  uplynutí sjednané lhůty bude smlouva prodloužena pí-
semným dodatkem.
Smluvní strany se zavazují neodstoupit jednostranně od této smlouvy 
a ani ji před uplynutím sjednané lhůty nevypovědět
•	 se	zapojením	transferů	účelově	určených,	přijatých	na účet	města	
v srpnu–září 2013, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 
2013 
•	 s  uzavřením	 smlouvy	 o  spolupráci	 mezi	 městem	 Velké	Meziříčí	
a Seznamem.cz a současně souhlasí s použitím znaku města za účelem 
uvedeným ve smlouvě
3. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Jupiter club, 
s. r. o.: 
•	 doporučuje	digitalizaci	kina	v Jupiter	clubu,	s.	r.	o.,	Velké	Meziříčí	
•	 souhlasí	s podáním	žádosti	o podporu	kinematografie	v rámci	vý-
zvy Podpora digitalizace kin v roce 2013–2014 na podporu realizace 
digitalizace kina v  Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí z  dotačního 
okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kine-
matografie na Fondu kinematografie Praha
4. Rada města vydává: 
•	 směrnici	 Rady	 města	 Velké	 Meziříčí	 č.	 4/2013	 „Řízení	 projektů	
Městského úřadu Velké Meziříčí“ platnou od 1. 10. 2013

Ing. Radovan Necid, starosta města

Bittová představila svůj osobitý styl

Před koncertem Ivy Bittové vystoupily žákyně místní ZUŠ Eliška Smejkalová – zpěv 
a Zdeňka Krejčová – zpěv a housle, za doprovodu Zdeňky Němcové.  Foto: Iva Horká

Posluchači si v bývalém luteránském gymnáziu zpříjemnili sobotní večer koncertem 
Ivy Bittové. Foto: Iva Horká

– pokračování ze strany 1
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Vyvýšenou postel bez matrace, 
viz ilustrační foto. Je jako nová, 
venkovní rozměry 205×95 cm. 
Původní cena 4.500 Kč, nyní 
2.000 Kč. Tel.: 605  708  316.

■  Válendu tmavohnědou roz-
kládací se zadním a  bočním 
čalouněným čelem. Rozmě-
ry 80×190 cm. Válenda neby-
la nikdy používaná a  je téměř 
nová. Původní cena 5.000 Kč, 
nyní 2.900 Kč. Tel.: 605 708 316.
■ Postele patrové se zásuvkou 
na lůžkoviny. Tel.: 776 708 479.
■ Boudu – vhodná na stavbu nebo 
na zahradu k uskladnění nářa-
dí apod. Vyrobená z OSB desek, 
rozměry 3,5×2,5×2,4 m. Velmi 
zachovalá, používaná 5 měsíců. 
Cena dohodou. Tel.: 723 241 888.

■ Nábytek z pozůstalosti. Pro-

dám, daruji za odvoz. Tel.:
 774 310 051.
■ Gril plynový, Weber 200. Ne-
rozbalený, se slevou 1.000 Kč. 
Tel.: 720 125 726.
■ Jablka na  uskladnění i  mošt. 
Levně. Tel.: 739  250  021.
■ Jablka 10 Kč/kg. Dále prodám  
vlečku 5 tun, cena dohodou. 
Traktor Kramer, Jawa Panelka 
250, alternátor  12 V, vstřikova-
cí čerpadlo, kompresor, rybič-
ky do  jezírka. Tel.: 608  715  020. 
■ Betonové skruže studniční, 
rozměr 100×80×7,5 cm, rozměr 
80×80×5 cm. Dále cihelné blo-
ky 44 cm P+D. Tel.: 731 272 074. 
■ Sadu titanového nádo-
bí, novou, nepoužitou. Cena 
dohodou. Tel.: 603  705  398.
■ 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.
■ 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, pří-
padně nabídněte. Dále prodáme 
prosklený pultový mrazák zn. 
Liebherr. Starý 8 let, nyní asi 3 
roky nevyužitý, funkční. Cena 
dohodou. Velké Meziříčí. Tel.: 
606 346 084.
■ Med – květový, pastova-
ný, medovicový. Lavičky. Tel.: 
725 085 058.
■ Nástražní rybičky. Cena 5 Kč/
ks. Tel.: 608 075 685.
■ Dva kožené kabáty, čer-
ný a  hnědý, vel. č. 50. Tel.: 
721 680 174.

■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, staré bankovky, tuzexo-
vé bony, losy, staré akcie, jízden-
ky ČSD, celé sbírky – větší množ-
ství – pozůstalost po  sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší mož-
né ceny. Info na tel.: 724 229 292.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 

kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám ihned byt 3+1 v  OV 
v  Rudíkově. Spěchá. E-mail: bo-
holo@email.cz, tel.: 736 181 065.
■ Prodám stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po  zaměření jako jednot-
livé parcely. Tel.: 605  054  562.
■ Koupím pole v  okolí Měří-
na, nebo i  do  pronájmu. Tel.: 
776 635 576.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, platba 
hotově. Tel.: 605 541 814.

■ Vyměním byt 2+1 za garsonku 
s doplatkem ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 731 236 761.

■ Pronajmu rodinný dům 2+1. 
Tel.: 734 588 391.
■ 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, obyt-
ná plocha 73 m2 + sklep 16 m2 
+ balkon 3 m2. Byt je po celkové 

rekonstrukci, vytápěný vlast-
ním plynovým kotlem. Nájemné 
5.800 Kč/měsíc + inkaso. Tel.: 
777 955 685.
■ 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, případně pro-
dám řadovou garáž na  ulici 
Záviškova. Příjezd i  z  Mýta. In-
foramace na  tel.: 732  766  220.

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

prodám – koUpím – vyměním

Prodám

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

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

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.

Výkup králičích kůží, každou první neděli 
v měsíci u sběrného dvoru K Novému nádraží. 

Za nejvyšší cenu. Tel.: 723 128 907.

Pronajmu  byt 1+1 v blízkos-
ti centra ve Velkém Meziříčí, 
nájemné 4.000 Kč+energie,  
volný ihned. Garáž k dispozi-
ci. Prohlídky dle dohody. Tel.: 
724 025 983.

Prodáváme 19týdenní slepice 
v Hrbově 42. Volejte po 15. 
hodině. Tel.: 737 477 773.

Pronajmu zařízený byt 2+1 
v dobrém stavu ve Velkém Me-
ziříčí na ulici Gen. Jaroše. Cena 
pronájmu 5,5 tis. Kč měsíč-
ně + inkaso. Tel.: 602  358  474

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.

SAUNA 
DŮM ZDRAVÍ

OTEVŘENA 
OD 1. 10. 

TEL.: 728 382 202

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

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

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (SOS – Asociace) je nestátní 
nezisková organizace založená s účelem pomáhat spotřebitelům a pro-
sazovat jejich práva. Od roku 2003 bezplatně pomáháme spotřebite-
lům – začínali jsme v  Jihomoravském kraji, odkud jsme 
však velmi záhy rozšířili svoji působnost i do dalších krajů 
a v současné době pomáháme spotřebitelům z celé České 
republiky.
Bezplatné právní poradny máme v kraji Jihomoravském 
(Brno a  Vyškov), Olomouckém (Olomouc, Prostějov), Moravsko-
slezském (Nový Jičín), Zlínském (Uherský Brod), Jihočeském (České 
Budějovice, Tábor), Královéhradeckém (Hradec Králové, Albrechti-
ce nad Orlicí), Plzeňském (Plzeň). V Kraji Vysočina, kde již několik 
let funguje velmi úspěšně osobní poradna ve Velkém Meziříčí, jsme 

na četné žádosti spotřebitelů otevřeli dvě nové poradny. Nyní máme 
další poradnu v  krajském městě Jihlava a  další také v  Bystřici nad 
Pernštejnem, kde jsou našim spotřebitelům k dispozici odborní právní 

poradci, kteří vždy rádi poradí a pomohou.
Jsme tu pro vás a vždy vám rádi pomůžeme zorientovat se 
ve vašich právech v oblasti spotřebitelského práva (rekla-
mace, odstoupení od  smlouvy, dozorové orgány apod.). 
Vedle naší hlavní činnosti, kterou je osobní, telefonické 

a  internetové právní poradenství pro spotřebitele, se věnujeme také 
dalším aktivitám. V rámci našeho sdružení fungují pracovní skupiny 
specializované na různé oblasti spotřebitelského práva (obuv a obleče-
ní, potraviny a zdraví, bydlení, telekomunikace, exekuce a insolvence, 
cestovní ruch, dětské zboží, finance), připravujeme pro vás brožury 
a letáky, které jsou k dispozici zdarma v našich osobních poradnách 
i ke stažení na našich webových stránkách, podílíme se na připomín-
kování zákonů, spolupracujeme s dozorovými orgány i dalšími orga-
nizacemi, pořádáme také školení pro podnikatele. Naše poradenství 
postupně rozšiřujeme o další obory, např. spotřebitel – pacient, spo-
třebitel – nájemce. Naše další činnosti:
•	 Pořádáme	besedy	pro	spotřebitele
•	 Spolupracujeme	s médii
•	 Zlepšujeme	 spotřebitelsko-podnikatelské	 prostředí	 –	 program	
     Garance ochrany spotřebitele (GOS) 
•	 Provozujeme	osobní	poradnu	ve věcech	sociálních	a rodinněprávních	
•	 Jsme	členy	Spotřebitelského	poradního	výboru	při	MPO	ČR
•	 Spotřebitelům	 poskytujeme	 mimosoudní	 řešení	 spotřebitelských	
sporů a možnost zveřejňovat své spotřebitelské zkušenosti na našich 
webových stránkách.
Poradenství spotřebitelům poskytují naši odborní právní poradci, kte-
ří jsou pravidelně proškolováni a jejichž znalosti jsou opakovaně ově-
řovány zkouškami odborných právních poradců.
Pro spotřebitele z ČR je v provozu každý všední den od 9 do 18 ho-
din naše poradenská linka 900 101 010 (10 Kč/min.), dále elektronic-
ká poradna (poradna@asociace-sos.cz) a  bezplatná osobní poradna 
ve Velkém Meziříčí, která je otevřena každou středu od 14 do 16 hodin 
a najdete ji na adrese Náměstí 28, 594 01 Velké Meziříčí.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace 

Sdružení obrany spotřebitelů – asociace: o nás...

