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Na Antarktidu se chci ještě vrátit, přeje si Jiří Kolbaba

Demoliční práce v Jupiter clubu 
pokročily

 Pokračování na straně 4
Snímek z pondělí 14. 10. zachycuje místo, kde bývalo jeviště velkého sálu. Teď je 
tam hromada suti, přes kterou je vidět dozadu k řece. Foto: Martina Strnadová

Strategické dokumenty Vel-
kého Meziříčí jsou nově volně 
přístupné na městském webu. 
Lidé se tak mohou sami seznámit 
s plány a výhledy radnice dlouho 
do budoucna. 

„Je to jeden z  posledních kroků 
v  systematickém zpřístupňování 
plánů a  vizí vedení města. Před-
cházelo mu samozřejmě zavedení, 
nebo rozšíření veřejných debat nad 
jednotlivými dokumenty,“ říká sta-
rosta R. Necid. V  sekci ‚o  městě‘ 
jsou dnes volně ke  stažení kom-
pletní plány na rozvoj cyklostezek, 
bezbariérových tras a  podobně. 

„Nejstěžejnějším dokumentem je 
takzvaný Integrovaný plán rozvoje 
města. Ten je zpracován až do roku 
2020 a  jeho vyhotovení provázela 
řada odborných i  laických debat 
a  nejrůznějších připomínkových 
diskuzí. Zahrnuje v podstatě všech-
na klíčová odvětví společenského 
i  ekonomického života našeho 
města,“ popsal starosta Necid. 
V  nejbližší době na  webu radnice 
zpřístupní například i  takzvanou 
Bílou knihu dopravy, nebo Kon-
cepci rozvoje kultury. „Jde o aktuál-
ně zpracovávané dokumenty, které 
rovněž obsahují podněty a návrhy 
veřejnosti,“ řekl starosta.  

ZAHAJUJEME PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ
otevřeno po-pá 9-17 hod
 sobota 8-12 hod

tel.: 568 875 403, 736 484 434,
 736 484 435

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

Jiří Kolbaba měl na přednášce společníka – Kryštůfka, plyšovou hračku mající 
podobu malého záchranáře, která je v sanitkách a slouží dětem. Foto: Iva Horká

Již popáté se mohli Velko-
meziříčští zaposlouchat 
do interesantního vyprávění 
o cestování Jiřího Kolbaby. 
Tentokrát fotograf přijel, aby 
se podělil o zážitky z Ant-
arktidy, již navštívil celkem 
třikrát. Poprvé před dvanácti 
lety, podruhé loni a potřetí 
letos. Dvakrát na zmíněný 
kontinent plul lodí a jednou se 
tam dopravil letadlem. A chce 
se do těchto ojedinělých míst 
ještě vrátit.

Velkomeziříčským poslucha-
čům se Jiří Kolbaba představil 
v pořadu nazvaném Modrobílé 
ticho — tajuplná Antarktida. 
Diashow z  cyklu Discover the 
World nabídlo zajímavé sním-
ky bizarních ledovců a  obdi-

vuhodnou antarktickou faunu. 
Strhující plavba do  Antarktidy 
na  polské plachetnici Selma 
a  překonání Drakeovy úžiny 
na  tak malém plavidle, pat-
ří k  těm nejdobrodružnějším 
cestám, které lze na  planetě 
podniknout. Tento fakt hovoří 
za vše. „Ledový kontinent bude 
v  romantických duších vždy 
vzbuzovat touhy po nových po-
znáních a dobrodružstvích,“ po-
pisuje fotograf a cestovatel, „ale 
zároveň také platí, že chcete-li 
do ráje, musíte dvakrát přes pek-
lo.“ Divoké vody okolo Hornova 
mysu, v místě setkání dvou nej-
větších oceánů, potopily stovky 
lodí a  tisíce námořníků. Mnozí 
nikdy nespatřili cíl své cesty.
Návštěva a  pobyt v  Antarktidě 
podle Kolbabových slov vyža-

duje pečlivou přípravu, správ-
ně zvolená zavazadla, oblečení 
a  obuv. Ovšem, i  když se ces-
tovatel perfektně připraví, není 
jisté, že je vše za  ním. O  tom 
by mohl právě Kolbaba dlouze 
vyprávět. Jeho zavazadla s  vý-
bavou se mu totiž někde ztratila 
a on zůstal před touto náročnou 
expedicí bez nich. Musel značně 
improvizovat, což není vůbec 
dobré. Naštěstí se domů vrátil 
‚pouze‘ s  omrzlými šesti prsty, 
které se ale už zotavily. A zava-
zadla přišla nakonec po více než 
dvou měsících k němu domů. 
Výbava není levnou investicí, 
kupříkladu speciální zimní bun-
da stojí v rozmezí 20 až 40 tisíc 
korun. Je speciálně upravená, 
stejně jako ostatní pomůcky.

 Pokračování na straně 3 

vás srdečně zve na 

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 23.–28. 10. 2013
Otevírací doba: ne–čt: 9.00–22.00
Pá-So: 10.00–24.00 Tel.: 566 543 435

RESTAURACE KŘIŽANOV

Radnice volně 
zpřístupnila strategické 
dokumenty 

Výstavbě víceúčelového sálu Ju-
piter clubu ve Velkém Meziříčí 
předchází demolice původního 
velkého sálu s jevištěm, galerií, 
balkony, šatnami, maskérnou 
a dalšími přilehlými prosto-
rami. 

Přípravné a  bourací práce pro 
vítěze výběrového řízení na do-
davatele stavby – společnost 
PKS Stavby – provádí firma 
Polanský Group. Podle jejího 
stavbyvedoucího Jiřího Šestáka 
by s  demolicí měla být hotova 
do  10. listopadu 2013. „Pro-
bíhalo odstrojování vnitřních 
i  vnějších prostor objektu vel-
kého sálu – konstrukcí, zdiva, 
stropů, demontáž parket, prken 
apod.,“ popsal počátek prací 
Šesták a dodal, že ve druhé po-
lovině minulého týdne pracov-
níci zezadu od  řeky sundávali 
plechovou krytinu střechy nad 
jevištěm, poté dřevěné záklopy, 
krovy. 

-ran-

DNES Gastroden
HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, 16. 10. 2013
od 9 do 17 hodin v areálu školy.

Mimořádné setkání starosty Radovana Necida s občany tentokrát 
s vyhlášením soutěže a s hostem 
■ 17. 10. 2013 v 16 hodin na malé scéně v Jupiter clubu, Velké Meziříčí.
V úvodu budou vyhlášeni vítězové soutěže Rozkvetlé město, a poté bude 
beseda s hostem, ekologem Viktorem Třebickým na téma Ekologická stopa 
Velkého Meziříčí a využití obnovitelných zdrojů energie 
v domácnostech a o možnostech získání dotace v této oblasti. –měú–

Vyhlášení soutěže Rozkvetlé město je již 
zítra. Zúčastní se i host

LINDT - NOVĚ v prodejně od 7. 10. 2013

Změna vydání novin
Noviny vyjdou výjimečně ve čtvrtek!
Vzhledem ke státnímu svátku, který připadá na pondělí 28. 10. 2013, 
vyjdou naše noviny namísto ve středu 30. ve čtvrtek 31. 10. Jelikož 
chceme, aby čtenáři dostali aktuální volební výsledky z víkendu 25. a 
26. 10. hned následující týden, přesouváme vydání z technických dů-
vodů o den později. 
Děkujeme čtenářům za pochopení.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko
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Oprava kanalizace 
na Karlově začíná
již tento týden

Martina Strnadová

Ples města bude v bývalém 
luteránském gymnáziu

Rekonstrukce kanalizace 
na Karlově ve Velkém Meziříčí 
začíná dnes. Částečná uzavír-
ka opravovaných částí potrvá 
od 16. října do konce listopadu 
letošního roku. Průjezdná 
zůstane polovina komunikace 
a provoz budou řídit semafory. 

Rekonstrukce kanalizace se týká 
pravého jízdního pruhu vozov-
ky ve směru jízdy z kopce dolů, 
tedy od Brna na  Jihlavu. „Práce 
zahájíme asi 15 metrů před kři-
žovatkou s  ulicí Nad Kunšov-
cem,“ sdělil Vratislav Čamek, 
jednatel firmy Content, která 
akci provádí. Tam bude umís-
těn první semafor. Druhý pak 
bude asi 15 metrů za přechodem 
u  bytového domu nad prodej-
nou „U Peterkových“. Tam první 
opravovaný úsek končí. Práce 
v  této části Karlova by měly být 
hotovy do 5. listopadu. 
„Od 1. listopadu začneme opra-
vovat druhou část, která začíná 
asi 50 metrů nad ulicí Novou 
a  končí 15 metrů za  odbočkou 
K Buči,“ dodal V. Čamek s  tím, 
že akce má být kompletně hoto-
va závěrem listopadu.

O ples města Velké Meziříčí, který 
každoročně zahajuje plesovou sezonu 
v Jupiter clubu, zájemci nepřijdou ani 
teď v době rekonstrukce velkého sálu. 
Proběhne jako vždy počátkem roku 
2014, tentokrát v budově bývalého lute-
ránského gymnázia.

„My víme, že chceme ples ve Velkém Mezi-
říčí, nikoli ve Velké Bíteši nebo někde jin-
de,“ uvedl starosta Radovan Necid a dodal, 
že město má již vybraný termín i  kapelu. 
Zahraje ta stejná jako minule. 
Městský ples v  náhradních prostorách 
si vyžádá určité finanční náklady navíc. 
„Po  dohodě s  majiteli chceme jeden sál, 

kde jsou sololitové příčky, upravit, vyčistit, 
aby vznikla krásná, velká prostora a v ní by 
byla diskotéka,“ popsal Necid a  dodal, že 
další místnost bude vyčleněna na bar, další 
k posezení stejně jako chodby, celý prostor 
bude nasvětlen včetně nádvoří, kde by se 
dalo i grilovat. „Nejhorší je to se záchody, 
protože dámské jsou jen dva,“ poznamenal 
starosta s  tím, že ty bude nutno rozšířit, 
vyřešit to nestandardně. Dámám zůstanou 
k dispozici i  ty pánské a pro muže budou 
na nádvoří umístěny „toitoiky“.
Všechno chceme nachystat a zavčas dáme 
lidem vědět, aby se mohli v  Jupiter clubu 
přihlásit o lístky,“ uzavřel Necid.

Také oprava střechy domu na Ostrůvku probíhá 
během letošního podzimu. Foto: Iva Horká

Některé stavby ve městě před zimou finišují 

Foto z pátku 11. 10. ukazuje, že střecha  je již 
pokrytá střešní krytinou. Foto: Martina Strnadová

Ski klub na Fajtově kopci rozšiřuje tamní rybník pod 
sjezdovkou. Foto: Iva Horká

Rybník potřebuje zvýšit kapacitu vody kvůli umělému 
zasněžování svahu. Foto: Iva Horká

Město hledá využití 
pro bývalou ordinaci 
pohotovosti
Město Velké Meziříčí řeší využití prázdné ordinace a k tomu přilehlých 
místností v budově Nad Gymnáziem, kde sídlí hasiči a záchranáři. 
Mohlo by tam být centrum zdravotnické osvěty stejně jako jakási 
pobočka krizového štábu města.

Uvedené prostory v minulosti sloužily pohotovosti, po jejím zrušení byly 
užívány jako ordinace soukromé praktické lékařky. Nyní jsou prázdné 
a město je nabídlo k pronájmu. „I když jsme změkčili podmínky pronájmu, 
přesto se nikdo nepřihlásil,“ uvedl starosta Radovan Necid. Proto nyní měs-
to zvažuje jiné využití, než coby ordinaci. Návrhy už se sešly. „Na jednání 
rady přišli zástupci záchranářů, hasičů a policistů,“ popsal starosta s tím, že 
další nápad předložil doktor Jiří Kaše. Ten by chtěl v prostorách zřídit cen-
trum zdravotnické osvěty. Zástupce hasičů zase navrhoval ponechat místo 
jako zázemí všem složkám integrovaného záchranného systému. Starosta 
sám zvažoval, zda bývalou ordinaci nevyužít pro zasedání krizového štábu 
města. „Jenomže to podle zákona nejde,“ vysvětlil Necid a dodal, že stěžej-
ním místem v tomto případě musí být radnice. Ale v budově hasičky by 
mohla být jeho záloha. „Kdyby tady na radnici došlo k mimořádné udá-
losti, třeba by tady byla voda, nebo by zase uhodil blesk, tak záloha bude 
tam,“ doplnil Necid. Současně by mohli prostory užívat hasiči i záchranáři 
jako svoji zasedačku a také centrum zdravotnicko sociální osvěty by s tím 
šlo skloubit. „Zdravotníci by tam mohli provádět školení pro veřejnost, lé-
kaře i některé organizace,“ podotkl místostarosta Josef Komínek. Do jedné 
z místností se pravděpodobně přesunou mladí hasiči se svojí klubovnou. 
„Teď budeme vyčíslovat náklady,“ uzavřel starosta s tím, že stavební úpravy 
nepředpokládají. Martina Strnadová

Martina Strnadová

V ÚSP Křižanov mají novou počítačovou učebnu, kterou si lidé během dne 
otevřených dveří mohli též prohlédnout. Další fotky viz strana 4. Foto: Iva Horká

Firma Poex Velké Meziříčí má 
vzrůstající ekonomické výsledky 
a hodlá ve městě svoji činnost stále 
rozvíjet. Již brzy v průmyslové zóně 
otevře skladovou a distribuční halu. 

Radu města o  tom informoval ředitel 
a  majitel firmy Pavel Kratochvíla při 
návštěvě vedení města v podniku. 
„Postupně chceme navštěvovat vý-
znamné zaměstnavatele našeho města, 
abychom s  nimi mohli mluvit nejen 
o jejich záměrech, ale zejména o tom, 
co by pro jejich zaměstnance a vůbec 
činnost město mohlo udělat. Zaměst-
navatelé jsou totiž pro další rozvoj 

města jedním z  nejdůležitějších pilí-
řů,“ zdůvodnil návštěvu podniku vel-

komeziříčský starosta Radovan Necid. 
Poex dnes zaměstnává zhruba 200 lidí 
a patří mezi firmy, které kladou důraz 
na  vysokou kvalitu výrobků. To zna-
mená, že je držitelem prakticky všech 
certifikátů kvality, které se v oboru dají 

získat. Sedm výrobků je také držitelem 
značky Klasa. „To je pro nás signálem 
nejen o  ekonomické síle, ale zejména 
o společenské odpovědnosti vůči své-
mu městu,“ pochvaloval si starosta 
Necid. 
Rada města takto už navštívila kon-
cern Draka Kabely (nyní součástí 
holdingu Prysmian Group), chystá se 
do Sanbornu, do Agadosu apod. „Ná-
zory a podněty vedení firem i zaměst-
nanců jsou pro nás důležité. Chceme, 
aby se lidé ve městě mimo jiného cítili 
i pohodlně. A k tomu patří například 
i co nejméně překážek pro podnikání,“ 
uzavřel starosta.