▶ 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, ochrany 
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 míst-
nosti ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

poradny na měStSkÉm Úřadě

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

Od 1. 10. 2013 je ve Velkém Me-
ziříčí, 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

Hledáme brigádníka na rozvoz novin. Vhodné pro aktivní 
důchodce, studenty. Požadujeme spolehlivost a vlastní auto. 

Nástup možný ihned. Nabídky zasílejte na e-mail: 
horka@velkomeziricsko.cz, velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

PREZENTACE  KOMPENZAČNÍCH  POMŮCEK
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR vás při příležitosti Dne 

otevřených dveří srdečně zve na prezentaci kompenzačních pomů-
cek pro osoby se sluchovým postižením – zesilující sluchátka pro 

poslech TV, osobní zesilovač, signalizace zvonku aj.
Prezentované pomůcky si můžete vyzkoušet.

Prezentace se koná v úterý 17. 10. 2013 ve 13.00 v prostorách Klu-
bu diabetiků, ul. Komenského 6, Velké Meziříčí. 

Přezůvky prosíme s sebou.
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Poděkování

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
 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.

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,	do	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

Zdravotní cvičení
Od 1. října 2013 každou středu od 19.00 do 20.00 

probíhají 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 2. 10. od 7.30 do 17.00 hodin chatová oblast a rodinné domy 
Amerika, hotel Amerika, samoty na Uhřínovské č. 2159, 104, Uhří-
novská 980, 1928, 2100, 128, Uhřínovská od tiskárny směr Uhřínov, 
ul. Tichá.
Dne 4. 10. od 7.30 do 14.45 hodin,  ulice Jedlová 2129/5, Zdenky Vor-
lové 0, 0/7, 2023/5, 2025/9, 2026/11, 2029/17.  
Dne 10. 10. od 7.30 do 14.30 hodin, obec Martinice, část obce u cihelny.  

-E.ON-

Nepůjde elektrický proud:

Zubní pohotovost:
So 5. 10.: MUDr. A. Stalmachová, Vír 172, tel.: 566 575 210. Ne 6. 10.: 
MUDr. P. Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275.               www.nnm.cz

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

❧ Lidský život je jak chmýří 
pampelišek, než se naděješ, 
uletí do neznáma. ❧ 

Dnes je tomu šest let, co nás 
opustila naše drahá maminka 
a babička, paní 

Františka Navrátilová.
S láskou a bolestí v srdci stále 

vzpomínají dcera Růžena 
a vnučky Marcela a Lucie.

❧ Osud nevrátí, co vzal, v našich srdcích a vzpomínkách žijete dál. ❧

Dne 25. září 2013 uplynuly 3 roky, co nás opustil a 4. 10. 2013 vzpo-
meneme nedožitých 75 let našeho drahého manžela, tatínka, dědečka 

a pradědečka, pana Rudolfa Kučery z Borů. 

S vděčností a láskou vzpomínají manželka 
a dcery Monika, Lenka a Šárka s rodinami.

Dne 26. října 2013 uplyne 15 let, co nás opustil náš milovaný syn, 

bratr a strýc, pan Aleš Kučera z Borů.
S vděčností a láskou vzpomínají maminka 

a sestry Monika, Lenka a Šárka s rodinami.

❧ Jak smutno je nám bez Tebe, 
jak dlouhý je to čas, rádi bychom 
Tě spatřili a byli s Tebou zas.
Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 3. října tomu bude 20 let, 
co tragicky zahynul náš syn 

Jaroslav Král z Blízkova.

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

Stále vzpomínají zarmoucení 
rodiče a sourozenci s rodinami.

Dne 4. října 2013 vzpomeneme 
74. výročí narození našeho dra-
hého manžela, tatínka a dědečka, 
pana 

Ladislava Nožičky 
z Měřína.

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

tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami.

Ředitelka mateřské školy děkuje všem zaměstnancům a rodičům MŠ 
Sokolovská za  spolupráci a  pochopení při průběhu vnitřní rekon-
strukce budovy, úklid v  MŠ v  pracovních dnech, v  sobotu i  neděli 
a za celkovou pomoc při organizaci této náročné akce. Poděkování pa-
tří i vedoucí učitelce Věře Bourkové, pedagogům a provozním zaměst-
nancům za přípravu akce otevření přírodní zahrady v MŠ Sokolovská 
dne 26. 9. 2013.                                                    Mgr. Božena Suchánková

Dne 4. října vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí pana

Zdeňka Holíka z Rudy.

Stále vzpomínají maminka, bratr 
a sestry s rodinami.

Pořadatelé 19. ročníku drakiády 
děkují všem účinkujícím – sku-
pině Stetson, Promotion Rádia 
Vysočina, sdružení Agility Velké 
Meziříčí. Dále mediálním partne-
rům – týdeníku Velkomeziříčsko, 
Rádiu Vysočina a Obchodům 
VM. Zaměstnancům DDM Velké 
Meziříčí a všem, kteří se zasloužili 
o zdárný průběh celé drakiády.
Děkujeme těmto sponzorům, bez 
kterých by se tato akce neusku-
tečnila:
Falco computer, s.r.o., AUTO DOBROVOLNÝ  V.M., s.r.o., PARA-
MONT CZ s.r.o., AGADOS, spol. s r.o., VÝTAHY, s.r.o., CONTENT, 
s.r.o., ATIKA, s.r.o., Město Velké Meziříčí, GREMIS s.r.o., CON-
STRUCT A+D, a.s., BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o., ARKTIDA, spol. 
s.r.o., Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie VM, ZDAR, a.s., 
R MALEC s.r.o., HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO VM, KABELOVÉ 
BUBNY A BEDNY, s.r.o., Sklenářství Marek, VEZEKO, s.r.o., OB-
CHODNÍ ČINNOST Mostiště, MALEC+JAHODA Moto,  Zahradnic-
tví Flouma, RENOVA Malec – Kadlec s.r.o., Cukrárna Orchidea, Řez-
nictví Komínek, AMICUS, s.r.o., TSVM s.r.o, ALPA, a.s., SANBORN, 
a.s., SKI klub VM, MusicData, s.r.o., ZD Lhotky, art 21 s.r.o. Michal 
Číhal, McDonald’s. EnviTec Biogas  CE, POEX VM, Matrigo, s.r.o., 
VM, Mašek Roman VM, REAL ELEKTRO,  s.r.o., Floor Group – pod-
lahové studio, VM,  Lékárna U Černého orla VM, Pila Malec – Ruda, 
Jupiter club, s.r.o. VM, BIDVEST CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Děkujeme všem soutěžícím a návštěvníkům za velmi vydařené odpo-
ledne a těšíme se na 20. ročník drakiády.

Za přípravný výbor: Jana Floumová, Josef Komínek, 
Pavel Janšta, Radovan Necid, Ivo Šulc, Michal Číhal

Pořadatelé drakiády děkují...

Den otevřených dveří 
v domě s pečovatelskou službou
Sociální služby města Velké Meziříčí vás zvou dne 9. 10. 2013 

od 9.00–16.00 na den otevřených dveří 
v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001.

Informace související s poskytováním sociálních služeb pro širokou 
veřejnost budou zajištěny v průběhu dne pověřenými pracovníky 

pečovatelské služby. Pro zájemce bude připraveno malé pohoštění, 
které zajišťují naše uživatelky v rámci dobrovolných aktivit.

Tímto vás všechny srdečně zveme a těšíme se na společně strávené 
chvíle.              Mgr. Jurková Jana, ředitelka Sociálních služeb města VM

Více informací a přihlášky na e-mailu: 
ostruvek@chaloupky. cz, tel.: 566 522 831.

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

Kroužek BOBŘÍCI – pro předškolní děti od 5 let a prvňáčky,
každé úterý 15–16.30 hodin na Ostrůvku 

 Kroužek ROBINSONI – pro děti z 2.–5. třídy ZŠ
každou středu 15–16.30 hodin na Ostrůvku ve VM

Baví nás zkoumat přírodu a odkrývat její tajemství. Trávíme 
hodně času na zahradě Ostrůvku i na výpravách do okolí. Brodíme 
se ve vodě, chytáme vodní i suchozemské breberky. Pro zvířata sta-
víme různé příbytky. Učíme se v přírodě žít a přežít – rozděláváme 

oheň, stavíme si přístřešky, trénujeme uzlování 
i vyřezávání. Poznáváme, co se dá v přírodě jíst, 

vaříme i pečeme pokrmy na ohni i v kuchyňce. Další info na: 
petra.juhasova@chaloupky.cz. www.chaloupky.cz

kph - nabídka Sezony 2013/2014

Koncerty sezony 2013/2014:
▶ 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, abonentek a více informací 
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, pře-
nosná 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 někte-
rými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. 
Těmito produkcemi v  souvislosti s  koncerty špič-
kových umělců podporujeme unikátní vzdělávací 
systém našeho hudebního školství. 

divadelní Sezona podzim 2013

Prodej permanentek a vstupenek 
na programovém oddělení Jupiter 
clubu, Náměstí 17,  Velké Mezi-
říčí, 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. 
Hlavní hrdinka této svěží komedie, 
Vilemína Gruntorádová, přijde 
jako hospodyně z  agentury Man-
želské štěstí udělat pořádek do mo-
derní rodiny. Je to rázná žena s pro-

řízlou pusou, která čmouhy umývá 
slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí 
a umí uvařit pořádnou dršťkovou. 
Okamžitě ale vycítí, že v  tomto 
manželství není něco v  pořádku 
a  začne dávat rozklíženou dvojici 
dohromady. Diana – marketingová 
ředitelka, Hugo – bohémský umě-
lec na volné noze. O veškerý chod 
domácnosti se stará on, ona vydě-
lává. Ale nefunguje to. S vražednou 
otevřeností a se slovy: „Děti moje, 
řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš 
sexuální život nestojí za nic!“, začne 
Vilemína řešit manželské soužití, 
a to s bezednou zásobou léty pro-

věřených rad, jak krize v  kuchyni 
a loži překonávaly naše babičky.
▶ 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: Ond-
řej Brzobohatý, Ernesto Čekan, 
Vojtěch Hájek, Petr Vágner                                                                                  

Jupiter club, s. r. o., uvede poprvé ve Velkém Meziříčí BESÍDKU DI-
VADLA SKLEP ve čtvrtek 31. října 2013 v 19.30 hodin v kinosále 
Jupiter clubu. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč. Účinku-
jí: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Burda, Tereza Kučerová, Fran-
tišek Váša a další. Rezervace a prodej na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                             -prog-

Besídka divadla Sklep

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

diashow   fotografa JIŘÍHO KOLBABY
MODROBÍLÉ TICHO  –  TA JUPLNÁ ANTARKTIDA

Fotograf Jiří Kolbaba 
opět ve Velkém 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!                        -prog-

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.  
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. Vstupné dobrovolné.

Ve výstavním sále velkomeziříčského muzea představí své dílo 
výtvarník Ladislav Maria Wagner. 
Pochází z  jaroměřského rodu sochařů, kameníků a  malířů. Získává 
významná ocenění doma i v zahraničí a je čestným členem několika 
prestižních institucí. Wagnerova experimentální tvorba je v  součas-
nosti známa po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek 
státních i soukromých.
Vernisáž výstavy „Doteky“ se uskuteční ve čtvrtek 3. října v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 31. října, jednotné vstupné bude deset korun. Pro 
návštěvníky muzea bude výstava součástí prohlídkové trasy.        -muz-
Výstava je maturitním projektem Veroniky Horné.

Muzeum nabídne další výtvarnou výstavu

V sobotu 19. října se v Trnavě 
uskuteční výroční vystoupení 
bývalých i současných muzi-
kantů BAGRu.

Od 20.00 zahraje nejstarší, zaklá-
dající sestava kapely, po ní budou 
následovat další, mladší formace, 
ve kterých vystoupí na dvě desítky 
muzikantů (Petr Kotlík, Vladimír 
Čupřina Sovák, Adam Titz, Zde-
něk Pecka, Jiří Petrus, Zdeněk 
Bourek…). Akce se aktivně ne-
zúčastní dlouholetý lídr – zpěvák 
Petr Kapinus, který předeslal, že 
vystoupení v roce 2010 bylo jeho 
posledním. I  tak se však mohou 
příznivci těšit na  všechny osvěd-
čené hity (Quasimodo, Jana, Bílej 
chrám, Za  korunu, Čerti, Jméno 
Eva, Zlá,...). Sál je otevřený od 19 
hodin. Předprodej vstupenek 
za  99 Kč: Velké Meziříčí, Muzika 
Nedoma. Na místě 130 Kč.
Třicetiletá historie BAGRu v čís-
lech:
1 – po  celou dobu byl jediným 
manažerem Karel Ošmera
2 – dva tisíce vystoupení absolvo-
vala kapela během své existence
3 – tolik roků měl zakázanou 
činnost, v  období 1987–1989 
za  „nadměrnou škodlivou popu-
laritu“
4 – festivaly odehrál za jediný den 
(Kochánov, Hostim, Havlíčkův 
Brod, Třebíč)
5 – muzikantů čítala nejčastější 
sestava
6 – set korun byl první honorář 
kapely

7 – korun byla výše vstup-
ného na  první zábavě Bagru
8 – zpěváků se vystřídalo v kapele: 
Petr Kapinus, Mirek Zbožínek, Jiří 
Božejovský, Alo, Jarek Filgas, Petr 
Szabó, Petr Dvořák, Luboš Syrový
9 – nositelů jména Petr se našlo 
mezi muzikanty: zpěváci Petr Ka-
pinus, Petr Szabó, Petr Dvořák, 
vokalista Petr Zejda, kytaristé Petr 
Sedlák, Petr Kotlík, Petr Vaníček, 
Petr Hůlka, basista Petr Novák 
10 – vystoupení odehrál v  jedné 
sezoně a na jednom místě (Leso-
nice u Moravských Budějovic)
11 – krát se stal skupinou roku 
na Třebíčsku
12 – ti kapelními auty se přepra-
vovala za tu dobu aparatura, nej-
starší z nich, vozidlo Barkas, bylo 
vybráno pro natáčení televizního 
seriálu Sanitka 
13 – známých kapel si BAGR po-
stupně pozval jako hosty svých 
vystoupení: Tublatanka, Katapult, 
Kryštof, Kabát, Titanic, Arakain, 
Clou, Zoči Voči, U.D.G., Aleš 
Brichta, Prague Conspiracy, Imo-
dium, Koblížc!
14 – sezon působili v  kapele tři 
muzikanti: zpěvák Petr Kapinus, 
kytarista Petr Kotlík a  bubeník 
Vláďa Čupřina Sovák
15 – krát za  měsíc hrála kapela 
v červenci r. 2003
16 – CD kapela vydala
17 – v  tolika letech byli přibráni 
do  kapely nejmladší muzikanti: 
Petr Kotlík, Lukáš Doležal, Ri-
chard Samek. 
Posledně jmenovaný dnes zpívá 

operní duety s Petrem Dvorským
18 – v tolika okresech kapela hrála
19 – kapelních fotografů se vystří-
dalo na různých akcích
20 – autorů textů se podílelo 
na tvorbě
21 – je nejvyšší počet skladeb 
na jednom CD (Převzatiny)
22 – dnů byl průměr natáčení 
jednoho CD
23 – strhaných strun byl průměr 
na jednu sezonu
24 – v tolika médiích se o BAGRu 
psalo
25 – tisíc posluchačů navštívilo 
průměrně BAGR za jednu sezonu
26 – světelných parků BAGR využil
27 – v  tolika prodejnách se pro-
dávala CD

28 – kilometrů byla průměrná 
délka místa hraní od Třebíče
29 – hraní bylo zrušeno kvůli 
špatnému počasí
30 – na této pozici skončil BAGR 
nejlépe v anketě Český slavík.

Karel Ošmera

Soutěžte o volné vstupenky 
na koncert 19. října v Trnavě
Soutěžní otázka:
Kolik zpěváků se celkem vystří-
dalo v kapele?

Správnou odpověď vepište 
do níže otištěného kuponu a do-
ručte jej vystřižený do  redakce 
nejpozději do 11. října 2013.

-red-

Bagr oslaví třicetiny v Trnavě. Soutěžte o vstupenky

B
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R

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ
TEL. NEBO E-MAIL
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rozpiS hokeje

III. ročník Evropských dětských  
atletických her 
Od 10. do 11. září 2013 se Brno 
stalo centrem dění evropských 
atletických talentů.
Letošní 8. ročník největšího žá-
kovského závodu v  Evropě The 
European Kids Athletics Games 
(EKAG) 2013 přilákal na  start 
více jak 1000 mladých talentů ze 
12 států Evropy. Tyto závody se 
řadí mezi největší mítinky v Ev-
ropě.
Mladí atleti ročníků 1998 až 
2002 a  mladší závodili ve  vy-
braných atletických disciplí-
nách. 
V  rámci těchto her startovalo 
deset meziříčských atletů. Nej-
více se dařilo Agátě Uchytilové, 
Karolíně Jelínkové a Petru Vo-
kounovi.

Z výsledků: žákyně r. 1999
Agáta Uchytilová 5. místo vrh 
koulí 9,25 m

žákyně r. 2000
Karolína Jelínková 4. místo 60 m 
8,62 s a 6. místo 150 m 20,77 s

žáci 2002 a mladší
Petr Vokoun 5. místo 600 m 
1:56,97 -vill-, foto: archiv atletiky

Mladí atleti se v mezinárodní konkurenci neztratili
Krajská hokejová liga jižní Morava a Zlínsko
Začátky domácích utkání HHK VM: středa 18.00 a sobota 17.30
Základní část
2. kolo    6. 10. 2013 neděle 17.00 HC Uničov – HHK VM
3. kolo  13. 10. 2013 neděle VOLNO
4. kolo  19. 10. 2013 sobota 17.00 HC Spartak V. Bíteš – HHK VM
5. kolo  23. 10. 2013 středa 18.00 HHK VM – HC TJ Šternberk
6. kolo  26. 10. 2013 sobota 17.00 HC Brumov-Bylnice – HHK VM
7. kolo    2. 11. 2013 sobota 17.30 HHK VM – Hokej Uherský Ostroh
8. kolo    9. 11. 2013 sobota 17.30 HHK VM – HC Štika Rosice
9. kolo  17. 11. 2013 neděle 17.00 SK Min. Boskovice – HHK VM
10. kolo  20. 11. 2013 středa 18.00 HHK VM – HC Uherský Brod
11. kolo  23. 11. 2013 sobota 18.00 HC Dynam. Blansko – HHK VM
12. kolo  30. 11. 2013 sobota 17.30 HHK VM – HCM Warrior Brno
13. kolo    7. 12. 2013 sobota 17.00 HK Kroměříž – HHK VM
14. kolo  12. 12. 2013 čtvrtek 18.00 HC Uherské Hradiště – HHK VM
15. kolo  14. 12. 2013 sobota 17.30 HHK VM – HC Uničov
16. kolo  22. 12. 2013 neděle VOLNO
17. kolo    4. 1. 2014 sobota 17.30 HHK VM – HC Spartak Velká Bíteš
18. kolo  12. 1. 2014 neděle 17.00 HC TJ Šternberk – HHK VM
19. kolo  15. 1. 2014 středa 18.00 HHK VM – HC Brumov-Bylnice
20. kolo  19. 1. 2014 neděle 17.00 Hokej Uherský Ostroh – HHK VM
21. kolo  26. 1. 2014 neděle hlášenka HC Štika Rosice – HHK VM
22. kolo    1. 2. 2014 sobota 17.30 HHK VM – SK Minerva Boskovice
23. kolo    6. 2. 2014 čtvrtek 18.00 HC Uherský Brod – HHK VM
24. kolo    8. 2. 2014 sobota 17.30 HHK VM – HC Dynam. Blansko
25. kolo  15. 2. 2014 sobota 17.00 HCM Warrior Brno – HHK VM
26. kolo  22. 2. 2014 sobota 17.30 HHK VM – HK Kroměříž -hhk- Měřín – Křižanov 2:3 (2:2)