Českému výrobci dražé a křupek se ve 
Velkém Meziříčí daří

Starosta města Radovan 
Necid: „Názory a podněty 

vedení firem i jejich 
zaměstnanců jsou pro nás 

důležité.“

-ran-

Křižanovský ústav otevřel dveře. Den poté se do něho přijeli 
podívat i potomci Teuberů, bývalých majitelů zámku
V rámci týdne sociálních služeb 
pořádal Ústav sociální péče 
(ÚSP) Křižanov svůj den otevře-
ných dveří (DOD) a posezení 
s tamní kapelou Šafářanka. 
Minulou středu měla možnost 
veřejnost i média nahlédnout 
do prostor jak uvnitř, tak vně 
zámku s přilehlým parkem. Pro 
odborné informace si přijeli také 
studenti ze SOŠ sociální Jihlava 
či speciální pedagogiky Masa-
rykovy univerzity Brno. Den 
poté navštívili zařízení i potomci 
z rodu Teuberů, bývalých majite-
lů zámku.

Příchozí se mohli zúčastnit komen-
tovaných prohlídek, které probí-
haly vždy po  hodině, začínalo se 
v devět a končilo v patnáct hodin. 
Odborný komentář metodičky 
ústavu Mgr.  Evy Příhodové, která 
provázela mimo jiné také skupinku 
s médii, přiblížila, jak to v zařízení 
chodí či další informace, na něž se 
zájemci ptali. ÚSP Křižanov patří 
mezi zařízení s  celoročním poby-
tem pro dospělé lidi s  mentálním 
postižením. Jeho kapacita je 142 
uživatelů s  postižením zejména 
mentálním, ale i  s  přidruženými 
kombinovanými vadami. Pobytové 
sociální služby zajišťuje 101 pracov-

níků. „Poskytujeme sociální služby 
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením a Chráněné bydlení li-
dem s postižením,“ předeslala me-
todička, „nabízíme širokou škálu 
terapií a  aktivizací, které jsou při-
způsobovány individuálním potře-
bám jednotlivých klientů. Nejdůle-
žitější je připravit tyto lidi pro život 
v běžné společnosti.“
Ústav je neustále vylepšován, na-
posledy kupříkladu v něm vznikla 
nová PC učebna, kde probíhá po-
čítačová terapie. „Jde o originální 
projekt našeho ÚSP, který vychází 
z  myšlenek neformální komunity 
iSEN, jejichž příklad a úsilí je pro 
nás velkou inspirací,“ přibližuje 
PhDr.  Marie Bartošková, dlouho-
letá ředitelka zařízení, „v zahraničí 
existuje několik institucí, které již 
pracují tímto směrem. Bohužel 
v našem prostředí jde stále o nové 
myšlenky, budeme proto rádi, když 
budeme moci přispět k lepší osvětě 
metod do dalších skupin sociálních 
služeb.“ Ve stručnosti v této terapii 
jde o  rozvoj člověka prostřednic-
tvím IT. Jejím cílem je zpřístupnit 
dostupný potenciál IT nástrojů, 
a  to nejen dotykových tabletů, 
i když ty nyní v křižanovském zaří-
zení převažují. Právě pomocí table-
tů iPad se klienti vzdělávají ve čtení

či matematice a dalších dovednos-
tech. Krom prohlídky budovy se 
dopoledne mohli zájemci podívat 
na  hipoterapii pod vedením pana 
Suchardy, která probíhala v zámec-
kém parku. V  závěru DOD všem 
ve  víceúčelové místnosti zazpívala 
Lucie Laubová z  Heřmanova, po-
sluchačka hudební fakulty AMU, 
za doprovodu hudebního skladate-

le Františka Fialy. Zazněly jak lido-
vé písně, tak americké či horácké.
ÚSP Křižanov byl také vybrán 
svým zřizovatelem, jímž je Kraj Vy-
sočina, k realizaci projektu Podpo-
ra transformace sociálních služeb 
pro lidi s  postižením. Účelem je, 
aby tito lidé přecházeli z  velkých 
ústavů do  bytů nebo rodinných 
domů v běžné zástavbě a žili způso-

bem života běžným pro jejich vrs-
tevníky. „Nyní máme pronajaty tři 
byty a dům v Křižanově, kde bydlí 
dvanáct uživatelů.
V ústavu nechybí ani školní vzdě-
lávání, které zajišťuje Základní 
a  praktická škola Velké Meziříčí 
a ZŠ a SŠ Březejc, kde se čtyři uži-
vatelé vzdělávají v  oboru tkalcov-
ských prací. Iva Horká
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Loď Selma na Antarktidě, kterou plul Jiří Kolbaba. Vpravo typičtí „obyvatelé“ tohoto kontinentu tak, jak jsou 
publikováni na jedné z Kolbabových pohlednic. 2x foto: Jiří Kolbaba, zdroj: webové stránky autora

Pokračování ze strany 1
A  není divu, vždyť jde o  konti-
nent s  nejtvrdšími klimatickými 
podmínkami na planetě, popisu-
je Kolbaba na  besedách, ale též 
na  svých webových stránkách. 
Nejnižší naměřená teplota byla 
zaznamenána na  stanici Vos-
tok a  činila –89,2 stupňů Celsia 
a  rychlost větru je tam občas až 
300 km/h.
Vyprávění o  Antarktidě je roz-
děleno do dvou pořadů, přičemž 
jeden popisuje první dvě výpravy, 
které se uskutečnily pomocí rus-
kého ledoborce a  argentinských 

vojenských letadel, a  další zase 
líčí třetí cestu na lodi Selma.
Nechyběly samozřejmě ani po-
hledy na  svět tučňáků, tuleňů, 
lachtanů, velryb, ptactva, ale 
i  polárních badatelů a  jejich zá-
kladen či na  nespočet dech be-
roucích pohádkových scenérií. 
Antarktida, dosud málo objevený 
kout světa, který nemá a  nikdy 
neměl stálé obyvatele, si po  celé 
miliony let zachovává svoji tvář, 
čistotu a  krásu. „Vše tam plyne 
pomalu a  klidně, to se týká ze-
jména ledovců,“ popisuje cesto-
vatel, „mohutné splazy, vysoké 

jako několikapatrové domy, urazí 
ročně vzdálenost až jeden kilo-
metr a postupně se za ohromné-
ho dunění odlamují a  odplou-
vají do  teplejších vod světových 
moří.“
Kolbaba, který vždy ke každé ces-
tě přistupuje s  velkou pokorou, 
připomněl nejen zmíněnou krá-
su ledovců, ale také jejich nebez-
pečí. Zdůraznil, že je třeba dbát 
přísných bezpečnostních opatře-
ní, z nichž jedno je nepřibližovat 
se k nim příliš blízko.
Jiří Kolbaba cestuje již 20 let. Jeho 
snem je navštívit severní pól.

Tradičně se konala 
soutěž o ceny, 
prostor byl i pro 
dotazy
Ti, kteří navštěvují Kolbabovy 
přednášky pravidelně, si už zvyk-
li na  jeho soutěže, kdy za  správ-
nou odpověď získává divák ně-
kterou z cen. Nejinak tomu bylo 
i tentokrát, otázky se točily kolem 
cestování a  tématu besedy, čili 
třeba kolik známe druhů tučňáků 
nebo v kolika letech zahynul brit-
ský polárník Robert Falcon Scott 

apod. Jiří Kolbaba rozdával jak 
produkty svoje, třeba kalendář, 
tak ty od  sponzorů, kupříkladu 
potravinový doplněk v  hodnotě 
několika stovek korun a další.

Na besedě se 
představil také 
Kryštůfek záchranář
Václav Novotný z  firmy Kapitol, 
který besedy Jiřího Kolbaby spo-
lečně s  Jupiter clubem v  našem 
městě organizuje, v úvodu sezná-
mil přítomné s  projektem Kryš-
tůfek záchranář dětem. Plyšové 

postavičky Kryštůfka záchranáře 
jsou díky společnosti Kapitol, 
která je zafinancovala, již dva 
roky součástí výbavy sanitních 
vozidel ZZS. Hračka je určena 
pouze dětským pacientům na pa-
lubách sanitek. „Pro děti bývají 
tyto situace stresující a Kryštůfek 
jim má přinést alespoň trochu 
radosti a  zmenšit jejich strach,“ 
říká odborný garant projektu, 
klinický psycholog Lukáš Hum-
pl. A  proč zrovna tohle jméno? 
„Svatý Kryštof je podle legendy 
patron cestovatelů, včetně dětí,“ 
vysvětlil Novotný.

O Kolbabovy cestopisné přednášky je zájem. Téměř 
zaplněné kino je toho důkazem. Foto: Iva Horká

Na Antarktidu se chci ještě vrátit, přeje si Jiří Kolbaba

Iva Horká

Marek Vácha přednášel 
v Husově domě

Necid dál vede 
velkomeziříčskou ODS

Policisté se zaměřili na kontrolu restaurací
V  pátek 27. září ve  večerních a  nočních hodinách provedli policis-
té z  Velkého Meziříčí a  Velké Bíteše ve  spolupráci se svými kolegy 
z  odboru služby cizinecké policie kontrolu provozoven ve  Velkém 
Meziříčí a v Měříně. Kontrola provozoven restauračních zařízení se 
týkala dodržování povinností stanovených zákonem v oblasti podá-
vání a prodeje alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let. 
Akce se účastnili kromě policistů pracovníci Městského úřadu Velké 
Meziříčí a strážníci Městské policie Velké Meziříčí. V rámci provede-
ného opatření bylo zkontrolováno celkem šest provozoven provozo-
ven v obou obcích. Při kontrole byly zjištěny čtyři podnapilé nezletilé 
osoby, z nichž dvě byly předány zákonným zástupcům a dvě si na mís-
tě převzal kurátor. Podání alkoholu bylo vyřešeno v jednom případě 
blokově, v  jednom domluvou a  zbývající dva případy byly zadoku-
mentovány a budou předmětem dalšího šetření.

Objasnili krádež železa
Policistům se podařilo objasnit případ krádeže železných náhradních 
dílů, ke  kterému došlo v  květnu letošního roku ve  Velkém Meziří-
čí. Tehdy neznámý pachatel přes víkend po  přestříhání plotu vnikl 
do  areálu firmy v  ulici K  Novému nádraží. Z  něho pak odcizil dvě 
převodovky a jeden elektromotor o celkové hmotnosti 155 kilogramů. 
Poškozená společnost vyčíslila škodu na nejméně dva tisíce korun. 
Policisté během prověřování případu zjistili, že uvedeného skutku se 
dopustili dva muži ve věku 25 a 27 let, oba z Velkomeziříčska. Oba 
byli navíc v minulosti za majetkovou trestnou činnost již odsouzeni. 
Policisté oběma sdělili podezření z přečinu krádeže a hrozí jim trest 
odnětí svobody až na dva roky.

Mladý motocyklista havaroval, nevlastní 
řidičák a motocykl měl ve špatném stavu
Ve středu 9. října havaroval po páté hodině večer v obci Tasov devate-
náctiletý motocyklista. Mladý řidič motocyklu Kawasaki jel ve směru 
od obce Jabloňov. Na komunikaci pokryté vrstvou písku dostal smyk, 
který nezvládl, a s motocyklem upadl na komunikaci. Při havárii se 
motocyklista zranil a  musel být převezen na  ošetření do  třebíčské 
nemocnice. Policisté provedli u řidiče motocyklu dechovou zkoušku, 
při které u něho požití alkoholu vyloučili. Provedeným šetřením dále 
zjistili, že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění a jel na motocyklu 
Kawasaki, který je bez registrační značky, nesplňuje stanovené tech-
nické podmínky a  nemá sjednané pojištění odpovědnosti za  škodu 
způsobenou provozem vozidla. Dále policisté zjistili, že motocyklista 
neměl při jízdě na hlavě řádně připevněnou ochrannou helmu. Do-
pravní nehodu policisté dále šetří. Řidič je podezřelý z několika do-
pravních přestupků.

Cizinec řídil auto s téměř 2 ‰ alkoholu
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky devětatřicetiletému cizinci, kterého policisté 
přistihli opilého při řízení vozidla Mercedes Benz. Ve středu 9. října 
jel před šestou hodinou večer ve Velkém Meziříčí ve směru od ulice 
Hornoměstská na  ulici K  Novému nádraží, kde automobil zastavila 
policejní hlídka. Policisté provedli u  maďarského řidiče dechovou 
zkoušku, při které muži naměřili 1,77 promile alkoholu. Řidiče zajisti-
li a převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 

-PČR-

Předsedou místní organizace 
ODS ve Velkém Meziříčí je 
na další dva roky Radovan 
Necid. Rozhodli o tom 
členové strany v tajné volbě 
na svém čtvrtečním sněmu.

Místopředsedou sdružení je 
opět Petros Martakidis, v míst-
ní radě (vedení místní organi-
zace) dále do roku 2015 zased-
nou Vilém Lavický, František 
Komínek, Jiří Michlíček, Jiřina 
Jurdová a Tomáš Hrabálek. 
Občanští demokraté vedení 
všech stupňů organizací (míst-

ní, okresní, krajské i celostátní) 
volí vždy na dva roky ve vnitro-
stranických volbách. „Ty bývají 
vždy tajné tak, abychom po-
stupovali přísně demokraticky. 
Letos se nám to neplánovaně 
překrylo s  předčasnými par-
lamentními volbami a  bylo to 
tedy trochu hektické,“ vysvětlil 
předseda Radovan Necid. 
Velkomeziříčská ODS dále 
navrhla Radovana Necida 
na předsedu okresní organiza-
ce, která se měla sejít nad vnit-
rostranickou volbou v pondělí.

Následně policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu. 
Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Vloupal se do prodejny
Policisté pátrají po pachateli, který se v obci Měřín vloupal do prodej-
ny. V noci z pondělí 7. října na úterý vypáčil vstupní dveře a dostal se 
tak do vnitřních prostor prodejny, kterou prohledal. Pachatel odcizil 
finanční hotovost přes dvanáct tisíc korun. Další škodu přes sedm tisíc 
korun způsobil poškozením dveří a zařízení prodejny. Případ policisté 
prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Vozidlo se střetlo s chodcem
V úterý 8. října došlo ve Velkém Meziříčí ke střetu vozidla s chodcem. 
Před druhou hodinou odpoledne jel padesátiletý řidič s osobním vozi-
dlem Renault Megane po ulici K Novému nádraží směrem na obchvat. 
V tu dobu přecházel vozovku dvaačtyřicetiletý chodec a došlo ke stře-
tu. Při dopravní nehodě se chodec zranil a byl převezen do brněnské 
nemocnice. Policisté provedli u řidiče i chodce dechové zkoušky, při 
kterých u obou požití alkoholu vyloučili. Na vozidle vznikla při neho-
dě škoda přibližně deset tisíc korun. Policisté provedli na místě do-
pravní nehody šetření, příčinu a další okolnosti nehody zjišťují.

Při havárii se řidička zranila
Ve čtvrtek 10. října jela před pátou hodinou večer třiadvacetiletá ři-
dička vozidla Opel po silnici ve směru od obce Osová Bítýška na Vel-
kou Bíteš. Po projetí zatáčky na přímém úseku v klesání dostala žena 
na mokré vozovce pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy 
smyk, který nezvládla a sjela do příkopu, kde se vozidlo přetočilo přes 
střechu a zadní částí automobil narazil ještě do stromu. Při havárii se 
řidička zranila a byla převezena na ošetření do brněnské nemocnice. 
Policisté provedli u řidičky dechovou zkoušku, při které u ní požití al-
koholu vyloučili. Na vozidle vznikla škoda přes osmdesát tisíc korun. 
Příčinu a další okolnosti dopravní nehody policisté šetří.