Branky: Stanislav Bartůšek, Lu-
boš Procházka/Miloš Prášek 2, 
Jaroslav Uhlíř
Lesáci VM – St. páni VM 2:1 (0:1)
Branky: Stanislav Sklenář/Jaro-
slav Kořínek, Pavel Karas
1. Křižanov 3 2 1 0 11:4 7
2. Měřín 3 1 1 1 9:8 4
3. Starší páni VM 3 1 1 1 5:10 4
4. Lesáci VM 3 0 1 2 5:8 1

-nov-

veteránSká 
fotbalová liga

Velkomeziříčští atleti Jan Cou-
fal, Bohumír Dvořák a  Jaroslav 
Polívka na  atletickém stadionu 
Baník Stříbro opět potvrdili své 
kvality a  ze západu Čech si od-
vezli sbírku 7 medailí ze tří atle-
tických disciplín. 
Ve  Stříbře se tyto atletické zá-
vody konaly poprvé v  historii 
České federace Spastic Han-
dicap a  hlavním pořadatelem 
byla TJ ZP Halma ÚSP Zbůch. 
Pořadatelé výborně připravili 
zázemí a krásné počasí přispělo 
ke skvělé atmosféře po celý spor-
tovně atletický den. Ve  Stříbře 
startovalo přibližně 100 atletů 
z  celé České republiky. Pořada-
telé z  Baníku Stříbro byli touto 
návštěvností mile překvapeni 
a  na  základě úspěchu přislíbili 
i pořadatelství na příští rok. 
Atleti z  Velkého Meziříčí starto-
vali v disciplíně hod diskem, oště-
pem a vrhu koulí. Hned v první 
disciplíně hodu diskem B. Dvo-

řák poslal své náčiní do  vzdále-
nosti 12,25 m a  tímto hodem si 
zajistil 1. místo v  celém startov-
ním poli. Na  stupních vítězů ho 
doplnil J. Polívka na 3. místě ho-
dem dlouhým 11,84 metrů. 
V  druhé disciplíně ve  vrhu koulí 
si umístění na  stupních rozdělili 
pouze Velkomeziříčští. Zlato si vy-
bojoval výkonem 6,89 m B. Dvo-
řák, stříbro J. Coufal za  10,97 m 

a bronz J. Polívka za výkon 5,19 m. 
V poslední disciplíně hodu oště-
pem si opět 1. místo vybojo-
val B. Dvořák výkonem 8,59 m 
a třetí v této disciplíně výkonem 
10,97 m skončil J. Coufal. Bohu-
mír Dvořák byl se třemi zlatý-
mi medailemi nejlepší účastník 
těchto atletických závodů. 
Výkony handicapovaných atle-
tů se přepočítávají na  body dle 
handicapu a zařazení do sportov-
ních tříd a  podle počtu bodů je 
celkové pořadí sportovců. Velko-
meziříčský klub se 7 medailemi 
opět potvrdil vysokou výkonnost 
našich sportovců v  rámci České 
republiky. Tyto závody ve  Stříb-
ře byly poslední v  ročníku 2013 
a  i  tento rok byl pro Velkomezi-
říčské úspěšný. 
Handicap sport club děkuje všem 
sponzorům. Mediálním partne-
rem sportovního klubu je týde-
ník Velkomeziříčsko.

Atleti Handicap Sport Clubu přivezli 
ze Stříbra sedm medailí

-char-, foto: archiv HSC VM

Út   1. 10. 16.00–17.30
So   5. 10. 15.00–16.30
Ne   6. 10. 14.00–15.30
Út   8. 10. 16.00–17.30

veřejnÉ 
brUSlení

fotbal

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Slavoj Žirovni-
ce D 2604:2413 * 8:0
Baloun 453:406 Tuček
Lavický Ji. 423:399 Solař
Lavický B. 426:400 Švéda
Kováč 446:386 Ryšavý
Starý 423:400 Bašta
Korydek 433:422 Váňa
Průměrný výkon stačil týmu, aby 
porazil nováčka soutěže.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM C – BOPO Třebíč B 
1616:1667 * 2:4
Badalík 411:395 Zeman
Lavický A. 409:428 Polomski
Bača 375:436 Franc
Weiss 421:408 Frantík
Hosté po předchozí prohře zahráli 
lépe a odvezli si body.

I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Vladislav 4:2
Stařeč – Měřín 2:2
Kouty – Křižanov 4:1
Radostín – Přibyslavice 7:0
1. Šebkovice 8 7 0 1 24:10 21
2. Vladislav 8 6 0 2 20:12 18
3. Radostín n. O. 8 5 1 2 20:12 16
4. Bystřice n. P. B 8 5 0 3 22:22 15
5. Měřín 8 4 1 3 22:16 13
6. Telč 8 3 4 1 10:10 13
7. Studenec 8 4 0 4 16:12 12
8. Kouty 8 4 0 4 18:16 12
9. Kněžice 8 3 2 3 13:11 11
10. Přibyslavice 8 3 0 5 7:20 9
11. Stařeč 8 2 2 4 15:17 8
12. Velká Bíteš B 8 2 1 5 10:18 7
13. Jakubov 8 1 1 6 9:20 4
14. Křižanov 8 0 2 6 13:23 2

OP mužů II. třída
Rovečné – Bory 3:0 (2:0)
Doskočil A., Petr M., Bartoň M. 
Moravec – Nová Ves B 4:3 (4:1)
Branky: Hladík J. 2, Černý M. 2 – 
Starý P. 2, Novotný V. 
Os. Bítýška – Bohdalov 3:2 (1:1)
Branky: Večeřa P., Broža L., Ze-
man M. – Neuman A., Koukal V. 
1. Nová Ves B 8 6 1 1 28:11 19
2. Moravec 8 5 1 2 22:14 16
3. Rad. Svratka 8 4 4 0 17:10 16
4. Os. Bítýška 8 5 0 3 16:15 15
5. Hamry 8 4 2 2 16:11 14
6. Rozsochy 8 4 2 2 11:8 14
7. Svratka 8 4 2 2 11:9 14
8. Bory 8 4 0 4 20:18 12
9. Věchnov 8 4 0 4 12:19 12
10. Nedvědice 8 2 1 5 18:21 7
11. Bobrová 8 2 1 5 13:16 7
12. Počítky 8 2 0 6 11:24 6
13. Bohdalov 8 1 1 6 12:18 4
14. Rovečné 8 1 1 6 10:23 4

www.fotbal.cz

kUželky

-sta-

IV. třída, sk. B
FC VM C – TJ Družstevník 
Bory B 10:2 (5:2)
Rozhodčí: Bílek. Diváci: 10. 
Branky: 2× Dušan Smejkal (15.), 
(68.), Libor Smejkal ml. (31.), 
(75.), Michael Polák (5. pen.), 
(53.), Tomáš Šlitr (26.), (86.), Lu-
káš Machát (39.), (78.)
Sestava:  Sysel – D. Šlapal, Ma-
lec, Večeřa (70. Kozina), Kosák 
(75. Myška) – L. Smejkal ml., M. 
Polák, Šlitr, Machát (60. Štourač) 
– D. Smejkal, L. Smejkal st. (46. 
Kuřátko) 

fotbal

-ls-

Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM 6:1 (2:1)
Střelci: 17. min. Prchal. Sestava: 
Michut – Kosyta, Zima, Vrátný, Vo-
kurka (70. min. Heto) – Kurečka, 
Nevoral, Krčál (45. Hlávka), Liška 
O. – Pech, Prchal (38. min. Špaček)
Naděje na solidní výsledek fotbalo-
vých dorostenců dostaly první smr-
telnou ránu již při sestavování jede-
náctky. Absence 5 hráčů základní 
sestavy se nepodařilo nahradit 
a i když zejména v prvním poločase 
byla snaha o  solidní výsledek více 
než patrná, nevyvarovali se hráči 
hrubých chyb. První přišla hned 
v  9. min., kdy Kurečka netakticky 
fauloval v  blízkosti velkého vápna 
soupeře. Hráči ve zdi nebyli schop-
ni zareagovat na krátce rozehranou 
standardku a Michut byl proti střele 

bezmocný. Hosté se vyrovnání do-
čkali po špatném odkopu domácí-
ho brankáře, kdy Prchal pohotově 
a přesně zakončil z 30 m. Druhou 
ránu dostali hosté 2 min. před kon-
cem poločasu, kdy špatné postavení 
stoperské dvojice řešil Zima pou-
ze za  cenu penaltového zákroku. 
S jeho proměněním neměl domácí 
hráč žádný problém.
Poslední ranou byla pětiminu-
tovka z úvodu druhého poločasu, 
kdy po  sérii zmatků v  hostující 
obraně padly hned tři branky 
a  o  osudu zápasu bylo rozhod-
nuto. Výkon některých hráčů 
ve druhém poločase je k zamyš-
lení, protože chyby k fotbalu pa-
tří, ale musí být vidět bojovnost, 
snaha a chuť se o výsledek poprat.