-ran-

Již po patnácté pozvala Čes-
kobratrská církev evangelická 
ve Velkém Meziříčí širokou 
veřejnost na tzv. večer s hostem. 

Tentokrát byla akce podpořena 
grantovým programem Zdra-
vé město Velké Meziříčí, což jí 
mimo jiné pomohlo k  větší pu-
blicitě. Ve  zcela zaplněném Hu-
sově domě vystoupil v  pátek 27. 
září kněz, přírodovědec, spisova-
tel a vysokoškolský učitel Marek 
Orko Vácha.
V  přednášce se věnoval tématu 
stvoření, vztahu vědy a víry, sla-
vení, důstojnosti člověka a došlo 
i na avizované téma optimismus 
a naděje. Krátce a s úsměvem za-
vzpomínal na dobu, kdy byl v na-
šem městě kaplanem. Po  před-
nášce a  odpovědích na  dotazy 

využili účastníci možnosti za-
koupit si některou z  jeho knih, 
do které jim autor ochotně napsal 
věnování.
„Plný dům lidí, skvělý host, str-
hující přednáška, inspirativní 
myšlenky, příjemná atmosféra – 
co víc si přát? Marek Orko Vácha 
nejen o naději mluvil, zároveň ji 
i vyzařoval, je to zážitek se s ním 
osobně setkat. Zájemcům po-
skytnu zvukový záznam, stačí se 
ozvat e-mailem, kontakt najdete 
na  www.evangelicivm.cz,“ zhod-
notil akci její organizátor, evan-
gelický farář Pavel Janošík. 
Dalším hostem by měl být 
ve středu 23. října v 18 hodin li-
terární historik prof. Martin C. 
Putna, který promluví o spisech 
Jakuba Demla jakožto dokumen-
tu církevních dějin. -pj-

Marek Vácha zájemcům podepisoval svoji knihu. 
Foto: archiv Českobratrské církve evangelické VM
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Pokračování ze strany 1
Souběžně byly vybourány příč-
ky v  prostorách ve  třetím nad-
zemním podlaží, byt domov-
níka, toalety, archivní sklad. 
Došlo i  na  demolici stropu 
ve  velké šatně. O  víkendu se 
těžká technika větším dílem 
„zakousla“ i  do  hlavních stěn 
objektu.
„Vše probíhá bez větších pro-
blémů. Jediný zádrhel byl s roz-
vodem vody a  topením. Oba 
systémy propojovaly starou bu-
dovu s novou, č. 18 (v níž sídlí 
kino atd.). Museli jsme tudíž 
zajistit přepojení rozvodů tak, 
aby mohla budova č. 18 fungo-

vat zcela samostatně,“ popsal 
problém ředitel Jupiter clubu 
Milan Dufek. Navíc bylo nutno 
provést i změnu připojení met-
ropolitní sítě – namísto zezadu 
od řeky z náměstí. 
„Tím jsme zajistili funkčnost 
internetové sítě i  telefonního 
spojení. Snažíme se, aby naši 
činnost tato výrazná omezení 
nenarušovala. Jsem proto rád, 
že lidé přišli v  tak hojném po-
čtu do  kinosálu na  přednášku 
cestovatele Jiřího Kolbaby, či 
přednášku Vlastivědné a  ge-
nealogické společnosti,“ uzavřel 
Milan Dufek.

Velký sál Jupiter clubu se proměnil ve staveniště. 
Parkety jsou už demontovány. Foto: Martina Strnadová

Demoliční práce v Jupiter clubu pokročily

Martina Strnadová

Začalo se také se sundáváním plechové krytiny střechy 
nad jevištěm. Foto: Martina Strnadová

Pohled zezadu od řeky, přístavek na faře je již zbourán. 
Díra vede do sálu. Foto: Martina Strnadová

Otvorem ve zdi se pracovníci dostávali do velkého sálu 
od řeky Balinky. Foto: Martina Strnadová

Pohled od kanceláří Jupiter clubu. Pracovníci rozebírají 
střechu. Foto: Martina Strnadová

V minulém týdnu firma začala likvidovat střechu nad 
velkým sálem. Foto: Martina Strnadová

Potomci z rodu Teuberů v ÚSP Křižanov dne 10. 10.  na 
nově zrekonstruovaném zámeckém nádvoří. Foto: ÚSP

Křižanovský ústav 
otevřel dveře
 Pokračování ze strany 2

Součástí prohlídky byly i prostory základní školy, která 
v ÚSP funguje v samostatné budově. Foto: Iva Horká

 Další fotografie najdete na našem webu.

František Fiala, Lucie Laubová a ředitelka ÚSP Křižanov 
Marie Bartošková. Foto: Iva Horká

Během dne otevřených dveří v ÚSP Křižanov se zájemci 
mohli podívat, jak žijí jeho klienti. Foto: Iva Horká
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ŘáDKY NA NEDĚlI pŘíSpĚVKY OD čTENáŘů

Středa 16. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. 
J. B. Čtvrtek 17. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., rekolekce 8.30 modlitba 
růžence, 9.00 mše sv., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 17.00 mše sv. 
o. J. B., Hrbov 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 18. 10.: 8.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a  příležitost ke  svátosti 
smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. 
J. B. Sobota 19. 10.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 20. 10.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 
mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.30 Růžencová pobožnost, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 18. 10. Dolní Bory 17.30 adorace Nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 20. 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 po večerní mši sv. bude 
teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke  svátosti smíření 
a pokání a adorace Nejsvětější svátosti, v 16.30 mše sv. za lékaře a zdra-
votníky, po mši sv. přátelské setkání. Sobota 8.00 setkání ministrantů. 
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
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 

Lampedusa
Lampedusa… do  července le-
tošního roku jsem vůbec neměl 
ponětí, že takový ostrov někde 
existuje. Neměl jsem tušení, že 
je součástí Itálie, a že přesně tam 
putují zástupy uprchlíků z Afriky.
Mezinárodní tiskové agentury 
informovaly, že v pondělí 8. čer-
vence papež František navštívil 
nejjižnější italský ostrov, který je 
známý jako meta imigrantů z Af-
riky, od  níž ji dělí přibližně 100 
kilometrů. Přesně Lampedusu. 
Papež se tam modlil za všechny, 
kdo přišli o život v moři, navštívil 
tamější imigrantský tábor. Flavio 
di Giacomo, mluvčí italského 
oddělení Mezinárodní organiza-
ce pro migraci po  návštěvě řekl: 
„Poselství, které dává papež tou-
to návštěvou, je velmi důležité 
a  pomůže snad konečně přenést 
mediální pozornost, zaměřenou 
dosud spíše na  počty a  na  tak-
zvanou ,invazi‘, zcela jinam, totiž 
na nouzovou situaci. Tedy huma-
nitární nouzi lidí, kteří bohužel 
nemají jinou možnost, než vydat 
vlastní život do rukou ilegálních 
přepravců a  nezřídka naleznou 
ve Středozemním moři smrt. (…) 
Doufám, že návštěva papeže do-
káže konečně přitáhnout mediál-

ní, ale také politickou pozornost 
na  tento humanitární aspekt, 
protože kontrolovat hranice je 
sice dobré, ale netřeba přitom za-
pomínat na lidská práva.“
Papež odletěl. Prázdniny pokra-
čovaly. Na  Lampedusu zase svět 
zapomněl. Až…
Dne 3. října se malý středomořský 
ostrov znovu dostal do centra po-
zornosti. U jeho břehů se potopila 
přeplněná loď s 500 běženci. Kata-
strofu přežilo údajně jen 155 lidí.
Lampedusa nemizí z  televizních 
obrazovek, z  webových stránek. 
Ozývá se prezident Německa, šéf 
Evropské unie, papež…
Svět najednou začíná „objevovat 
Ameriku“ – problém, který tady 
existuje, ale o  kterém se moc 
ve všedním životě nemluví.
Najednou se hledá řešení, finanč-
ní pomoc, právní změny.
Ale zůstává tady jedna otázka: 
zda obyvatelé Evropy, a  to jsme 
také my, jsou ochotní přijmout 
nějaké uprchlíky. A to ne ve smy-
slu obecném – „někde v Evropě“ 
ale přesně – tady a teď.
Odpovězme si sami… a  Lampe-
dusa, ať je světlem v hledání od-
povědi.

P. Lukasz Szendzielorz

Zaspali vhodnou dobu k digitalizaci kina
Jan Čermák získal před 100 lety 
licenci k provozu stálého kina 
ve Velkém Meziříčí.

Promítání filmů bylo na začátku 
20. století velkou atrakcí. Prv-
ní biografy byly v  tomto obdo-
bí kočovné. V  českých zemích 
vzniklo první stálé kino v  roce 
1907 v Praze. Na západní Moravě 
začalo promítat stálé kino v roce 
1912 v Jihlavě.
Ve  Velkém Meziříčí zažádal 
na  okresní hejtmanství o  licen-
ci ke  zřízení stálého biografu už 
v roce 1913 mlynář Jan Čermák, 
který se na  přelomu století pro-
slavil jako vynikající sportovec 
a  jeden z  našich nejvýznamněj-
ších letců. Jako první v  českých 
zemích získal mezinárodní pilot-
ní diplom. Povolení k provozová-
ní stálého kina bylo ještě v  roce 
1913 Janu Čermákovi uděleno. 
A  v  podhradském mlýně zača-
ly přípravy k  jeho provozu. Jako 
malý sál pro diváky byla vybrána 
bývalá prodejna mouky, která 
se nacházela vpravo od  brány 
do mlýna. Byla zřízena oddělená 
promítací kabina, zakoupen pro-
jektor, plátno a další běžné vyba-
vení. První veřejné promítání se 
uskutečnilo v březnu 1914.
Správu kina a  organizování jeho 
provozu si vzala na  starost žena 
Jana Čermáka – Růžena, rozená 
Klapková. Její malířské nadání 
umožňovalo zhotovování ori-

ginálních reklamních plakátů, 
které byly vyvěšovány na  tabuli 
umístěné na rohu budovy velko-
meziříčské radnice. Růžena Čer-
máková měla k zajištění provozu 
kina k  dispozici následující oso-
by: Promítačem se stal technicky 
nadaný stárek mlýna Marhan. 
Jeho žena prodávala vstupenky. 
Uvaděčkou kina byla Matylda 
Šmídová (žena listonoše). Hlasa-
telem byl František Vala (holič). 
Jeho úkolem u němého filmu byl 
překlad titulků filmů z  němči-
ny do  češtiny. Seděl u  druhého 
okénka v  kabině, odkud hlásil 
živý překlad do prostoru s divá-
ky. Zvuk přicházel k divákům ze 
zadu. Kino ve  mlýně Jana Čer-
máka bylo v provozu přes období 
světové války a v nové republice 
do roku 1921. 
Další osud meziříčského kina až 
do  roku 2012 si připomeneme 
jen heslovitě:
1921 – licence k  provozu kina 
byla převedena na  spolek Sokol 
Velké Meziříčí. Za  sídlo kina 
byla vybrána tělocvična Soko-
la ve  dvoře budovy Obecníku 
na náměstí.
1927 – Sokol vystavěl ve  dvoře 
koupeného domu č. p. 17 na ná-
městí podle projetu pražského 
architekta Františka Krásného 
sokolský divadelní a  kinový sál. 
V něm tehdy ještě němé filmy do-
provázel stejně jako na Obecníku 
vynikající hudební improvizací 

tzv. kinoorchestr pod vedením 
ing. Cyrila Slezáčka.
1928 – V  konkurenčním kině 
Charita v ulici s dnešním názvem 
Poštovní byla zahájena filmová 
představení. Ve  městě byla tak 
v provozu dvě kina.
1930 – Sokolské kino uvedlo 
do trvalého provozu zvukový film
1945 – Znárodněním kinemato-
grafie přešla obě kina do  správy 
národního výboru. Kino Charita 
bylo prostorově rozšířeno a  mo-
dernizováno. Kino Sokola bylo 
zrušeno.
1977 – V  nově vystavěné budo-
vě Sdružení klubu na  náměstí 
vzniklo kino, které se tak dostalo 
do sousedství sálu bývalého diva-
delního a  kinového sálu Sokola. 
Kino Charita bylo zrušeno.
1985 – Kino Sdruženého klubu bylo 
zasaženo povodní. S velkým úsilím 
byl jeho provoz obnoven a později 
se stalo součástí Jupiter clubu.
2012 – Dne 30. 5. téhož roku se 
uskutečnilo poslední představení 
kina pro veřejnost a provoz kina 
pro veřejnost byl zastaven a pře-
rušeno nepřetržité promítání fil-
mů od roku 1913.
Nahlédneme-li do  webových 
stránek Jupiter clubu, s. r. o., na-
lezneme nyní v kolonce kino pro 
říjen: „V  tomto měsíci nejsou 
žádné události.“ Protože zřizova-
telem Jupiter clubu je Město Vel-
ké Meziříčí nese prostřednictvím 
konkrétní samosprávy probíhají-

cího období odpovědnost za tyto 
„žádné události“. Tato samosprá-
va totiž zcela zaspala vhodnou 
dobu k  digitalizaci našeho kina, 
za  kterou můžeme označit rok 
2011 (dotace 800.000 Kč na  zří-
zení tehdy byla přiznána téměř 
všem žadatelům). V  současné 
době je v  ČR digitalizováno již 
423 kin. Z  okolí mezi ně patří 
Tišnov, Ivančice, Rosice u  Brna, 
Hlinsko, Dačice, Počátky, Třešť 
i další. Také bývalá okresní měs-
ta (Žďár nad Sázavou r. 2011). 
Digitalizaci uskutečnila i  menší 
městečka, jako vzdálenější Proti-
vín nebo Strunkovice nad Blanicí 
s 1250 obyvateli. Tamější kino je 
vybaveno nejvyspělejší technolo-
gií (obraz 4K 3 D, zvuk 5.1) s pro-
jektorem Sony. Kvalitou obrazu 
předčí i multiplexy v ČR. Neustá-
lá snaha naší radnice v soutěžení 
o nejnižší ceny hrozí nebezpečím, 
že vysoutěží podřadné technické 
vybavení kina, které bude třeba 
brzy vyměnit. Takovéto a podob-
né praktiky si jistě občané našeho 
města nezaslouží.
Naopak je třeba poděkovat v zá-
věru tohoto článku všem, kteří 
se v  posledních téměř sto letech 
věnovali obětavě provozu kin 
ve  Velkém Meziříčí a  považova-
li tuto službu veřejnosti za  své 
poslání a udrželi kina v činnosti 
ve složitých letech světových vá-
lek i hospodářské krize.

Ing. Antonín Dvořák

Evropský den jazyků se slaví 26. 
září po celé Evropě od roku 2001, 
který byl vyhlášen Evropským ro-
kem jazyků. Evropa oplývá oprav-
dovým jazykovým bohatstvím. 
Hovoří se zde 23 úředními jazyky, 
více než 60 regionálními či menši-
novými jazyky původních komu-
nit, a to nepočítáme jazyky, jimiž 
mluví občané pocházející z jiných 
zemí a  světadílů. Znalost dalšího 
jazyka (či dokonce několika ja-
zyků) nám umožňuje co nejlépe 
využívat pracovní, studijní a  ces-
tovní příležitosti na  celém konti-
nentu. Dostáváme se do  kontak-
tu s  lidmi ze zahraničí. To nám 
umožňuje nový pohled na  to, co 
to je být Evropanem, a  na  to, co 
společně vytváříme. 
Naše škola se k této oslavě připojila 
v pátek 27. září 2013 celoškolním 
projektem, který jsme se rozhodli 
pojmenovat „Společně Evropou“. 
A společně jsme Evropou opravdu 
procházeli. Starší žáci si pod ve-
dením učitelů připravili nádherné 
workshopy pro mladší žáky.

Již od  rána se ze tříd druhého 
stupně ozývaly zvuky spojené 
se stěhováním nábytku, zapíná-
ním dataprojektorů, převlékáním 
do  kostýmů, linula se vůně růz-
ných pokrmů a  připravovalo se 
vše potřebné. V 8 hodin celá akce 
začala. Žáci prvního stupně se 
svými třídními učiteli, vybaveni 
plánkem, se vydali na  postupnou 
návštěvu jednotlivých worksho-
pů. Při vstupu do třídy 6. A, která 
prezentovala Španělsko, jsme byli 
omámeni vůní citrusových plodů, 
tyto jsme později ochutnali, zhléd-
li ukázku typického španělského 
tance flamenco, dověděli jsme 
se, co znamená korida a byl nám 
předveden býčí zápas s  rozzuře-
ným býkem. Také jsme se naučili 
základní pozdravy. Žáci 6. B si 
připravili prezentaci o  Švýcarsku, 
kterou předvedli s využitím inter-
aktivní tabule, své hosty naučili 
několik pozdravů a všichni ochut-
nali švýcarský sýr. Třída 7. A  se 
rozdělila na 2 skupiny. První sku-
pina nás seznamovala s  Ruskem. 

Žáci začali ukázkou z  pohádky 
Mrazík, poté si své hosty rozdělili 
do  skupinek, v  nichž museli po-
stupně plnit různé úkoly, učili se 
azbuku, několik pozdravů, sklá-
dali puzzle – vlajku, dovídali se 
o  typických výrobcích, sportech, 
školství a  také nechyběla ochut-
návka. Po celou dobu mohli hosté 
sledovat animovanou pohádku Jen 
počkej, zajíci. Druhá skupina sed-
máků prezentovala Itálii. Žáci se 
dověděli základní informace o této 
zemi, spoustu zajímavostí o  Be-
nátkách, historii, typickém jídle, 
poslechli si pověst o vzniku Říma, 
zhlédli krátký zápas gladiátorů 
a učili se římské číslice. Osmáci se 
rozhodli seznámit nás se Sloven-
skem. Připravili si krátkou prezen-
taci na interaktivní tabuli a vzápětí 
si pozornost svých posluchačů 
ověřili kvízem, vyslechli jsme slo-
venskou státní hymnu, ochutnali 
halušky a skládali puzzle. Třída 9. 
A odvedla velký kus práce, protože 
se rozdělila na 3 skupiny a uvádě-
la tedy 3 země. Francie nám byla 

představena formou prezentace, 
dověděli jsme se základní fakta, 
prohlédli si fotografie a  ochutna-
li jsme francouzské palačinky se 
šlehačkou. Při představování Velké 
Británie na  nás hostitelé mluvili 
anglicky, a  dokonce své hosty ze 
základů angličtiny zkoušeli, vyprá-
věli o tradicích, ukazovali fotogra-
fie a památky v Londýně. Poslední 
skupina se rozhodla nás seznámit 
s  Belgií. Přidali něco z  geografie, 
historie, tradic a  také nechyběla 
ochutnávka – tentokrát belgické 
vafle. Na závěr mladší žáci bodově 
ohodnotili workshopy, které starší 
žáci připravili. Vítězné třídy si po-
chutnaly na českých dortech. 
Po  „procházce Evropou“ jsme 
byli všichni unaveni, ale plni 
zážitků, získali jsme se spous-
tu nových informací, ochutnali 
tradiční pokrmy a společně jsme 
si uvědomili, jak rozmanitá je 
Evropa. Na  strávníky naší škol-
ní kuchyně čekalo překvapení: 
francouzská polévka, španělský 
ptáček s  rýží, americká buchta, 

italské karamelové kapučíno.
Letošní oslava Evropského dne 
jazyků se opravdu vydařila a my – 

žáci i učitelé – se těšíme na tu příští.
Anna Madroňová

foto: archiv ZŠ a MŠ Křižanov

‚Společně Evropou‘ u příležitosti evropského dne jazyků v ZŠ a MŠ Křižanov

V průběhu měsíce září se žáci ze 
základních škol ve Velkém Me-
ziříčí mohli zúčastnit soutěže 
Putování po zelených ostrovech, 
kterou připravily Chaloupky 
ve  spolupráci s  městem Velké 
Meziříčí při příležitosti Evrop-
ského týdne mobility. Mnozí 
z  nich se vydali na  cestu, aby 
vyluštili tajenku s  poselstvím 
nejstaršího stromu ve  městě. 
Pokud pečlivě plnili jednotlivé 
úkoly, dostali se nakonec do zá-
meckého parku ke  staré lípě, 
o které se traduje, že je potom-
kem lípy, jež pamatovala ještě 

franckého kupce Sáma. A kolik 
že je staré lípě let? Prý kolem 
300, uváděli žáci ve  svých od-
povědích. Pokud byste si věk 
stromu chtěli sami ověřit, stačí 
změřit obvod kmene a  získané 
číslo vydělit číslem 2,5.
Pro 5 úspěšných řešitelů z  ka-
ždé školy je na  Ostrůvku při-
pravena odměna, kterou si 
mohou vyzvednout v  pracov-
ních dnech od  7.00 do  16.00 
do konce října.
Ze ZŠ Sokolovská: Michaela Mar-
ková 3. A, Kateřina Marková 5. A, 
Eliška Rosecká 6. B, Lucie Teplá 

8. A, Monika Mikysková 8. A.
Ze ZŠ Oslavická: Lukáš Vaňák 1. 
A, Natálie Marková 3. A, Markéta 
Hanušková 5. B, Denisa Hanuš-
ková 5. B, Nikola Lišková 5. B.
Ze ZŠ Školní: Adéla Buriánková 
1. A, André Káňa 3. A, Emma 
Blažková 5. A, Sára Strnadová 5. 
A, Kateřina Nováková 5. B.
Ani ostatní řešitelé nemusí 
být smutní, protože i  pro ně je 
na  Ostrůvku připravena sladká 
odměna. O  koho jde, se dozvíte 
ve svých školách. Za sponzorský 
dar ve formě sladkých odměn dě-
kujeme zdejší firmě.

A  my ostatní nezapomínej-
me na  to, že stromy provázejí 
člověka po  celý život a  svou 
životností přesahují lidské ži-
voty. Každý z nich je jedinečný 
a  neopakovatelný. Jejich vý-
znam je nenahraditelný, zvláště 
ve  městech. Olistěné koruny 
dokážou tlumit hluk, poskytují 
stín ve vedrech nebo úkryt při 
dešti, zvlhčují vzduch a produ-
kují kyslík. Zvlášť ty největší 
a nejstarší z nich jsou úžasným 
světem pro živočichy. Chraňme 
si je a pečujme o ně. 

-chal-

Žáci putovali po zelených ostrovech
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Zprávy z jednání Rady města ze dne  9. 10. 2013

1. Rada města vzala na vědomí: 
•  zprávu o činnosti bytové komise za III. čtvrtletí 2013
• souhlas Kraje Vysočina s  darováním svých pozemků, které jsou 
součástí nového chodníku v  Dolních Radslavicích a  doporučuje za-
stupitelstvu města darování pozemků parc. č. 1113/1 o  výměře 47 
m2, 1113/5 o výměře 81 m2, 1113/7 o výměře 36 m2 a 1113/9 o vý-

měře 19 m2 v  k. ú. Dolní Radslavice, obec Velké Meziříčí přijmout
• informaci o systému nakládání s odpadem na území města
2. Rada města schválila:
• návrh smlouvy budoucí na  zřízení práva věcného břemene 
ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a k tíži pozem-
ků města parc. č. 1819/1, 2768/1, 2108 a 2096/8 v lokalitě ul. Karlov 
a Františkov pro výstavbu Kauflandu s právem uložení přeložky NN 
– zemního kabelu a  podpěrného bodu (sloupku) do  těchto pozem-

ků, s  právem hospodaření, údržby a  oprav na  dobu trvání stavby 
• Plán zimní údržby 2013–2014
• rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 3725 sběrný dvůr v areálu 
TSVM, rozdělení: 30 tis. Kč – § 3639 zateplení střechy dílen haly C 
(sněhové zábrany + oplechování štítů) v areálu TSVM
• rozpočtové opatření: zdroj: 10 tis. Kč – § 4375 pronájem Charita – 
nízkoprahové centrum, rozdělení: 10 tis. Kč – § 4375 nájemné placené 
firmě Conti Trade.                                  Ing. Radovan Necid, starosta města

Velkomeziříčská Rada města projednala...

Tradiční recesisticko-sportovní 
závod „Koulení kola z  Lednice 
do  Brna“ letos startoval v  sobo-
tu 5. 10. 2013 v  9.00 z  náměstí 
v  Lednici. Třicetšest tříčlenných 
družstev se snažilo dokoulet kolo 
od  žebřiňáku po  cyklostezce až 
na  brněnskou Starou radnici 
po trase téměř 67 km dlouhé ve-
doucí malebným krajem vinic, 
luk a hájů jižní Moravy. Všichni 
závodníci se přitom směli přesu-
novat pouze vlastní silou (např. 
kolmo, pěšmo, na  bruslích, 
na  trakači) a  jeden z nich musel 
neustále valit po  zemi dřevěné 
loukoťové kolo.
Kola o  váze 12,5 kg byla vyro-
bena speciálně pro tento závod 
kolářem z  povolání, Johanem 
Marinem Jágerem z české vesnice 
Eibenthal v  rumunském Banátu, 
který se výrobou kol zabývá už 
od svých 16 let. Tím byl naplněn 
i jeden z cílů akce – pomoci právě 
české menšině žijící více jak 200 
let v  zapomenutém koutě Ru-
munska.
Letos se podařilo nejlepšímu tří-
člennému družstvu pokořit tra-
ťový rekord, a to skoro o více jak 
čtyři minuty. Délka tratě Lednice 
– Brno je 66,9 km.
Pořadí: 1. místo Becaro Team 
3:51:57 hodin
2. místo Hopela 3:53:10 hodin
3. místo Vertical čtverec Novák 
profiteam 4:09:29 hodin
„Naším cílem bylo potřetí vyhrát 
a odvézt si trofej závodu. Třetí ti-

tul byl okořeněn i novým rekor-
dem trati 3:51:57 hodin. Na  vý-
sluní jsme se vrátili po jednoleté 
pauze, kdy nás vystřídali kouleči 
týmu Hopela z Náměště nad Os-
lavou (letos na  druhém místě),“ 
popsal jeden z členů týmu Becaro 
z  Rudy Milan Procházka, jehož 
parťáky jsou Vít Paták a  Roman 
Bednář. Společně již absolvo-
vali vítězné tažení v  letech 2010 
a  2011 (rekord tratě 3:55:42 ho-
din je zapsaný v České knize re-
kordů) a  letos, krom toho mají 
ještě dvě druhá místa z  let 2009, 
2012. „Po  loňském ‚neúspěchu‘ 
jsme zvolili taktiku vyčkávání 
a strategicky jsme se vezli za ve-
doucím družstvem Hopela s od-
stupem cca 50 m. Naštěstí jsme 

po  celou dobu neměli výraznou 
krizi díky kvalitnímu běžeckému 
tréninku. Ve velmi rychlém závo-
dě jsme zaútočili 5 km před cílem 
a s vypětím všech sil se ujali vede-
ní,“ dodal Procházka.
Koulení kola se mohou zúčastnit 
i děti, a to na trati dlouhé 66,9 m. 
V  Lednici na  náměstí se jich za-
pojilo 30 a v Brně na Zelném trhu 
82. Cyklojízdy se zúčastnilo 112 
vyznavačů bicyklování.
Něco málo o  závodě:  Podle sta-
ré brněnské pověsti se roku 1636 
vsadil zručný kolář Jiří Birk v šen-
ku lednickém nad džbánkem dob-
rého moravského vína, že za svítá-
ní porazí strom, vyrobí z něj kolo 
a dokulí je z Lednice k městským 
branám Brna dříve, než slunce 
za jeho hradby zapadne. 
A  tak se také stalo. Kolo předal 
starostovi Gabrielu Grimmovi, 
který je nechal zavěsit v  radnici 
na  věčnou památku. Od  té doby 
jsou dvěma hlavními symbo-
ly města brněnské kolo a  drak. 
Po  tomto husarském kousku ně-
kteří Birka obdivovali, ale více 
bylo těch, co si začali šuškat, že to 
není možné a že dozajista má Birk 
spolky s rohatým. A tak kolář ze-
mřel po mnoha letech bídy zatra-
cen a v zapomnění.
Tuto 377 let starou legendu o br-
něnském kole letos již posedmé 
oživil Klub českých turistů Kudr-
na. Více info o  závodu na  www.
kudrna.cz/koulenikola  

-mp-, foto: archiv M. Procházky

Dokutáleli Kudrnovo kolo 

Dny zdraví ve  Velkém Meziříčí letos probíhaly 
od 23. září až do 3. října. Zahájil je cyklus programů 
Jablečné dny pro žáky základních škol se speciálním 
vzdělávacím programem a  seniory v  meziříčských 
sociálních zařízeních. Vyvrcholily akcí Dny zdraví 
s chutí jablek pro širokou veřejnost, která se uskuteč-
nila 3. října 2013 od 9 do 17 hodin v zahradě a budo-
vě Městské knihovny Velké Meziříčí. 
Už samotný název napovídal, že v hlavní roli bude 
tentokrát jablko. Ukázalo se, že potvrdilo svoji roli 
favorita mezi ostatním tuzemským ovocem. V prů-
běhu dne přilákalo více než 350 návštěvníků, přesto-
že tentokrát museli vážit cestu až na zahradu Městské 
knihovny. Jablko ale i překvapilo. A o to se postarali 
spojenými silami všichni organizátoři. V ochutnávce 
pečiva a pochoutek z jablek se zde představily mimo 
tradičních štrúdlů, buchet a dezertů i méně známé 

a  neobvyklé pochoutky jako různé cukroví, jablka 
s karamelem, jablečný čaj, pomazánky, salát či vlast-
noručně vyrobený mošt. Nechyběla ani lidová po-
choutka našich prapředků – pečená jablka na ohni. 
Zájemci se mohli mimo jiné dozvědět užitečné rady 
o sázení, roubování i průběžné péči o ovocné stromy 
a zahradu i novodobé způsoby ekologického kom-
postování. Pro malé i starší děti nechyběly výtvarné 
dílničky, kde byla jablíčka klíčovým dekorativním 
prvkem.
Atrakcí akce pak byla ochutnávka jedenácti (větši-
nou podzimních) odrůd jablek, spojená s návštěv-
nickou anketou o  nejchutnější jablko. 291 ode-
vzdaných hlasů pak rozhodlo o vítězi: první místo 
obsadila odrůda Gala, druhé Rubín, třetí Selena, 
čtvrté Florina a páté Golden.
Programový cyklus Dnů zdraví s chutí jablek připra-

vili pracovníci Chaloupek Velké Meziříčí ve spolu-
práci s Městem Velké Meziříčí – Zdravý kraj Vysoči-
na a Městskou knihovnou Velké Meziříčí.
Poděkování za spolupráci patří studentům a peda-
gogům Hotelové školy Světlá a  OA, Střední školy 
řemesel a  služeb, Základní a Střední školy Březejc, 
členům Českého zahrádkářského svazu, Českého 
svazu včelařů, panu Františku Viziblovi, pracov-
níkům Centra pro rodiče s  dětmi Kopretina, Ligy 
vozíčkářů, Wellnes studia, majitelům Zahradnictví 
Molnár Budišov, Jan Trutna – Bioprodukt, Krámku 
u Marušky. 
Zvláštní poděkování pak členkám Českého svazu 
žen Velké Meziříčí, firmě Ovoce-zelenina Jan Smej-
kal a  Všeobecné zdravotní pojišťovně. Mediálním 
partnerem akce byl týdeník Velkomeziříčsko.