-kli-

Dorost vysoko prohrál

Liga Vysočiny mladší žáci
Mladší žáci házené letošní sou-
těžní ročník Ligy Vysočiny zahá-
jili turnajem v Havlíčkově Brodě, 
kde se hrálo za  pěkného počasí 
na  venkovních hřištích. Hrací 
systém mladšího žactva je sta-
noven následovně: první poločas 
hraný 10 minut je povinná osob-
ní obrana po celém hřišti a dru-
hý poločas hraný 15 minut se již 
hraje klasická házená.
V lize Vysočiny se budou mladší 
žáci utkávat pravidelně na  tur-
najích se soupeři z  Nového Ve-
selí A a B, Havlíčkovým Brodem 
a Chrudimí.
V  prvním utkání nastoupili 
mladší žáci proti Novému Veselí 
A. V  osobní obraně hráli kluci 
se soupeřem vyrovnanou partii 
a prohráli nejtěsnějším rozdílem 
3:4. V druhém poločase byl sou-
peř produktivnější, naše hráče 
střelecky táhnul Vojta Svoboda, 
ale ostatním se příliš střelecky 
nevedlo i  z  vyložených šancí, 
a  tak Veselí zvítězilo v  poměru 
18:9. V druhém utkání jsme na-
razili na „béčko“ Nového Veselí. 
V  tomto utkání měli naši hrá-
či jasně navrch jak v  „osobce“ 
(6:2), tak v klasické hře. V bráně 
se velmi dařilo Víťovi Rohov-
skému a  díky střelcům Jirkovi 
Blažkovi a  Domčovi Šrolerovi 

se podařilo soupeře jednoznač-
ně přehrát v poměru 11:5. Třetí 
utkání proti celkovému vítězi 
turnaje Havlíčkovu Brodu zača-
li kluci výborně. Dobrý pohyb 
a  střelecká chuť Kuby Bendy 
znamenaly vedení v  poločase 
5:2! Bohužel v druhém poločase 
jsme nedokázali ubránit vysoké 
spojky soupeře a  nakonec jsme 
podlehli i  přes dobrý výkon 

8:10. V  posledním utkání proti 
Chrudimi podali kluci nejlepší 
výkon na turnaji. Poločas vyhrá-
li 7:6. Střelecky tým táhli Vojta 
Svoboda s  Jakubem Bendou, 
k tomu přidal vítečný výkon Mi-
lan Krejčí v bráně a bylo z toho 
vítězství 12:10. Kolektivním 
výsledkem, kdy dobré výkony 
podávali i kluci, pro které to byl 
první soutěžní turnaj, se stalo 

pro mladší žáky pěkné třetí mís-
to na prvním turnaji.
Sestava a branky: Milan Krejčí, Vít 
Rohovský (2) – Vojtěch Svoboda 
(23), Jakub Benda (6), Jiří Blažek 
(5), Dominik Šroler (4), Martin 
Špinar, Martin Neufuss, Jakub Bu-
rian, Filip Blažek, David Černík, 
Martin Poul, trenéři Petr Kaštan, 
David Stoklasa a Pavol Živčic.

-šid-, foto: Marie Kaštanová

Mladší žáci zahájili soutěžní ročník třetím místem
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Petr Holánek vpravo.
Foto: archiv atletiky

1. A tř., sk. B
Sokol Hrotovice – FC VM B 2:1 
(1:1)
Rozhodčí: Müller – Fryč, Zsiho-
vics. Diváci: 100. Branky: 20× Sa-
lák (26.), (75.) – Liška (23.). Karty: 
žlutá – D. Polák (42.), Netolický 
(83.), červená – Furiš (30.). Se-
stava: Jícha – Netolický, Halámek, 
D. Polák (46. Večeřa), Netolický – 
Caha, Láznička (46. Kuřátko), E. 
Smejkal, Vyskočil (80. Kameník) 
– Vítek (72. Bradáč), Liška.
Poslední celek tabulky, Hrotovi-
ce, nedokázal v  této sezoně ani 
jednou bodovat. Čekal nás tedy 
velmi důležitý zápas.
V prvních deseti minutách měla 
Benfika několik šancí. Pak se 
dostali ke  slovu i domácí, ale Jí-

cha byl pozorný. Ve  23. minutě 
Smejkal vyhrál souboj ve  vápně, 
následně přihrál vedle sebe Vít-
kovi, který poslal míč k  Liškovi, 
a  ten vstřelil vedoucí gól. Ve 26. 
minutě jsme si přihráli špatně 
na půlce a domácí založili rych-
lý protiútok. Hrůza vyslal mezi 
obránci do běhu Furiše, který po-
stupoval sám na Jíchu, těsně před 
ním přihrál Salákovi, a ten doká-
zal poslat míč do prázdné brány, 
1:1. Ve  30. minutě byl vyloučen 
po druhé žluté kartě domácí Fu-
riš. Naši se snažili srovnat skóre, 
ale nezdařilo se.
Druhý poločas začali střelou Cahy, 
ale brankář Slatinský ji zneškodnil. 
Pak se střídaly šance na obou stra-
nách. V 75. minutě po naší chybné 

přihrávce založili domácí rychlý 
protiútok, který dokázal potrestat 
svým druhým gólem Salák, 2:1. 
V 87. minutě šel do souboje s bran-
kářem Večeřa, ale Slatinský jej trefil 
ve vápně rukou do hlavy tak, že ho 
musela záchranka odvézt do  ne-
mocnice s otřesem mozku. Benfika 
se pak snažila ještě vyrovnat, ale 
gól již nepadl.
„Utkání se hrálo nahoru a  dolu 
po  chybách na  obou stranách. 
Soupeř byl podle mě velmi hra-
telný, ale my jsme toho nedoká-
zali využít. Od  30. minuty jsme 
hráli proti deseti hráčům, ale 
bohužel to nebylo znát. Strašně 
moc jsme zkazili jednoduchých 
přihrávek a vůbec jsme nepodpo-
rovali útok. Se zápasem a hlavně 

s  výsledkem jsem hrubě nespo-
kojen, protože jsme z  Hrotovic 
měli přivézt všechny 3 body, ale 
realita byla jiná. V  zápase nám 
chyběla velká chuť porvat se o ví-
tězství. Nejlepším hráčem byl  
jednoznačně brankář Jícha, který 
nás v  těžkých chvílích podržel,“ 
řekl po zápase rozhněvaně trenér 
Libor Smejkal mladší.
1. Herálec (ZR) 8 5 1 2 21:15 16
2. Želetava 8 5 1 2 16:10 16
3. Nová Ves 8 5 1 2 16:10 16
4. Budišov-Nárameč 8 4 3 1 24:14 15
5. Vrchovina B 8 4 1 3 15:12 13
6. Štěpánov n.S. 8 4 1 3 16:14 13
7. Třebíč B 8 3 2 3 14:9 11
8. Žďár n. Sáz. B 8 3 2 3 20:16 11
9. Rapotice 8 3 2 3 16:17 11
10. V. Meziříčí B 8 3 1 4 13:13 10
11. Stonařov 8 3 1 4 11:11 10
12. Rantířov 8 3 0 5 14:25 9
13. Křoví 8 2 0 6 10:25 6
14. Hrotovice 8 1 0 7 5:20 3

Benfika prohrála s posledním celkem tabulky

-ls-

Vysočina měla dvojnásobné za-
stoupení na stupních vítězů mi-
strovského závodu v silničním 
běhu na slavné trati z Běchovic 
na Pražačku. Mistrem republiky 
se stal Petr Vitner z Nového Měs-
ta na Moravě, Petr Holánek obsa-
dil 3. místo. 
Pro Petra Holánka to je již 3. me-
daile z M ČR v letošní sezoně.
Absolutně na 117. ročníku slav-
ného závodu zvítězili Ukrajinec 
Matvijčuk a Keňanka Chepke-
meiová. 

Petr Holánek má již třetí 
medaili z mistrovství ČR

-vill-

Finále krajského přeboru atle-
tických přípravek
V  neděli 28. 9. 2013 v  Humpol-
ci se utkali malí atleti ve  finále 
víceboje přípravek (běh na  50 m 
překážek, trojskok, hod míčkem, 
a slalom a štafeta 4 × 60 m).
Našimi nejúspěšnějšími „vícebo-
jařkami“ jsou Magdaléna Zacho-
vá (mladší přípravka) a  Hanka 
Krčálová (starší přípravka).
Magda vybojovala celkové 1. mís-
to i medaile za jednotlivé disciplí-
ny (překážky, trojskok a  slalom). 
Hanka si odvezla 2. místo ve více-
boji a  medaile za slalom a míček.
Další medaile v jednotlivých dis-
ciplínách získaly Zuzana Rašov-
ská (slalom), Amálie Dvořáková 
(míček) a  Veronika Krčálová 
(míček, slalom).