Zdena Poláková, foto: archiv Chaloupek

Na ,Dnech zdraví s chutí jablek‘ vybrali vítězné jablko

V  dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích 
jazyků nepostradatelné. Pokud chce člověk studovat 
nebo pracovat v zahraničí, pak mu nestačí ovládat 
jen vlastní mateřštinu. Kdo zná více cizích jazyků, 
mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe 
poznávat jiné kultury a způsoby života. Nikdy ne-
jste příliš staří na to, abyste se mohli učit cizí jazyk 
a  využívat možnosti, které vám to otevírá. Vždyť 
znalost jen několika slov jazyka země, do které ces-
tujete (třeba na dovolenou), umožňuje seznámit se 
s novými lidmi a poznat nové přátele.
Dne 26. 9. 2013 jsme si připomněli již 12. výročí Ev-
ropského dne jazyků, který vyhlásila Rada Evropy. 
Mezi hlavní cíle tohoto dne patří:
• Upozornit veřejnost na význam učení se cizím 
jazykům a znalosti rozmanitých jazyků s cílem zvý-
šit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;
• Propagovat bohatou jazykovou a kulturní roz-
manitost Evropy, která se musí zachovat a o niž je 
nutné pečovat;
• Podporovat celoživotní učení jazyků ve  škole 
i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mo-
bilitu či jen pro radost nebo pro výměnné pobyty.
Na  naší škole jsme nezůstali pozadu a  tento den 
jsme si náležitě užili v hodinách anglického jazyka. 
Pro mladší žáky byla připravena pohádka v anglic-
kém jazyce, bez titulků, děti tedy musely bedlivě 
sledovat mluvené slovo, aby správně pochopily děj. 
Starší žáci zhlédli krátké video namluvené rodilými 
mluvčími, týkající se výuky cizího jazyka. Poslech-
li jsme si písničku v angličtině, kdy žáci doplňovali 

chybějící text. Poté jsme měli diskuzi na dané téma, 
při které se žáci vyjadřovali k otázce, proč je vlast-
ně potřeba se cizí jazyk učit. Tím, že člověk ovládá 
jazyk země, kterou navštíví, nebo ve které se daným 
cizím jazykem domluví, získává obrovskou svobodu 
– nebýt na nikom závislý, mít dobrý pocit z toho, že 
mám možnost mluvit s lidmi jiné země a jiné kultu-
ry či vyřešit různé záležitosti.
Výbornou motivací pro žáky je samozřejmě vyces-
tovat, okusit si na vlastní pěst, jak důležité je cizí ja-
zyk ovládat, aby si řekli o to, co potřebují, zeptali se 
na věci, které je zajímají. Naše škola tuto příležitost 
žákům nabízí prostřednictvím poznávacích zájezdů 
do Anglie a Francie, které podnikáme téměř každo-
ročně a máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Děti 
bývají ubytovány v Anglii v hostitelských rodinách, 
kde mají možnost poznat odlišnou kulturu, způsob 
života, chod rodiny v  jiné zemi, vyzkoušet své ja-
zykové dovednosti v  běžné komunikaci, ochutnat 
místní kuchyni a samozřejmě poznat krásy Anglie. 
Anglie – to je země mnoha krásných míst, příjem-
ně klidná krajina, ale i dramatické skalnaté pobřeží, 
moderní živá města a  městečka se středověkými 
historickými jádry, liduprázdné mořské pobřeží, 
zajímavé hory, vesnická panská sídla. Nelze popsat 
slovy. V tomto případě platí anglické přísloví „Don’t 
just learn it, experience it!“(Neuč se to, prožij to), 
a proto se už teď těšíme na červen, kdy opět do An-
glie vycestujeme.

Mgr. Petra Stočková, ZŠ Oslavická, 
foto: archiv školy, použitý zdroj: www.goethe.de

Jazyky otevírají brány
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Sběrny řádkové soukromé 
inzerce pro týdeník Velko-
meziříčsko mimo redakci: 

 Měřín – Papírnictví  
Wasserbauerová, 

Křižanov – novin. stánek 
Jančík, Tasov – prodejna 
p. Böhm, IC Velká Bíteš.

Více info na tel.:
566 782 009
739 100 979

Velkomeziříčsko inzerce: 
tel.: 

566 782 009, 739 100 979.
e-mail: 

velkomeziricsko
@velkomeziricsko.cz

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Kočár Espiro, modré bar-
vy, hluboká a  sportovní kor-
ba. Po  1 dítěti, zachovalý. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 723  349  761.
■ Brambory  červené Laura. Cena 
8 Kč/kg, baleny po 25 kg. Volejte 
po 18. hodině na tel.: 733 502 505.
■ Věci po stěhování: Gent, černá 
krbová kamna, 7–11 kW, včet-
ně trubního systému se škrticí 
klapkou, na  dřevo, uhlí, brikety, 
výtopnost 180 m3, vývod sho-
ra průměr 150 mm a  zaústění 
do  komínu průměr 150 mm, 
provedení černý mat, užívané 2 
měsíce , cena 7.500 Kč (výborná 
fakturační cena), záruka do  13. 
12. 2014, nejbližší servis v  Jihla-
vě. Dále prodám novou el. trou-
bu Indesit, vestavná, bílá, cena 
1.200 Kč, ledničku vestavnou 
pod linku – 1.000 Kč, použitý 
plyn. sporák Mora (el. trouba) – 
1.300 Kč, dvoupostel 160 cm + 2 
lamelové rošty (světlá 1.000 Kč, 
stůl jídelní, oválný, světlý, rozklá-
dací š. 92 cm, d. 135 cm + 2 díly 
rozklad 255 cm – 7.000 Kč, 6 ks 
židlí – křesílka modrá + chrom – 
3.000 Kč. Tel.: 775 076 188.
■ Stůl 110×74 cm a  4 židle. 
Masiv, zakázková práce, dře-
vo olše. Původní cena 9.500 Kč, 
nyní velká sleva, dohodou. Tel.: 
728 790 016.

■ Kamna, větší. Lze s nimi vyto-
pit menší byt. Horní dvířka pro-
sklená. Cena dohodou. Dále pro-
dám ohybačku plechu do  1 mm, 
tovární výroby, cena dohodou. 
Obkladačky bílé, roz. 15×20, 
nové, nepoužité, zabalené, sleva 
1 m2 při odběru celých 20 m2, 

1 m2 –  80 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Selata. Tel.: 732 316 312.
■ Koženou sedací soupravu 
masiv, světle hořčicové barvy. 
Kostra je dřevo, v tmavě medové 
barvě. Nová. Sezení 3+2+1. Tel.: 
731 182 054.
■ Tiskárnu, barevnou inkousto-
vou, Epson – tisk, kopírka, sca-
ner. Nutno dokoupit náplň. Cena 
500 Kč. Tel.: 732 203 787
■ Prodám bundu z  ekologické 
kůže, unisex, vel. 44–46. Málo 
nošená. Původní cena 2.800 Kč, 
nyní velká sleva. Tel.: 732 203 787. 

■ Koberec 3×3,5 m, zachovalý, 
plyšový se vzorem. Dále pro-
dám sedačku béžovou, plyšo-
vou + 2 křesla. Tel.: 605 104 878.
■ Renault Scénic 1,9 DTI, r. v. 
1999. Trvale garážovaný, per-
fektní stav. Dále prodám akor-
deon 80 basů. Vše dohodou. Tel.: 
739 083 414.
■ Mopeda Stadion S 22 s doklady 
v dobrém stavu. Tel.: 733 711 509.
■ Stavební fošny (lešení), pou-
žité: 5 m – 18 ks, 4 m – 55 ks, 3 m 
– 12 ks. Dále prodám plné bílé 
cihly – 330 ks, zámkovou dlažbu 
„téčko“, tl. 8 cm – cca 2 m2, žulové 
kostky – cca 1,5 m2. Cena doho-
dou. Tel.: 777 750 362.
■ Sklápěcí lůžko upevněné 
na  stěnu, masiv 90×200 cm. 
Dále prodám předsíňovou stě-
nu 90×195 cm. Cena dohodou. 
Možno vidět (VM). Info na  tel.: 
602 687 673, 605 817 317.
■ Zimní pneu na  Ford Fusion 
na  plechových ráfcích BF/Good-
rich 195/60 R 15. Ráfky 6J×15 H2 

ET 525, 2×4 mm, 2×5 mm. Cena 
2.790 Kč. Tel.: 732 901 199 – večer.
■ Cihly starší, asi 3000 ks, a nové 
asi 1000 ks. Cena dohodou. Tel.: 
606 406 102.
■ Nábytek z  pozůstalosti. Pro-
dám, daruji za  odvoz. Tel.:
 774 310 051.
■ 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.

■ Med – květový, pastový, medo-
vicový. Lavičky. Tel.: 725 085 058.
■ Dva kožené kabáty, čer-
ný a  hnědý, vel. č. 50. Tel.: 
721 680 174.

■ Koupím starší dveře do  skle-
pa – dřevotřískové 70 L,1/3 sklo 
nebo plné, 80 L – jakékoliv, 80 P 
– 1/3 sklo nebo plné, 60 L – 1/3 
sklo. Levně. Volejte po 14.15 ho-
din, tel.: 606 903 226.

■ Motocykl, jakýkoliv značky 
Jawa, ČZ. Prosím, nabídněte. Tel.: 
733 711 509.
■ 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.

■ Koupím garáž na  ul. Na  Vý-
sluní a  okolí. Tel.: 605  878  607.
■ Prodám cihlový byt 2+1 
po  rekonstrukci ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 777  294  794.
■ Prodám zahradu 2  100 m2 
na  Fajtově kopci. Na  pozemku 
je malá dřevěná bouda a studna. 
V  případě zájmu volejte na  tel.: 
732 356 290.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Družstevní včetně garáže. Tel.: 
737 209 513. 
■ 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 pozemek, zahradu s IS 
(voda, elektřina) u pozemku.Nej-
sem realitka, prosím o jednání pří-
mo s majitelem. Tel: 723 747 616. 
■ Prodám velký slunný byt 4+1 
ve Velkém Meziříčí. Poblíž cen-
tra, avšak v  klidné části města. 
Byt je po rekonstrukci, zateplený, 
plastová okna. Cena dohodou. 
RK nevolat. Tel.: 603  946  070, 
777 645 446.
■ Prodám mobilheim 3+kk, vy-
bavený, elektrika, topení, voda, 
splachovací WC. Vhodný jako 
chata na  zahradu apod.  Cena 
dohodou. Tel.: 603  946  070, 
777 645 446.
■ Vyměním byt 2+1 za garsonku 
s doplatkem ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 731 236 761.

■ Pronajmu byt 2+1 v rodinném 
domě, částečně zařízený. Volejte 
odpoledne na  tel.: 603  990  823.
■ Pronajmu garáž nad gym-
náziem, ul. Na  Výsluní. Tel.: 
605  125  847 po  19. hodině.
■ Pronajmu starší chalupu 2+1 
pro dvě osoby poblíž Velké-
ho Meziříčí. Tel.: 734  588  391.
■ Pronajmu byt 3+1 v  1. patře 
dvoupatrového šestibytového 
domu na  ul. Pionýrská, obytná 
plocha 73 m2 + sklep 16 m2 + 
balkon 3 m2. Byt je po  celkové 
rekonstrukci, vytápěný vlast-
ním plynovým kotlem. Nájemné 
5.800 Kč za měsíc + inkaso. Tel.: 
777 955 685.
■ Pronajmu byt 1+1 s  balko-
nem na  ul. Bezručova. Tel.: 
723 305 070.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Krškova. Zařízený, rekonstru-
ovaný. Nájem 5.500 Kč + 3.000 
inkaso. Volný od 1. 11. 2013. Tel.: 
775 628 222.

■ Štěňata křížence němec-

kého ovčáka a  retrívra. Čer-
ná barva, velmi pěkná. Stá-
ří 7 týdnů. Tel.: 777  736  753.
■ Koťata. Čistotná, přítul-
ná, kocourek a  kočička, čer-
né barvy. Tel.: 736  252  089.
■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.

■ Upeču trubičky, věnečky, 
případně jiné cukroví. Tel.: 
604 985 469.
■ Hledám štěňátko nečis-
tokrevného labradora, nej-
lépe fenku, narozené nebo 
čekající. Tel.: 724  851  044.

pRODáM – KOUpíM – VYMĚNíM

Prodám

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

POZOR AKCE! Prodáváme 
28týdenní slepice, nesou, 
185 Kč/ks.  Levnou směs. 

Hrbov 42. Volejte po 15.00. 
Tel.: 737 477 773.

přijme do pracovního poměru:

KONSTRUKTÉRA
požadavky: samostatnost, 

flexibilita, SŠ vzdělání tech. směru
nástup možný ihned

písemné nabídky včetně životopisu 
zasílejte na: e-mail: 
info@vezeko.cz, 

nebo osobně na adresu: 

VEZEKO s. r. o., Jihlavská 229, 
Velké Meziříčí

Své strukturované životopisy 
posílejte na  e-mail, popř. nás 
kontaktujte  na telefonním čísle.
e-mail: mlady@eurowagon.cz

Tel.: 777 211 201

TRUHLÁŘE,
VODOINSTALATÉRA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Doučím angličtinu – začáteč-
níky, mírně pokročilé a středně 
pokročilé studenty. Připravuji 
i k maturitě. Výhodné pro stu-
denty škol a  firmy. Více infor-
mací na tel.: 608 662 781.

Soudní komisařka JUDr. Jana Trutnová oznamuje, 
že v rámci likvidace dědictví nabízí k prodeji movité věci v domě 
č. p. 45 v Uhřínově, které je možné zakoupit pouze jako celek, a to 
cenou dohodou. Prohlídka těchto movitých věcí (zařízení domu) 

se uskuteční ve dnech 30. 10.–1. 11. 2013 od 8 od14 hodin. Zájemci 
volejte ve dnech 18. 10., 21. 10., 22. 10. 2013 od 10 do 16 hodin 

na tel.: 566 621 248, 739 330 405. 

Své strukturované životopisy 
posílejte na  e-mail, popř. nás 
kontaktujte  na telefonním čísle.
e-mail: mlady@eurowagon.cz

Tel.: 777 211 201

KONSTRUKTÉRA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Firma 
ROSE-M 

 nabízí
– zimní bundy
– flaušové kabáty 
   vel. 38–60
Zakázkové krejčovství

– opravy oděvů
Náměstí 84/8

Velké Meziříčí
tel.: 566 520 355

AQUAPARK – TROPICAL 
ISLAND (Německo)
9. 11. 2013 (sobota) 
celodenní vstupné vč. dopravy 
1.300 Kč, (děti do 6 let 500 Kč)
Nástupní místa: VM (Domus, 
Billa) – 1.20; Strán. Zhoř – 1.35; 
Měřín – 1.45; Jihlava – 2.15

VELKÝ MEDER 
termální lázně (Slovensko)
16. 11. 2013 (sobota)
celodenní vstupné vč. dopravy 
660 Kč
Nástupní místa: Měřín 5.30
VM 5.40

Informace, objednávky: tel. 607 541 915, 775 055 501
www.miris-tour.cz

Přijme na provozovnu 
ve Velkém Meziříčí

obsluhu CNC 
ohraňovacího 

lisu
- dvousměnný provoz
- nástup možný ihned
- nutné předchozí
   zkušenosti a odbornost

Strukturované životopisy 
zasílejte na:
marcela@mcmcompany.cz

tel.: 777 606 478
MCM company s. r. o.
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 - Košíře

Provozovna: Příkopy 39,
594 01 Velké Meziříčí

„Dny zdravého spaní”16.–22. 10. 2013
▶ Výběr správné matrace za použití počítače s měřicí dekou 

X-SENZOR.
„Stejně jako kvalitní strava vyživuje tělo, 

kvalitní odpočinek posiluje mysl.”
              Objednávky z této akce budou cenově zvýhodněny.                 
        Během této akce bude probíhat ochutnávka oravských sýrů.

Srdečně vás zveme 
na tradiční

Zubní pohotovost: So 19. 10.: MUDr. T. Konečný, Žďárská 73, Nové 
Město n. Mor., tel.: 566 618 060. Ne 20. 10.: MUDr. R. Konečná, 
Žďárská 73, Nové Město n. Mor., tel.: 566 618 060.          www.nnm.cz
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Poděkování

SpOlEčENSKá RUbRIKA

Vzpomínky

Blahopřání Vzpomínka

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
22. 10.  Řihákův mlýn Jaromír Kafka
29. 10.  O přírodě ing. Antonín Havlát
  5. 11.  Generál Vojtěch Boris Luža PaedDr. J. Láznička
12. 11.  Tragické požáry ve Velkém Meziříčí      
   PhDr. Marie Ripperová
19. 11.  Tragické požáry v Polné a Křižanově     
   Jan Prchal, ing. K. Hromek
26. 11.  Poldry v Nizozemí Josef Sedlák
   3.12.  Jak jsem lovil ryby a psal knihy III. díl 
   Bohumír Machát
10. 12.  Tak trochu studijně o Číně   Laděna Vítková                                                                

 Změna programu vyhrazena

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

Dne otevřených dveří srdečně zve na prezentaci kompenzačních 
pomůcek pro osoby se sluchovým postižením – zesilující sluchátka 

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

Prezentace se koná ve čtvrtek 17. 10. 2013 ve 13.00 v prostorách 
Klubu diabetiků, ul. Komenského 6, Velké Meziříčí. 

Přezůvky prosíme s sebou.                      -zp-

❧ Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci 
má každý z nás. ❧

Dne 18. října 2013 by se můj 
drahý bratr, pan 

Vincenc Kotačka,
dožil 68 let.

A 27. října uplyne 10 let od jeho 
úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná 
sestra Marie s rodinou.

V centru Kopretina přijímáme věci na dětskou burzu. Noste, prosíme, 
jen podzimní a zimní oblečení. Letní věci nebudou dány do prodeje. 
Vybíráme pouze oblečení. Na hračky a ostatní zboží bude burza v lis-
topadu. Před prodejem se seznamte s našimi pravidly, které najdete 
na webových stránkách: http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/
Příjem: 16. 10.: 8.00–14.30, 16.00–18.00; 17. 10.: 8.00–14.30, 16.00–
18.00; 18. 10.: 8.00–14.30 
Prodej: 22. 10.: 14.00–18.00; 23. 10.:  8.00–14.30, 16.00–18.00; 24. 10.:  
8.00–14.30
Výdej: 4. 11.:  8.00–14.30, 16.00–18.00; 5. 11.: 8.00–14.30, 16.00–18.00
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí
Tel.: 777 183 388.

Burza na Ostrůvku

-lš-

Dne 15. října 2013 oslavila své 
75. narozeniny paní 

Blažena Kučerová 
z Bohdalce.

Do dalších let jí přejí hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti 

dcera a synové s rodinami.

www.SnowFilm.cz

Internetová televize 
Velké Meziříčí a Jupiter club 

Velké Meziříčí
Sobota 19. října 2013 

od 16.00. Kinosál Jupiter, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Soutěž o ceny!
Občerstvení zajištěno!
Vstupné dobrovolné!

Rádi bychom vás touto cestou pozvali 
na SNOW FILM FEST (dříve Filmový festi-
val zimních sportů). 

Festival letos probíhá v  říjnu a  listopadu 
ve  více než 180 městech České a  Slovenské 
republiky.  Přináší nejlepší snímky uplynulé 
sezony. Uvidíte filmy o extrémním lyžování, 
snowboardingu, zimní expedici, ledoleze-
ní, snowkitingu, zimním surfování a dalších 
zimních šílenostech. Podívejte se na  www.
SnowFilm.cz a sledujte i facebookové stránky 
https://www.facebook.com/festival.zimnich.
sportu plné aktualit ze světa festivalu.
Ve  Velkém Meziříčí se koná 19. 10. 2013 
od 16 hodin v kinosále  Jupiter clubu.
Co uvidíte:

Lákavý strach (extrémní lyžování)
Andreas Fransson je asi nejodvážnějším ex-
trémním lyžařem této generace. Ve  filmu 
Tempting Fear zkoumá místo, kde strach 
přemůže všechny emoce, protože smrt číhá 
na každém chybném kroku.

Modrá posedlost ledolezení  (ledolezení)
Horolezec Alan Gordon se  snažil zachy-
tit místa na  aljašském ledovci Mendenhall, 
kde se od svých devíti let neustále pohybuje, 
a která se každý den proměňují.

Na sever od slunce  (zimní surfování)
Inge a  Jorn nejsou běžní surfaři. Rozhodli 
se strávit devět měsíců studené norské zimy 
v  izolaci za  polárním kruhem v  neobydlené 
zátoce omývané Atlantikem, kde našli nejen 
perfektní vlny, ale také spousty odpadků. 
Za  cíl si dali posbírat alespoň tunu odpadu, 
který dennodenně přináší moře.

Napříč ledy  (expedice na jižní pól)
Dva australští dobrodruzi, James Castrission 
and Justin Jones, se vydávají na nebezpečnou 
cestu napříč Antarktidou a zpět, a to zcela bez 
pomoci. Žádní tažní psi, žádný kite, žádné 
zásobovací tábory, pouze dva muži táhnoucí 
na saních své zásoby a přístřeší přes 2 200 km 
nehostinného ledu a mrazu.

Neviditelná hora
(výstup nevidomého horolezce)
Tento dokument z Elbrusu zachycuje výstup 
nevidomého Juraje Prágera a  Zoliho Pála 
na  nejvyšší horu Evropy severní stranou. 
Po  překonání sebe samého na  Mt. Blancu 
na "nejnáročnější normálce" chtěl Juraj zkusit 
něco dalšího a opět posunout svoje hranice. 
Toto dobrodružství ukazuje výstup bez jaké-
koliv podpory.

Sašimi z jednorožce  (freeride)
Krátký audiovizuální snímek z japonských hor.

Snow way (snowboarding)
Dokumentární film mapuje dvacetiletou 
sportovní kariéru nejúspěšnějšího českého 
snowboardisty Martina Černíka. Ten popi-
suje svoji cestu od  prvních zatáček v  Krko-
noších přes olympiádu až po extrémní sjezdy 
v divoké přírodě.

Přehled všech filmů s detailními popisy a trai-
lery najdete na webu v sekci Filmy 2013. -kk-

Co uvidíte na  festivalu SnowFilmFest – 19. 10. 2013

Sociální služby města Velké Meziříčí 
vás co nejsrdečněji zvou na

Taneční odpoledne při dechovce
ve čtvrtek 14. 11. 2013 ve 14 hodin v sále Hasičky. 

K tanci i poslechu zahraje

Veselá sedma pana Sedlaříka.
Vstupné s místenkou 100 Kč.

Součástí zábavného odpoledne je občerstvení.
Předprodej místenek je zajištěn pouze osobně u pečovatelky v tyto 

vymezené dny,  a to v DPS na ulici Komenského 6:
24., 25., 30. a 31. října 7.00–14.00

1., 6., 7., 8., 11., 12. a 13. listopadu 7.00–11.00           -jj-

❧ Za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl... ❧

Dne 2. září 2013 uplynulo 5 let, co nás opustila naše milovaná mamin-

ka a babička, paní Anežka Mrázková
a dnes 16. října je tomu 16 let, co odešel náš drahý tatínek a dědeček,  
pan 

Antonín Mrázek z Otína.

Děkuji všem za tichou vzpomínku. Alena s rodinou

Dne 3. 10. uplynulo 15 roků 
od úmrtí pana 

Marka Oláha 
z Velkého Meziříčí.

❧ Ruku Ti už nepodáme, aby-
chom Ti mohli k  narozeninám 
přát. 
Jen kytičku Ti na  hrob dáme 
a na Tebe budem stále vzpomínat.
Neprobudíme Tě ani nejkrásněj-
ším slovem, jen kytičku položíme 
a řeknem sbohem. ❧

Stále vzpomínají maminka, 
sourozenci, babi a děda.

Poděkování záchranné službě
Děkuji Záchranné službě Vysočina, paní dispečerce, MUDr. Haně So-
vové, záchranářce Michaele Pólové, řidiči Zbyňku Pácalovi za rychlou 
pomoc při toxické alergické reakci.

MUDr. Zuzana Moravusová

Hlavní úkol na Ukrajině jsme splnili
Ve středu 2. 10. v noci jsme se vrátili po ne-
celém týdnu z Ukrajiny. Byl to velice zvláštní 
a silný zážitek tuto zemi mimo EU navštívit. 
Nejdůležitější úkol a zároveň jeden z důvodů 
naší cesty bylo dostat se do  města Novovo-
linsk a předat charitativní sbírku hraček a ob-
lečení do dětského domova, kterou ve spolu-
práci s Městem Velké Meziříčí zorganizovalo 
občanské sdružení Zeměkoule – Vysočina. 
Děkuji všem, co nám s touto výpravou jakko-
liv pomohli a hlavně lidem, kteří nám přispěli 
do sbírky. Ten pocit, co jsem z těch dětí cítil, 
když rozbalili bedny s hračkami a pytle s ob-
lečením, byl naprosto senzační. Je to krásná 
tečka za akcí kuličky, která proběhla přibližně 
před měsícem a kde jsme tuto akci zahájili.

Michal Číhal, prezident Zeměkoule – Vysoči-
na, o. s., foto: Anna Shchur
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KpH - NAbíDKA SEZONY 2013/2014

Další koncert sezony 2013/2014 KPH:
▶ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj,                                                                                                                                           
    14. 11. 2013 
Pavla Kopecká vystudovala hru na  harfu na  br-
něnské konzervatoři ve třídě Mgr. Mileny Chrom-
kové a  na  Hudební fakultě pražské AMU ve  třídě 
prof.  Renaty Kodadové. Členka orchestru Národ-
ního divadla v Brně, dále členka Tria Debussy. Li-
bor Bartoník studoval v letech 1989–1995 obor hra 
na hoboj na brněnské Konzervatoři u prof. P. No-
váka. Dále pokračoval ve  studiu na  JAMU v  Brně 
pod vedením J. Bartoníka, kterou absolvoval v roce 
1999. Spolu se svými rodiči se podílel na nahrávání 

skladeb pro dva hoboje a anglický roh, od roku 1995 
je členem komorního souboru Brněnské dechové 
kvinteto. 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři). Prodej 
vstupenek a více informací v Jupiter clubu, s. r. o., 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové odděle-
ní, tel.: 566  782  004 (001), e-mail: program@ju-
piterclub.cz, www.jupiterclub.cz, www.hudbame-
zirici.cz. Dramaturgie: umělecká agentura Globart, 
s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, www.globart.cz.

Nad rámec programu krátce vystoupí před někte-
rými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. 

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, Franti-
šek Váša a další. Rezervace a prodej na programové oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                             -prog-

Besídka divadla Sklep

V minulých dvou číslech jsme 
otiskli soutěžní otázku o volné 
vstupenky k výročnímu koncert 
třebíčské skupiny Bagr. 
Volné vstupenky na koncert 
do Trnavy 19. 10. 2013 získá-
vají: 
Martina Šabacká (Horní Heřma-
nice), Magda Košábková (VM), 
Vendula Pospíšilová (VM), 
Marie Bártová (VM), 
Lenka Fialová (VM).
Více informací  o koncertě na-
jdete na  www.bagrcz.cz

-red-

Skupina Bagr oslaví 
30 let koncertem
19. 10. v Trnavě

Večer s Rudou Jelínkem z Vizovic
Ski klub Velké Meziříčí pořádá Degustaci pálenek z produkce Rudolfa Jelínka  
K poslechu a tanci hraje kapela Adriana 19. 10. 2013 od 20 hodin v restauraci na Fajtově kopci

Počet míst omezen, nutná rezervace. Více info na info@skivm.cz, www.skivm.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede divadel-
ní pohádku nejen pro děti Když jde kůzle otevřít 
v podání Hravého divadla.
V neděli 17. listopadu 2013 v 17.00 v kinosále Ju-
piter clubu. 

Vstupné 50 Kč, děti do dvou let neplatí. Rezervace 
a prodej vstupenek probíhá na programovém oddě-
lení JC, tel.: 566 782 004 (001). 
Změna programu vyhrazena. 

Foto: www.hravedivadlo.cz

Zahrají pohádku Když jde kůzle otevřít 

Knihovna z Dobré Vody pořádá 
zájezd na inscenaci Horáckého divadla Jihlava

PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Sobota 11. ledna 2014 v 19.00

Doprava zajištěna autobusem, který zastaví v Martinicích, Kozlově, 
Křižanově, Dobré Vodě, Vídni, Mostištích a Velkém Meziříčí.