Chlapci 2004 a mladší
víceboj
15. Karel Šitka
16. Jáchym Dvořák 
17.–18. Tomáš Rosa, Benjamin 
Rosa
39. Leoš Vrána
53. Jakub Cerkal
štafety
6. štafeta 4×60 m ( Šitka, Dvo-
řák, Tomáš Rosa, Benjamin 
Rosa)
Děvčata 2002–2003
víceboj
2. Hanka Krčálová
15. Zuzana Rašovská
17. Vendula Puzrlová
21. Amálie Dvořáková
24. Eliška Mašterová
29. Sára Strnadová
36. Tereza Zmrhalová

štafety
5. štafeta A 4 × 60 m (Krčálová H., 
Rašovská, Puzrlová, Švihálková)
8. štafeta B 4 × 60 m (Strnadová, 
Dvořáková, Zmrhalová, Mašte-
rová)
Děvčata 2004 a mladší
víceboj
1. Magdalena Zachová
8. Veronika Krčálová
10. Vendula Švihálková 
11. Sára Pavlidu
21. Dana Harvey
25. Eliška Řeháčková
27. Natálie Puffer
41. Ellie Puffer
42. Nikola Navrátilová
štafety
2. štafeta 4 × 60 m (Zachová, 
Pavlidu, Krčálová, Harvey)

-vill-

Malí atleti se utkali ve víceboji
I. liga házené ml. dorostenek
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
22:26 (13:11)
Utkání druhého kola začalo lépe 
hostující družstvo, které dokázalo 
více zužitkovat nabízené střelecké 
příležitosti. Navíc, řada hrůzných 
faulů nebyla ze strany rozhodčích 
trestána. Domácí hráčky se po-
stupně otřepaly z  počáteční ner-
vozity a postupem času umazávaly 
ze soupeřova náskoku. V další fázi 
si pak díky úspěšnější střelbě ze 
střední vzdálenosti získaly dvou-
brankové vedení, které zdařilou 
obrannou hrou, za  níž vynikala 
brankářka Jarmila Šabacká, doká-
zaly udržet až do poločasové pau-
zy. Po  změně stran brněnský tým 
změnil rozestavení a  převzal ak-
tivitu především díky daleko lépe 

fungující defenzivě. Naše hráčky 
se trápily především v útočné hře, 
kdy jsme nedokázali najít úspěš-
nou cestu k soupeřově svatyni. Po-
malá a  málo nápaditá rozehrávka 
narážela na připraveného soupeře. 
Dlouhých sedm minut jsme v této 
fázi utkání nevstítili gól, a tak ve 44. 
minutě svítil na ukazateli nepřízni-
vý stav 15:18. I přes oddychový čas 
se nedařilo účelně bránit a dostá-
vat se do  rychlých brejků. Časté 
individuální chyby nás neustále 
držely krok za soupeřkami. Nadě-
je na možný zvrat svitla šest minut 
před vypršením hrací doby, kdy se 
podařilo dotáhnout se na  nejtěs-
nější rozdíl (20:21). Naše následné 
kiksy v obraně a zbrklé zakončení 
postupného útoku opět nahrály 
soupeři, který nás přestřílel a cen-

né vítězství si již „pohlídal“. Nic 
na  tom nezměnila ani závěrečná 
snaha a  vysunutá obrana, svým 
dílem přispěl k  nepříliš pohledné 
oboustranné „holomajzně“ i  vý-
kon rozhodčích…
Sled branek – 0:2, 2:4, 4:5, 6:6, 9:7, 
10:10, 12:10, 14:13, 15:13, 15:18, 
16:20, 20:21, 20:24, 21:25. 7m hody 
1/0:2/2, vyloučení 0:5. Počet střel 
41:46. Hrály: Jarmila Šabacká, Ve-
ronika Blažková – Eliška Koude-
lová (7), Kateřina Závišková (5), 
Denisa Janečková (4), Romana Do-
ležalová (3), Agáta Uchytilová (2), 
Soňa Bačová (1), Andrea Rymešo-
vá, Zuzana Matoušková, Michaela 
Zedníčková, Dagmar Mejzlíková, 
Eliška Buchtová. Trenéři: ing. Vin-
cenc Záviška, Radka Zedníčková, 
Edita Partlová.

Mladší dorostenky podlehly Bohunicím

-záv-

Mezikrajové utkání atletických 
družstev mladšího žactva
Ve  Vyškově proběhlo utkání 
družstev mladších žáků a  žákyň 
krajů Moravskoslezského, Olo-
mouckého, Zlínského, Jihomo-
ravského a Vysočiny. Utkání dal-
ších skupin probíhalo paralelně 
v Jablonci nad Nisou a v Kolíně.
Do  krajského družstva mladších 
žákyň byly z Velkého Meziříčí no-
minovány Karolína Jelínková, Eliš-
ka Běhounková a Lenka Horká.

Karolína Jelínková ve  sprintu 
na  60 m obsadila 6. místo a  při-
spěla k umístění štafety 4 × 60 m 
na  5. místě, Eliška Běhounková 
na 60 m překážek byla 11., ve sko-
ku do výšky skončila na 8. místě. 
Lence Horké se po prázdninovém 
volnu tolik nedařilo a ve své dis-
ciplíně 60 m překážek nebodova-
la. Celkem děvčata přispěla 9,5 
body k celkovému počtu 44 bodů 
a  družstvo Vysočiny obsadilo 5. 
místo, chlapci byli 4.

Zdejší atletky závodily 
za Kraj Vysočina

Dorost
HC Bulldogs Nové Mesto nad Vá-
hom – HHK VM 7:2 (4:2, 2:0, 1:0)
Branky a asistence HHK: 8. Buri-
an L., 11. Burian L. Sestava HHK: 
Juda J. – Smažil, Báňa M., Přine-
sdomů, Kampas M. – Tichý, Buri-
an L., Tlapák – Nevěčný, Bernat, 
Šilpoch D. – Dundálek, Pacalová, 
Kapusta O – Pavelka. Vyloučení: 
6:2, využití: 2:0, v  oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 26:19. 
Starší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 1:6 
(0:0, 0:5, 1:1)
Branka HHK: 45. Procházka 
(Hedbávný, Řepa). Sestava HHK: 
Svoboda (Pestr) – Báňa M., Šan-
dera, Karásek, Janoušek – Třeštík, 
Řepa, Hedbávný – Kapusta L., 
Havliš, Procházka – Zacha, Strá-
dal D., Ambrož. Rozhodčí: Strá-
dal, Musil. Vyloučení: 2:4, bez 
využití. Střely na branku: 23:32. 
Mladší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 1:6 
(0:2, 0:2, 1:2)
Branka HHK: 44. Dvořák L. Se-
stava HHK: Honiš – Poledna, 

Broža, Dvořák L., Vildomec, So-
botka – Dvořák F., Švejda, Barto-
šek – Šilpoch M., Nesvadba, Zdvi-
hal – Strádal T. Rozhodčí: Strádal, 
Musil. Vyloučení: 1:0, bez využití. 
Střely na branku: 27:38.
HC Moravské Budějovice – 
HHK VM 3:11 (1:4, 0:3, 2:4)
Branka HHK: 2. Švejda (Dvořák 
F), 2. Poledna (Dvořák F.), 13. 
Zdvihal (Sobotka), 15. Poledna 
(Broža), 25. Dvořák L. (Broža), 
32. Švejda (Poledna), 33. Zdvihal 
(Nesvadba), 46. Sobotka (Dvořák 
L.), 49. Nesvadba, 54. Nesvadba 
(Sobotka), 59. Sobotka (Dvořák 
L.). Sestava HHK: Honiš – Poled-
na, Broža, Dvořák L., Vildomec 
– Dvořák F., Švejda, Bartošek 
– Nesvadba, Zdvihal, Sobotka. 
Rozhodčí: Michal Ludvík, Marek 
Ludvík. Vyloučení: 2:0, bez vyu-
žití. Střely na branku: 11:46. 
Program: 5. 10. v 11.30 SK Horác-
ká Slavia Třebíč – HHK ml. žáci 
a ve 13.30 SK Horácká Slavia Třebíč 
– HHK st. žáci (ZS Třebíč) 
6. 10. v 11.15 HHK dorost – VSK 
Technika Brno (ZS VM) 

-vill-

-hhk-

hokej mládež

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – TJ Bystřice pod 
Hostýnem 35:17 (18:9)
Mladší dorostenci v prvním do-
mácím utkání nové sezony hráli 
opět proti Bystřici, tentokrát ale 
té pod Hostýnem. Se slabším 
soupeřem si naši dorostenci jed-
noznačně poradili.
Úvod utkání nenasvědčoval jedno-
značnému průběhu, soupeř se ujal 
vedení 1:2 a naše družstvo se her-
ně hledalo. Útok byl příliš statický 
a bez nápadu, obrana pro změnu 
příliš děravá a dovolovali jsme sou-
peři laciné branky. V naší bráně 
byl proti Vojta Drápela, který vy-
táhl „ze šuplíku“ několik pěkných 
zákroků. Ve 14. minutě svítilo na 
ukazateli ještě skóre 8:6. Po zlepše-
ném herním projevu jsme soupeři 
odskočili na 14:6 a do poločasu ješ-
tě rozdíl navýšili na 18:9.