Objednávky do 31. 10. 2013, tel.: 737 565 009 (paní Drápelová)

Jezdecká Stáj Granus 
pořádá dne 3. 11. 2013 od 13 

do 16 hodin na jízdárně 
ve Stránecké Zhoři 

bezplatné ježdění na ko-
ních pro děti a dospělé. 

Na vaši účast se těší pořadatelé.

Českobratrská církev evange-
lická ve Velkém Meziříčí 
zve na 

VEČER S HOSTEM 
Martinem C. Putnou

Téma: Spisy Jakuba Demla jako 
dokument církevních dějin 

prof.  PhDr.  Martin C. Putna, 
Dr.  (1968) – literární historik 
a  kritik, publicista, spisovatel, 
moderátor a  pedagog Fakulty 
humanitních studií UK

středa 23. října v 18 hodin 
Husův dům, U Světlé 24 
Akce byla podpořena granto-
vým programem Zdravé město 
Velké Meziříčí

Výstava obrazů malíře, grafika 
a výtvarného pedagoga Mgr. Sta-
nislava Havlíka.
Proč název „Malování do  čtver-
ce“? Všechny jeho obrazy 
mají čtvercové rozměry, ať už 
60×60 cm, nebo 20×20 cm. Pod-
titul pak odkazuje na  malířovu 
další zálibu – experimentování 
se starou japonskou básnickou 
formou haiku, pomocí které při-
bližuje názvy svých děl.
www.galerie-dvorek.cz

Galerie Dvorek Křižanov
Malování do čvterce - do 6. 11. 2013 Klub železničních modelářů při DDM Velké Meziříčí

pořádá VII. ročník výstavy

 MODELOVÉ ŽELEZNICE TT
9.–10., 16.–17., 23.–24. listopadu 2013

v  Základní umělecké škole Velké Meziříčí, 
Poříčí 808/7, 

v době od 13 do 18 hodin
www.kzmtt.cz

VýSTAVY

Manželské štěstí zahájí další sezonu
První divadelní představení se-
zony podzim 2013 se uskuteční 
v něděli  20. října 2013 v 19.30. 

MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ 
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela 
Dolinová, David Suchařípa. 

Hlavní hrdinka této svěží ko-
medie, Vilemína Gruntorádová, 
přijde jako hospodyně z agentury 
Manželské štěstí udělat pořádek 
do  moderní rodiny. Je to rázná 
žena s  prořízlou pusou, která 
čmouhy umývá slivovicí, kober-
ce čistí hovězí žlučí a umí uvařit 
pořádnou dršťkovou. Okamžitě 
ale vycítí, že v  tomto manželství 
není něco v pořádku a začne dá-
vat rozklíženou dvojici dohroma-
dy. Diana – marketingová ředi-
telka, Hugo – bohémský umělec 

na  volné noze. O  veškerý chod 
domácnosti se stará on, ona vy-
dělává. Ale nefunguje to. S  vra-
žednou 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 be-
zednou zásobou léty prověřených 
rad, jak krize v  kuchyni a  loži 
překonávaly naše babičky.

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

Volejbalová příprava žáků
Turnaj v  Nitře: Žáci vyjeli na  svůj první zahraniční turnaj 21. 9. 
do Nitry. V konkurenci 8 družstev nejprve porazili ve skupině Nitru B, 
Dunajskou Stredu a Komárno, v semifinále Zlín a ve finále Nové Měs-
to nad Váhom. Skóre všech zápasů bylo 2:0. Žáci vyhráli pohár a di-
plom, navíc Filip Kuřec byl vyhlášen nejlepším nahrávačem turnaje. 
Hráli: Kuřec, Heřmánek, Jaša, Staněk, Trybuček, Juda, Indra a Pinter.
Turnaj v Lípě u Havlíčkova Brodu: 6. 10. byl turnaj v Lípě u Havl. 
Brodu. Přesto, že žáci odjeli oslabeni o čtyři hráče, kteří okusili svou 
kadetskou extraligovou premiéru, mile překvapili a obsadili konečné 
2. místo za favoritem z Brna. Cenné je hlavně vítězství nad Slavií Libe-
rec, které bylo největším překvapením turnaje. Kdo však byl na zápase, 
zjistil, že to překvapení ani nebylo. Žáci byli volejbalově lepší, měli 
větší vůli zvítězit a jejich nasazení a zarputilost slavily úspěch. Hráli: 
Láznička, Pinter, Juda, Novák, Trybuček, Pokorný a Sayed El Sayed. 
Výsledky: VM – VK Havlíčkův Brod 2:0 (15,24); VM – Slavia Libe-
rec 2:0 (22,15); VM – Volejbal Brno 0:2 (-20,-12)
Český pohár žáků 12.–13. 10. Nový Jičín: Po roce se opět rozběhly 
boje v nejkvalitnější dlouhodobé soutěži volejbalového žactva – Český 
pohár. Meziříčští byli nalosováni do  Nového Jičína. Nejprve se střetli 
v rozřaďovacích bojích o postup do první a druhé výkonnostní osmičky. 
Ve skupině nejprve se Znojmem prohráli 0:2 (–16, –21), poté porazili 
Nový Jičín 2:0 (19, 23) a nakonec ŠSK Ostravu 2:0 (11, 9). V rozstřelu 
o postup prohráli s ŠSK Beskydy 1:2 (12, –14, –7). Tím pádem byli od-
souzeni do 2. osmičky. Ta se rozehrála ještě v sobotu a výsledkem bylo 
vítězství nad Novým Jičínem B 2:0 (15, 11). Dalším soupeřem byl celek 
Přerova a další vítězství 2:0 (13, 12). Tím se meziříčští žáci dostali do fi-
nále v druhé výkonnostní osmičce proti žákům z Bojkovic. Přesvědčivě 
vyhráli 2:0 (9, 16), čímž obsadili 1. místo a celou skupinu vyhráli.
Za Velké Meziříčí nastoupili: Heřmánek, Kuřec, Jaša, Trybuček, Pešek, 
Juda, Novák, Firon, Staněk, Pokorný a Sayed El Sayed.
Krajský přebor mladších žáků: V úvodním turnaji mladšího žactva 
ve Velkém Meziříčí nastoupili domácí postupně proti Jihlavě a Brtni-
ci. Hrály se turnajově vždy dva zápasy s každým soupeřem. Naši žáci 
všechny své zápasy prohráli. S Jihlavou dvakrát 0:2 a s Brtnicí dvakrát 
1:2. Svou premiéru si odbyli: Hladík Vojtěch, Pokorný Tomáš, Jůda 
Štěpán, Jonáš Radek, Jonáš Petr, Šilpoch Matyáš, Zedníček Matyáš, 
Mičín Jakub, Tesař Filip, Kůra Petr.
Junioři začínají! V sobotu a v neděli se do extraligových bojů pustí také 
junioři. V sobotu zajíždíme do Ostravy, v neděli potom přivítáme jed-
noho z favoritů soutěže, družstvo Zlína, v jehož barvách se objeví bývalí 
naši hráči a  odchovanci: Matěj Uchytil a  Mirek Bláha. Začátky 
zápasů jsou v 10 a ve 14 hodin, hraje se v tělocvičně za kostelem. -jud-

Turnaje žáci skvěle zvládli

ST VM A – Jemnice A 10:6
Body: Klíma P. 4/0, Řikovský A. 
2/2, Kampas J. 2/2, Skryja M. 1/2. 
Čtyřhra: Klíma, Řikovský
ST VM A – TJ Třebíč A 9:9
Body: Kampas J. 3/1, Klíma 
P.  2/2, Pokorný J. 2/2, Řikovský 
A. 1/3. Čtyřhra: Klíma, Řikovský
ST VM E – Nížkov D 2:16
Body: Vodák D. 1/3, Kališ P. 1/3, 
Malec M. 0/4, Přikryl R. 0/4
Úvodní duely sezony zahájilo áčko 
doma. V  prvním střetnutí proti 
Jemnici potvrdilo roli favorita, ale 
popravdě se to dosti nadřelo. Nej-
více se dařilo v  utkání Klímovi, 
neutrpěl žádnou porážku. Druhý 
duel proti Třebíči už byl o něčem 
jiném. Favorit utkání se nedal ur-
čit. Hosté ještě minulý ročník hráli 
divizi, kde se neudrželi a sestoupili. 

Začáteční čtyřhry dopadly neroz-
hodně. Dvojice Klíma – Řikovský 
smetla lehce soupeře a  zvítězila. 
Druhá dvojička Kampas – Po-
korný prohrála smolně. Další sled 
dvojher pokračoval naprosto vy-
rovnaným tempem až do 7:7. Ma-
raton pokračoval posledními čtyř-
mi dvojhrami. V samotném závěru 
Třebíč chtěla rozhodnout a  vítěz-
ství strhnout na svoji stranu. Remí-
zu zachraňoval v poslední dvojhře 
Kampas. Stal se nejlepším hráčem 
tohoto těžkého střetnutí. 
Další dvojkolo je 26. 10. u sou-
peře v Humpolci a Havl. Brodě. 
Dne 20. 10. začínají ostatní sou-
těže okresů. V  OP 1 družstvo B 
přivítá Bystřici, v OP 2 družstvo 
C přivítá Nové Veselí a druž-
stvo D zajíždí do Lhotek. -pk-

Stolní tenisté zahájili
SpORT

Velkomeziříčská motokrosová závodnice Klára Singerová dojela čtvr-
tá na mezinárodním mistrovství ČR pitbike v Litovli. První tři místa 
obsadily zahraniční závodnice. Pro třináctiletou Kláru to byl teprve 
její pátý závod, neboť s motokrosem začala letos. Jezdí za Singer racing 
team Velké Meziříčí.

Klára Singerová uspěla 
v motokrosovém závodě

-red-, foto: archiv Singer racing teamu
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2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – HC Zlín 25:28 
(12:14)
Po  třech jasných vítězstvích se 
naši dorostenci utkali s o pozná-
ní těžším soupeřem HC Zlín.
Do  utkání jsme vstoupili výtečně 
a  ujali se vedení 4:1. Zlín se pre-
zentoval velmi dobrou hrou spojek 
ve spolupráci s pivotem, což dělalo 
naší obraně velké potíže. Naštěstí 
v  bráně podával velmi dobrý vý-
kon Vojta Drápela a do 21. minuty 
jsme drželi vedení 11:9. Pak díky 
ukvapeným střelám a  technickým 
chybám Zlín otočil vývoj utkání.
Začátek druhé půle jsme úplně za-
spali, hráli jsme sice oslabení, ale 
zbrklostí jsme naházeli míče sou-
peři do rukou a ve 34. minutě svítil 
na ukazateli nepříznivý stav 12:18! 
Dorostenci, ale nechtěli Zlínu ne-
chat body zadarmo, „nehecovali“ 
se a začali bojovat. Postupně jsme 
odmazávali z náskoku hostí, kteří 
hráli velmi dobře. Bohužel, místy 

naše hra působila velmi křečovitě 
a nesourodě a těžko jsme se probí-
jeli přes obranu Zlína. Naštěstí se 
podařilo přečkat oslabení, násled-
ně Vojta Drápela zlikvidoval 7m 
hod a  dotáhli jsme se na  23:25. 
Následně Zlín skóroval, ale nám 
se podařilo díky přesilové hře 
snížit na  25:26. V  rozhodujících 
minutách jsme si vypracovali pěk-
né šance, ale tři náskoky ze šestky 
kryl brankář hostí. V závěru jsme 
ještě „risknuli“ osobní obranu, ale 
soupeř ji překonal a zvítězil.
7m hody 0:4/0 vyloučení: 3:2, di-
váků 67. Sled branek: 4:1, 6:5, 9:8, 
11:13, 12:14, 14:19, 17:20, 20:24, 
23:25, 25:26, 25:28. Sestava a bran-
ky: Drápela Vojtěch – Svoboda 
Filip (7), Fiala Martin (6), Janíček 
Martin (5), Blaha Tomáš (3), Stup-
ka Tomáš (3), Ambrož Michael (1), 
Pažourek Tomáš, Macoun Filip, 
Frejlich Tomáš, trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

Druhým turnajem pokračovala 
Liga Vysočiny starších žáků há-
zené. Po  minulém turnaji, kdy 
nekompletní družstvo ani jednou 
nebodovalo, si chtělo spravit re-
putaci na domácím turnaji. 
V  prvním utkání jsme se střetli 
s TJ Sokol Dolní Cerekev. Jelikož 
je družstvo poskládané z  mlad-
ších a starších žáků a v této sesta-
vě hráli kluci prakticky poprvé, 
byla na hřišti vidět malá souhra. 
První půle skončila pouze o  tři 
branky (7:4), ale ve  druhé části 
jsme dělali příliš mnoho chyb. 
Soupeř nás trestal z  rychlých 
brejků a po zásluze vyhrál 6:18. 
Do druhého utkání proti Havlíč-
kovu Brodu jsme změnili obran-
né rozestavení a  kluci, poučeni 
z chyb z předchozího utkání, byli 
patřičně namotivováni. Dobrá 
kolektivní obrana a zlepšená sou-
hra v útoku znamenaly poločaso-
vé vedení 6:4. Fyzicky vyspělejší 

soupeř se těžko probíjel přes naši 
obranu, za kterou se v bráně dařilo 
Frantovi Kratochvílovi. V  útoku 
tým střelecky táhl Filip Svoboda 
a  dovedl ho k  vítězství 12:8. Ná-
sledovalo utkání s TJ Sokol Nové 
Veselí B. Od  začátku bylo naše 

družstvo lepší ve všech činnostech 
a  především díky výborně hra-
jícímu Vojtovi Svobodovi vedlo 
8:4. Ve druhé půli se kromě Vojty 
rozstřílel Dominik Buchta s  Ka-
milem Babáčkem, a  kluci se tak 
mohli radovat z  vítězství 19:10. 

K  poslednímu utkání jsme na-
stoupili proti Novému Veselí A. 
Kluci hráli s příliš velkým respek-
tem. Dobrým pohybem v  útoku 
a  důrazem v  obraně se prezen-
toval pouze Jakub Benda. Proti 
herně vyspělejšímu soupeři, který 
nás nutil k chybám, jsme podlehli 
jednoznačně 7:24. Na turnaji naši 
žáci obsadili celkově třetí místo se 
získanými 4 body.
Pořadí: 1. TJ Sokol Nové Veselí 
A, 2. TJ Sokol Dolní Cerekev, 3. 
TJ Sokol Velké Meziříčí, 4. Jiskra 
Havlíčkův Brod, 5. TJ Sokol Nové 
Veselí B.
Sestava a  branky: Kratochvíl 
František – Svoboda Filip (18), 
Svoboda Vojtěch (12), Babáček 
Kamil (7), Buchta Dominik (4), 
Rous Václav (3), Benda Jakub, 
Blažek Jiří, Šroler Dominik, Fia-
la Štěpán, trenéři Šidlo Ladislav 
a Kaštan Petr.