Druhá půle již probíhala jedno-
značně v naší režii, kdy si hráči 
s chutí zastříleli a všichni se po-
díleli na brankovém účtu. Škoda 
jen ještě velkého množství nepro-
měněných vyložených šancí!
V příštím kole nás čeká o poznání 
těžší soupeř – Polanka nad Od-
rou –, kde doufáme, že konečně po 
dvou letech půstu uspějeme.
7m hody 4/4:3/3 vyloučení: 8:6, 
ČK 0:1, diváků 63. Sled branek: 
1:2, 5:4, 8:6, 14:7, 18:9, 24:10, 
27:12, 31:13, 33:15, 35:17. Sestava 
a branky: Drápela Vojtěch – Janí-
ček Martin (13/2), Blaha Tomáš 
(5), Svoboda Filip (5), Pažourek 
Tomáš (3/1), Macoun Filip (3), 
Stupka Tomáš (2), Fiala Martin 
(2), Frejlich Tomáš (1), Ambrož 
Michael (1), trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Dorostenci házené jednoznačně přehráli Bystřici

Slza VM – FC Wiegel VM 11:1 
(3:1)
Kašpaři VM – Kittydogs United 
4:1 (2:0)
Oslavice – Woolloomooloo Bay 
2:6 (1:3)
Flamengo – La Bucañeros 0:2 
(0:2)
The Lost Generation – Pobřeží 
kocoviny 0:0 (0:0)
1. La Bucañeros 4 3 1 0 24:5 10
2. Slza VM 3 2 1 0 17:2 7
3. Woolloomooloo Bay 4 2 1 1 22:11 7
4. SK Mostiště 3 2 1 0 15:4 7
5. Flamengo 4 2 1 1 17:11 7
6. Kašpaři VM 4 2 0 2 9:8 6
7. The Lost Generation 4 1 2 1 6:15 5
8. Pobřeží Kocoviny 4 1 1 2 8:13 4
9. Oslavice 3 0 2 1 4:8 2
10. Kittydogs United 3 0 0 3 2:24 0
11. FC Wiegel VM 4 0 0 4 4:27 0

Program na umělé trávě za 3. ZŠ
3. října v 19.00 La Bucañeros – 
The Lost Generation a Woolloo-
mooloo Bay – FC Wiegel VM
7. října v 18.30 Flamengo – SK 
Mostiště a Oslavice – Pobřeží ko-
coviny
10. října v 19.00 The Lost Gene-
ration – Kittydogs United a Slza 
VM – La Bucañeros
Střelci branek: Dufek Jaroslav La 
Bucañeros 3 zápasy/7 branek; 
Kružík Karel Slza VM 2/6; Liška 
Lukáš La Bucañeros 4/5; Svoboda 
David Woolloomooloo Bay 4/5; 
Votoupal Michal Flamengo 4/5; 
Kostelecký Milan Woolloomoo-
loo Bay 2/5 -bíl-

,Bukanýři‘ jsou stále v čele ligy malé kopané

Z utkání Kašparů proti Kittydogs United. 
Foto: Jitka Plašilová
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Velmez podlehl Vyškovu a tabulku už nevede
MSD sk. D
Městský fotbalový klub Vyškov 
– FC VM 2:0 (1:0)
Branky: 4. Novotný, 63. Hodinář. 
ŽK: Machálek, Vrána – Šimáček, 
Souček, Vyskočil, Smejkal, Krej-
čí. Rozhodčí: Gloser – Růžička, 
Gasnárek M. Sestava: Simandl – 
Mucha Z., Souček, Šimáček (84. 
Vítek), Bouček – Dufek, Krejčí, 
Smejkal (67. Bradáč), Němec (79. 
Beran), Vyskočil (85. Caha) – Simr.
Zápas ve Vyškově se hrál za krás-
ného slunečného počasí. Hned 
od  prvních minut převzalo tak-
tovku domácí mužstvo, které 
po celý zápas určovalo tempo hry. 
Ve 4. minutě otevřel účet Novot-

ný, který dorazil míč po přímém 
kopu do  naší branky. Simandl 
míč po  zdařilém PK tak tak vy-
razil, ale naši obránci zůstali ci-
vět. Gól domácí tak povzbudil, 
že nám míč půjčovali jen spora-
dicky. Když už jsme se k  nějaké 
kombinaci dostali, tak jsme hned 
o míč přišli, protože jsme si buď 
nepřihráli, nebo nakopli na  ob-
sazeného hráče. V  19. minutě 
zaběhl za  naši obranu Novotný, 
udělal si s  míčem, co potřebo-
val, ale vystřelil naštěstí hodně 
vysoko nad Simandlovu branku. 
Ve  24. minutě přišla naše první 
šance, ale Simrovu střelu z vápna 
po pěkném centru Dufka domá-

cí Kollár vyrazil na  rohový kop. 
Ve  33. minutě po  rychlém pro-
tiútoku domácích náš brankář 
vyrazil na rohový kop technickou 
lobovanou střelu. Ve  39. minutě 
skončil centr našeho Jardy Krej-
čího těsně nad brankou.
Do  druhého poločasu jsme na-
stoupili s tím, že musíme hlavně 
zlepšit přesnost přihrávek a při-
dat na lepší kombinaci a pohybu. 
To se nám však vůbec nepoved-
lo. Ve 47. Vyškovští zahodili vy-
loženou gólovku, když domácí 
hráč po centru do malého vápna 
nikým nekrytý přestřelil bran-
ku Simandla. Ve  49. minutě 
hlavičkoval Němec do  náruče 

Kollára. V 53. minutě jsme měli 
k  dispozici volný přímý kop 
z hranice vápna po faulu na pro-
nikajícího Krejčího, ale Jarda 
Dufek trefil jen zeď domácích. 
V  56. minutě bravurně vyrazil 
střelu po  rohovém kopu Siman-
dl. V  60. minutě opět Simandl 
zlikvidoval bravurně kopnutý 
volný přímý kop. Naši hráči se 
trápili a  nebyli schopni vůbec 
žádné kloudné kombinace. V 63. 
minutě po  rychlém protiútoku 
domácích zasáhl ve vápně Hon-
za Šimáček a  rozhodčí nařídil 
penaltu, kterou Hodinář promě-
nil. V  tom momentě bylo defi-
nitivně po  jiskřičce naděje, ale-

spoň srovnat utkání na  remízu. 
Hostující trenér sáhl ke  střídání 
a  pustil do  hry postupně všech-
ny náhradníky. Obraz hry se až 
do konce utkání nezměnil a do-
mácí hráči zaslouženě vyhráli. 
Negativem utkání bylo zranění 
Součka v  82. minutě (následně 
pak musel střídat), kdy rozhodčí 
Gloser skluz s podrážkou nahoru 
neocenil ani kartou.
„Dnes nás Vyškov přehrál 
ve všech individuálních a herních 
činnostech. Domácí hráči měli 
daleko větší vůli po vítězství, což 
dávali najevo hlavně pohybem 
po hřišti. My jsme kazili i  ty nej-
jednodušší přihrávky a  bez toho 

nejde kombinovat. Dnes jsme 
předvedli náš vůbec nejhorší vý-
kon v  této sezoně. Kritiku snese 
pouze výkon brankáře Simandla,“ 
zhodnotil trenér Libor Smejkal st. 
Nejlepší hráči: Machálek, Novot-
ný – Simandl. 
1. Polná 9 6 1 2 16:9 19
2. Velké Meziříčí 9 6 1 2 13:7 19
3. Líšeň 9 5 2 2 13:8 17
4. Rosice 9 5 1 3 15:11 16
5. Bystrc 9 4 3 2 21:13 15
6. Stará Říše 9 4 3 2 13:11 15
7. Vyškov 9 3 5 1 15:9 14
8. Vrchovina 9 3 3 3 6:8 12
9. Hodonín 9 2 5 2 8:8 11
10. Pelhřimov 9 3 2 4 15:19 11
11. Blansko 9 2 4 3 15:13 10
12. Bohunice 9 2 3 4 14:18 9
13. Bystřice n. P. 9 2 3 4 10:16 9
14. Tasovice 9 2 2 5 8:14 8
15. Uh. Brod 9 1 3 5 9:18 6
16. Napajedla 9 1 1 7 7:16 4

-ls-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – SHC Maloměři-
ce 26:25 (13:13)
První domácí zápas začínali naši 
muži proti Maloměřicím. 
První pětiminutovka utkání byla 
velmi „divoká“. Obě družstva 
vstoupila do  utkání ve  velkém 
tempu. Na  obou stranách se 
rychle zakončovalo a  vstup se 
povedl více hostům (1:3). Ná-
sledně dvěma rychlými trefami 
srovnal Jirka Kaštan. Pak se za-
čaly prosazovat přes aktivní vy-
sunutou obranu 4–2 naše spoj-
ky a  vypracovali jsme si vedení. 
V další pasáži hry naše družstvo 
velmi dobře bránilo a soupeř se 
těžko prosazoval. Z  toho naši 
hráči vytěžili přechod do  rych-
lých brejků, které však přišly vni-
več. Neuvěřitelných sedm zaho-
zených vyložených šancí soupeř 
potrestal srovnáním na  11:11. 
V  závěrečných minutách polo-
času vždy dokázaly Maloměřice 
výsledek dorovnat.
Do  druhé půle domácí doslova 
vlétli a po 8. minutách hry, díky 
triu spojek Matušík – Bezděk 
– Večeřa, vrátili vedení na  naši 
stranu (18:14). Na obou stranách 
se hrála kombinační házená, buď 
zakončovaly spojky ze střední 
vzdálenosti, nebo bylo k  vidění 
několik pěkných dohrání do kří-
del. Ve 22. minutě za stavu 26:21 
to již vypadalo na  jednoznačný 

průběh, ale opak byl pravdou. 
Opět naše hráče trápila koncovka 
a  neproměnilo se několik slib-
ných příležitostí. „Majlont“ ucítil 
šanci a  začal bojovat. Naši hráči 
promarnili přesilovou hru 6 na 4 
a  soupeř se v  27. minutě dotáhl 
na  jednobrankový rozdíl 26:25. 
Dramatická koncovka přinesla 
dvě zbrklá zakončení našich hrá-
čů, hosté naštěstí již neměli tolik 
sil překonat naši obranu, a  tak 
body zůstaly doma. 
Naši hráči závěr podcenili a  po-
sledních osm minut hry nevstře-
lili branku, naštěstí dobrá obrana, 
za  kterou spolehlivě chytal celé 
utkání Libor Kotík, uhájila hube-
né vítězství 26:25!

K příštímu utkání zajíždí družstvo 
mužů na  palubovku extraligové 
zálohy Handball KP Brno B, které 
v  prvních dvou utkáních nebodo-
valo.
7m hody 2/0:7/5 vyloučení: 5:6, 
počet diváků 148. Sled branek: 1:3, 
4:5, 8:6, 10:8, 11:11, 13:13, 18:14, 
20:16, 23:18, 24:21, 26:22, 26:25. 
Sestava a branky: Kotík Libor, Poul 
Ondřej – Bezděk Jakub (7), Matu-
šík Roman (5), Večeřa Vítězslav (4), 
Fischer Radim (4), Kaštan Jiří (3), 
Hron Vojtěch (1), Živčic Pavol (1), 
Lečbych Jan (1), Pavliš David, Ba-
báček Petr, Konečný Ladislav, Tro-
jan Vítězslav, trenér Vaverka Vlas-
timil, vedoucí družstva Vodák Petr.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkáři zahájili soutěž vítězstvím

2. liga žen Morava
TJ Sokol VM – SK UP HSC Olo-
mouc 27:26 (13:16)
Ve  druhém kole podzimní části 
se družstvo žen utkalo se svým 
tradičním soupeřem, SK UP 
HSC Olomouc. Naše ženy chtěly 
na  domácí půdě získat plný bo-
dový zisk. Díky předvedenému 
bojovnému výkonu a velké chuti 
po vítězství tento cíl splnily a zís-
kaly tak důležité dva body.
Na  začátku utkání se hrála vy-
rovnaná házená. Postupem času 
získávaly mírně návrh hostují-
cí hráčky, které se prosazovaly 
převážně přes střed naší obrany. 
Vedení hostů se nám dařilo do-
tahovat díky dobrému pohybu 
a kombinacím v postupném úto-
ku. Ale naší obraně se stále neda-

řilo ubránit dvě střelecké spojky 
hostů. Proto jsme musely stále 
dotahovat jejich mírné vedení 
(21. minuta 11:11). V  poslední 
desetiminutovce prvního polo-
času jsme pomýšlely na zvrácení 
zápasu v  náš prospěch. Ale zby-
tečné technické chyby a  zbrklá 
zakončení dokázala pochytat 
hostující brankářka. Olomoucké 
hráčky tak mohly předvést něko-
lik rychlých přechodů do útoku, 
které znamenaly branky v  naší 
síti. Po  prvním poločase, tak 
na ukazateli svítilo skóre 13:16.
Během poločasové pauzy jsme na-
braly potřebné psychické i fyzické 
síly a  na  soupeřky jsme doslova 
„vletěly“. Prvních deset minut 
jsme v obraně předváděly vynika-
jící spolupráci, která vedla k tomu, 

že soupeř nedokázal ani jednou 
skórovat. Zatímco naše hráčky 
vsítily hned sedm branek. Během 
velké části druhého poločasu jsme 
byly jednoznačně lepším celkem. 
V  obraně se nám dařilo pokrý-
vat střelce ze střední vzdálenosti 
a díky rychlému přechodu do úto-
ku jsme stále navyšovaly brankový 
rozdíl (23. minuta 26:19)! 
Ovšem vidina jednoznačného 
vítězství zřejmě našim ženám na-
hnala strach. Během posledních 
sedmi minut jsme vyprodukova-
ly hned několik zbytečných ztrát 
míče a soupeřky je ztrestaly rych-
lými brejky, které s  přehledem 
proměňovaly. Místo, abychom si 
zkušeně podržely míč, tak jsme 
se snažily zakončovat z  nepři-
pravených pozic. Na  hřišti jsme 

najednou působily unavenějším 
dojmem. Touha po  vítězství se 
na  naší straně přece jen ukázala 
silnější a  mohly jsme si tak při-
psat první letošní body.
Naše družstvo na  hřišti působilo 
sehranějším dojmem, než co před-
vádělo v  předchozích zápasech. 
I  díky tomu jsme dokázaly vzít 
soupeřkám z Olomouce oba body.
V  následujícím kole zajíždíme 
na půdu loňského druhého druž-
stva 2. ligy žen – Morava, a  to 
celku Karviné. Zápas. bude těžký 
7m hody 4/2:7/5; vyloučení: 2:3, 
počet diváků 42. Sled branek: 2:1, 
4:4, 8:8, 11:11, 13:16, 20:17, 23:17, 
26:19, 27:22, 27:26. Sestava a bran-
ky: Babáčková Marcela – Plachet-
ská Jitka (7/2), Hublová Hana (6), 
Závišková Iva (4), Pacalová Lenka 

(2), Pártlová Markéta (2), Dvořá-
ková Šárka (2), Klusáčková Jana 
(2), Rousová Nikola (1), Hladíková 
Denisa (1), Necidová Soňa, Homo-

lová Michaela, Studená Kateřina, 
vedoucí družstva Ing.  Stanislav 
Tvarůžek, Jana Lavická. 

-jl-, foto: Jaroslav Hugo

Domácí prostředí házenkářské haly přineslo ženám první body

HHK VM – HC Uh. Hradiště 
8:3 (2:1, 3:1, 3:1)
Branky a  asistence: 7. Kudláček 
(Krča), 11. Bula (Sláma), 32. 
Nekvasil (Burian, Sláma), 37. 
Nekvasil, 39. Kudláček (Krča), 
46. Krča (Weiss, Bula), 47. Weiss 
(Sláma), 51. Bula (Střecha, Kře-
nek) – 3. Černý (Bureš), 40. Fri-
drich (Červenka, Studený), 45. 
Burša (Fridrich). Sestava HHK 
VM: Hladík (Štourač) – Amb-
rož, Sláma, Dusík, Šerý, Pokorný, 
Štěpánek – Krča, Kudláček, Bu-
rian – Nekvasil, Hlouch, Novák 
– Střecha, Bula, Křenek – Weiss. 
Vyloučení: 9:6, navíc Ambrož 10 
min. OT. Využití: 2:2, v  oslabe-
ní 1:0. Střely: 44:23 (11:7, 16:10, 
17:6). Diváci: 123.
První mužstvo HHK vstoupilo 
o víkendu do další sezony v Kraj-
ské lize JM a Z. Na úvod je čekal 
nevyzpytatelný tým Uherského 
Hradiště, který nás v  minulé se-
zoně obral o  pět mistrovských 
bodů.
Přes drobné zaváhání v  úvodu 
utkání, kdy hosté vstřelili první 
branku, si naše mužstvo šlo jed-
noznačně za  svým cílem zvítězit 
a připsat si první body do tabulky 
jihomoravské konference. Na prv-
ní branku HHK čekali fanoušci 
do sedmé minuty, kdy se v přesi-
lovce prosadil po  přihrávce Mi-
chala Krči Jirka Kudláček. O čtyři 
minuty později již šli naši hráči 

do  vedení. Po  přihrávce Lukáše 
Slámy překonal hostujícího gól-
mana Honza Bula. První třetina 
skončila jednobrankovým vede-
ním HHK.
Ve druhé periodě se skóre měni-
lo až ve 32. minutě. Po přihrávce 
Lukáše Slámy z  hloubi obran-
ného pásma vyzval přesnou 
přihrávkou Viktor Burian stří-
dajícího Karla Nekvasila, který 
v  samostatném nájezdu nedal 
brankáři hostí šanci. Střela pod 
vyrážečku byla nechytatelná. 
Ve 37. minutě hráli hosté z Hra-
diště přesilovou hru. Nahozený 
puk zpracoval za  brankou hostí 
brankář Hubáček. Ze střední-
ho pásma se za  pukem důrazně 
vydal Karel Nekvasil, který vy-
bruslil s  kotoučem po  levé stra-
ně do  brankoviště a  zasunul jej 
mezi nohy nešťastného strážce 
svatyně. O dvě minuty později se 
podruhé v  utkání prosadil Jirka 
Kudláček, kterému přesně při-
hrál Michal Krča. V závěru druhé 
třetiny hráli hosté dvojnásobnou 
přesilovku, kterou dokázali zu-
žitkovat, a  upravili stav po  dvou 
třetinách na 5:2.
V  posledním dějství se nejprve 
prosadili hosté, kdy snížili na 5:3. 
Naši hráči ovšem žádné drama 
nepřipustili a  ve  45. minutě, bě-
hem 17 vteřin, přidali dvě branky 
a definitivně zlomili odpor hráčů 
hostujícího týmu.

První tým HHK si připsal na své 
konto první vítězství a  v  tabulce 
jihomoravské konference se vy-
houpl na druhé místo.
Ostatní výsledky prvního kola: 
Velká Bíteš – Uherský Ostroh 6:2, 
Brumov-Bylnice – Uničov 3:5, 
Rosice – Kroměříž 5:7, Boskovice 
– Warrior Brno 1:7, Uherský Brod 
– Blansko 4:2.
Program: 6. 10. v 17.00 HC Uni-
čov – HHK VM, (ZS Uničov)

Krajs. liga již. Moravy a Zlínska
1. Brno 1 1 0 0 0 7:1 3
2. Velké Meziříčí 1 1 0 0 0 8:3 3
3. Velká Bíteš 1 1 0 0 0 6:2 3
4. Uničov 1 1 0 0 0 5:3 3
5. Šternberk 0 0 0 0 0 0:0 0
6. Rosice 1 0 0 0 1 5:7 0
7. Blansko 1 0 0 0 1 2:4 0
8. Boskovice 1 0 0 0 1 1:7 0

Hokejisté vstoupili do sezony skvěle

-hhk-

kdy a kam

na fotbal 
na Tržiště
v sobotu 5. října v 15.00 FC VM 
muži B – SK Sp. Štěpánov n. S.
v neděli 6. října v 10.15 FC VM 
muži A – FSC Stará Říše
na házenou
do haly za Světlou
ve středu 2. října v 18.00 český 
pohár mužů – Tatran Bohunice
v sobotu 5. října 9.00–15.00 Liga 
Vysočiny – starší žáci turnaj VM, 
Havlíčkův Brod, Nové Veselí A, 
B, Dolní Cerekev