-šid-, foto: archiv házené

Starší žáci skončili na domácím turnaji třetí
MSDD st. dorost
FC VM – FC Sparta Brno 2:3 (2:2)
Střelci: 9. Pech a 10. Havlíček – 6. Šmíd, 41. Kvasnička a 76. Borovský. 
Sestava: Sysel – Kosyta, Voneš, Michut, Heto – Zima (70. min. Špa-
ček), Nevoral, Havlíček, Votoupal, Liška O. – Pech (60. Kurečka)
1. FC Viktorie Přerov – FC VM 8:3 (4:2)
Střelci: 23. a  30. Pech, 53. Votoupal. Sestava: Klima – Vokurka (65. 
min. Fejt), Pavelec, Hlávka, Jura – Heto (68. min. Puža), Nevoral, 
Votoupal, Benda – Pech (70. min. Liška), Prchal (60. min. Těšík).
Hosté přijeli k zápasu v silně zdecimované sestavě, a tak se v základu ob-
jevilo hned šest hráčů ml. dorostu. Možná až přehnaný respekt a několik 
individuálních chyb dostalo domácí „na koně“ a hned v úvodu si vypra-
covali čtyřbrankové vedení. Jiskřičku naděje vykřesal Matěj Pech. Nejprve 
zužitkoval přesný roh Nevorala, aby o sedm minut později po přesném 
pasu za obranu snížil na 4:2. Tímto výsledkem také skončil první poločas.
V  úvodu druhého poločasu hosté odolávali tlaku pouze do  branky 
Votoupala na 5:3. Od té doby pak stříleli jen domácí. 

Fotbaloví dorostenci 
podlehli Brnu i Přerovu

-kli-

Liga házené Vysočiny ml. žáků
Ve druhém turnaji Ligy Vysočiny 
mladších žáků, hraném v  chru-
dimské hale, měli naši mladší 
žáci vyrovnanou bilanci. Opět 
dokázali dvakrát zvítězit, bohužel 
ale také dvakrát podlehli Nové-
mu Veselí.
V  prvním utkání po  výborném 
výkonu přehráli Chrudim v  po-
měru 12:10. Ve  druhém utkání 
proti Novému Veselí B nepodali 
kluci optimální výkon, a  to pře-
devším v  osobní obraně, a  pod-
lehli soupeři 11:15. Rozpoložení 
z předchozího zápasu si přenesli 
i do utkání proti novoveselskému 
áčku, které na hřišti dominovalo. 
Kluci bohužel vůbec nebojovali 
a v utkání podlehli 8:16. Po „dr-

bání hlav“ z předchozího zápasu 
nastoupili kluci proti Havlíčko-
vu Brodu jako vyměnění. Dobrý 
pohyb při osobní obraně zname-
nal vyrovnanou partii s  vítězem 
prvního turnaje. A ve druhé půli 
naše družstvo zabojovalo a zlep-
šeným výkonem obrátilo vývoj 
utkání. Kluci se radovali z nejtěs-
nějšího vítězství 12:11.
Střelecky tým táhl Vojta Svo-
boda, autor 27 branek. Stále se 
zlepšující výkon ukazuje trojice 
hráčů Dominik Šroler, Štěpán 
Fiala a  Jiří Blažek. Opět velmi 
slušné výkony podával v  bráně 
Milan Krejčí.
Sestava a  branky: Milan Krejčí 
– Vojtěch Svoboda (27), Štěpán 
Fiala (5), Jiří Blažek (4), Domi-

nik Šroler (4), Martin Neufuss 
(1), Martin Špinar, Jakub Burian, 
Filip Blažek, Radek Navrátil, Ma-

touš Malec, trenéři Petr Kaštan, 
David Stoklasa a Pavol Živčic.

-šid-, foto: archiv házené

Mladší žáci v Chrudimi podali střídavé výkony

Boccisté sehráli třetí ročník turnaje O pohár starosty obce Osová Bítýška
Otevřený turnaj integrované 
boccie a 3. ročník turnaje O po-
hár starosty obce Osová Bítýška
V  sobotu 28. září 2013 uspořádal 
Handicap sport club Velké Mezi-
říčí pro Asociaci integrovaných 
sportů, o. s., ve  sportovní hale 
Centrum kultury, sportu a  zá-
jmových činností v  obci Osová 
Bítýška již 3. ročník otevřeného 
turnaje O  pohár starosty obce 
Osová Bítýška v  integrované bo-
ccii družstev. Turnaj se za  dobu 
svého konání stal jak mezi hráči 
tak i  rodinnými příslušníky hrá-
čů velmi oblíbeným pro svoji po-

hodovou atmosféru, a proto i le-
tos nebyla účast celkem patnáct 
tří a vícečlenných družstev, která 
byla rozdělena do tří skupin, pře-
kvapením. Celý turnaj se odehrál 
na  čtyřech kurtech speciálně 
upravených pro toto sportovní 
odvětví.
Slavnostnímu zahájení sportov-
ního dne a předání cen všem zú-
častněným byl přítomen starosta 
obce Josef Mach, který věnoval 
do  tohoto turnaje poháry pro 
nejlepší družstva.
Po  celodenním zápolení v  přá-
telské atmosféře se do  koneč-

ných bojů o stupně vítězů probo-
jovala družstva Rychlé želvy ze 
Žďáru nad Sázavou a  Březejčtí 
vlci z DS Březejc. Z tohoto duelu 
si třetí místo odvezlo družstvo 
Rychlé želvy. Ve finále se utkalo 
družstvo Lužáci II – loňský vítěz 
– s  Březejckými medvědy z  DS 
Březejc – letošním nováčkem. 
Finálový zápas jednoznačně 
ovládlo družstvo Lužáci I  a  za-
slouženě obhájilo loňské vítěz-
ství.
Pořadatelé děkují obci za  skvě-
lé zázemí pro pořádání turnaje, 
zaměstnankyním školní jídelny, 

panu Štětkovi – správci tělocvič-
ny, firmám z  Velkého Meziříčí 
Vezeko, s. r. o., Elmaco elektro-
instalace Martin Dvořák, KOVO 
František Dufek, AD servis Ja-
romír Ambrož Vídeň, Městu 
Velké Meziříčí a  Kraji Vysočina 
– sponzorům tohoto turnaje, 
firmě POEX Velké Meziříčí, a. 
s., pálenici Karel Eliáš Kozlov, 
které věnovaly své produkty jako 
ceny pro zúčastněné sportovce, 
a  ostatním sponzorům sportov-
ního klubu. Mediálním partne-
rem je týdeník Velkomeziříčsko.

-char-, foto: archiv HSC VM

Sportovní střelecký klub Kablo 
Velké Meziříčí uspořádal dne 
6.  října 2013 již 24. ročník stře-
lecké soutěže o Pohár SSK Kablo 
Velké Meziříčí ve  střelbě z  libo-
volné a  sportovní malorážky. 
Střílelo se 60 ran na  vzdálenost 
50 metrů vleže na  kruhový terč, 
kde nejvyšší hodnota je 10 bodů, 
což značí zasáhnout kruh o prů-
měru 10 mm.
Soutěž se konala na  klubové 
střelnici v Martinicích a sešlo se 
na  ní 16 střelců z  šesti střelec-
kých klubů z  krajů Jihomorav-
ského a  Vysočina. Počasí ten-
tokrát účastníkům přálo. Bylo 
téměř ideální. Putovní Pohár 
SSK Kablo Velké Meziříčí zís-
kalo družstvo SSK Slatina Brno 
nástřelem 1727 bodů z  osm-

nácti set možných, které střílelo 
ve  složení S. Hlaváček, P. Pěch, 
J. Wágner. Druzí byli domácí 
střelci SSK Kablo Velké Meziříčí 
ve složení P. Chytka, J. Štandera, 
Z. Kadela nástřelem 1695 bodů. 
Třetí skončili střelci SSK Mostiš-
tě ve složení J. Aldorfová, V. Mi-
chal, P. Michal.
Soutěž jednotlivců:
Kategorie I. – muži a junioři
Petr Kaman (1973) 585 bodů 
(SSK Žďár nad Sázavou)
Jiří Materna (1964) 582 bodů 
(SSK Žďár nad Sázavou)
Pavel Pěch (1971) 579 bodů (SSK 
Slatina Brno)
Kategorie II. – dorost, ženy, se-
nioři
Stanislav Hlaváček (1954) 577 
bodů (SSK Slatina Brno)

Petr Chytka (1996) 575 bodů 
(SSK Kablo Velké Meziříčí)
Jana Aldorfová (1987) 572 bodů 
(SSK Mostiště)
Díky sponzorům bylo možno 
mezi nejlepší jednotlivce rozdě-
lit čtrnáct hodnotných věcných 
cen. 
Mediálním partnerem byl tý-
deník Velkomeziříčsko. Soutěž 
podpořilo také město Velké 
Meziříčí. 
SSK Kablo Velké Meziříčí tou-
to soutěží zakončil letošní ma-
lorážkovou střeleckou sezonu 
a přešel na střelbu ze vzducho-
vých zbraní. Tyto střelecké sou-
těže se provádějí již v  halách 
nebo tělocvičnách, kde nepůso-
bí nepřízeň počasí.

-chyl-

Pohár Kabla pro družstva si v Martinicích vystříleli hosté z Brna

Vítězové druhé kategorie. Foto: archiv SSK Kablo VM

Házenkáři nestačili Zlínu

Krajská soutěž Vysočiny - sk. B
CHJK Jihlava B – Spartak VM B 
1637:1552 * 5:1
Čonková 372:385 Fajmonová
Žaloudek 409:408 Kamenský
Augusta 417:392 Mičková
Vejvoda 439:367 Mička
Spartak VM C – BOPO Třebíč C 
1612:1583 * 4:2
Badalík 403:368 Kolářová
Mátl 378:385 Kovařík
Krejska 411:397 Oujezdská
Weiss 420:433 Ježková
Spartak VM B – PSJ Jihlava C 
1595:1656 * 2:4
Lavický F. 360:433 Pausar
Kamenský 426:409 Partlová
Fajmonová 402:382 Souček
Trnka 407:432 Švehlík

-sta-

KUŽElKY
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Woolloomooloo Bay – FC Wie-
gel VM 5:0 knt.
Flamengo – SK Mostiště 3:0 
(2:0)
Oslavice – Pobřeží kocoviny 2:4 
(1:1)
The Lost Generation – Kitty-
dogs United 2:5 (1:1)
Slza VM – La Bucañeros 1:3 
(0:1)
Program na UT za 3. ZŠ: 
ve čtvrtek 17. října
v 19.00 La Bucañeros – Oslavice 

a SK Mostiště – The Lost Gene-
ration
ve 20.10 Kašpaři VM – Flamengo

VETERáNSKá fOTbAlOVá lIgA

VEŘEjNÉ 
bRUSlENí

So 19. 10. 14.00–15.30
Ne 20. 10. 14.00–15.30
Út 22. 10. 16.00–17.30

Z utkání MKVM. Foto: Jitka Plašilová

HOKEj MláDEŽ

Starší páni VM – Křižanov 2:2 
(1:2)
Branky: Martin David, Luboš 
Minařík/Petr Těšík, Miloš Prášek
Lesáci VM – Měřín 3:0 (2:0)

Branky: 2 – Josef Beneš, Roman 
Valička
1. Křižanov 5 2 3 0 16:9 9
2. Starší páni VM 5 2 2 1 10:12 8
3. Lesáci VM 5 1 2 2 11:11 5
4. Měřín 5 1 1 3 9:14 4

Tabulka střelců: 4 – Pavel Sklenář 
(L VM), Martin David (SP VM), 
Miloš Prášek (K); 3 – Jaroslav 
Uhlíř (K), Stanislav Bartůšek (M)

-nov-

Starší žáci: HHK VM – HC Rebel 
Havlíčkův Brod 2:9 (0:3, 0:4, 2:2)
Branky a asistence HHK: 48. 
Řepa (Báňa M.), 52. Báňa M. 
Sestava HHK: Svoboda (Pestr) – 
Karásek, Šandera, Janoušek, Am-
brož – Třeštík, Řepa, Hedbávný 
– Procházka, Báňa M., Kapusta 
L. – Zacha, Strádal D., Havliš. Vy-
loučení: 2:6, využití: 1:0, v oslabe-
ní: 0:1. Střely na branku: 19:33.
Mladší žáci: HHK VM – HC Rebel 
Havl. Brod 6:6 (2:1, 3:2, 1:3)

Branky a asistence HHK: 13. 
Švejda, 18. Švejda (Strádal T., 
Krčma), 21. Švejda (Poledna), 
25. Švejda (Broža), 32. Švejda 
(Šilpoch M.), 44. Švejda. Sesta-
va HHK: Vlach (31.Honiš, 57. 
Vlach) – Poledna, Broža, Vil-
domec, Šilpoch M. – Dvořák F., 
Švejda, Bartošek – Krčma, Ne-
svadba, Strádal T. Vyloučení: 4:4. 
Střely na branku: 19:29.
Program na ZS VM: sobota 19. 10. 
v 11.15 HHK dorost – HC U. Brod

BK VM – BK Vyškov 83:29 
a 93:36
V jubilejní desáté sezoně existen-
ce klubu měl premiéru tým žen. 
Družstvo se účastní soutěže OPII 
v  kategorii U19 a  žen. Asi není 
potřeba připomínat, že všechny 
hráčky jsou odchovankyně naše-
ho klubu. Tým se poskládal z his-
toricky dvou věkově odlišných 
týmů. Půlka týmu jsou děvčata 
z  loňského ligového týmu U19 
a  druhá polovina jsou děvčata, 
která tady před deseti lety s bas-
ketem začínala jako první v klu-

bu. Mnohé před třemi až čtyřmi 
lety skončily s  aktivním baske-
tem a teď se vrátily do týmu žen. 
I proto jsme byli všichni zvědaví, 
jak si tým povede ve  svých prv-
ních zápasech.  
Skutečnost dopadla nad očekává-
ní dobře. V  obou zápasech naše 
děvčata dominovala a jednoznač-
ně oba zápasy vyhrála. Další zá-
pasy asi budou těžší, ale na úvod 
sezony je to dobrá zpráva: máme 
tým žen a navíc na vítězné vlně.
Sestava týmu: Petra Syslová, 
Anna Kamanová, Lucie Nová-

ková, Tereza Sojková, Nikola Ra-
pušáková, Radka Vaďurová, Zde-
na Kupská, Zuzana Fňukalová, 
Šárka Buková, Markéta Malcová 
a Barbora Kočí, trenér Tomáš Ra-
pušák. 
Na snímku tým žen BK VM, 
nahoře: trenér Tomáš Rapušák, 
Petra Syslová, Anna Kamanová, 
Lucie Nováková, Tereza Sojková, 
Nikola Rapušáková a  Radka Va-
ďurová, dole: Zdena Kupská, Zu-
zana Fňukalová, Šárka Buková, 
Markéta Malcová a Barbora Kočí.

Foto: archiv BK VM

Vítězná premiéra basketbalistek

-rap-

1. A tř., sk. B 
TJ Ježek Rantířov – FC VM B 
7:3 (2:2)
Rozhodčí: Novotný – Müller, 
Zsihovics. Diváci: 80. Branky: 2× 
Bartejs (28. pen.), (50.) a  Obe-
rreiter (55.), (84.), Vaněk (32.), 
Živný (67.), L. Horáček (75.) – 
Beran (6.), Kafka (12.), D. Polák 
(79.). Karty: žlutá – Liška (4.), 
Kafka (12.) Polák (23.), Halámek 
(23.). Sestava: Jícha – Netolic-
ký, Halámek (70. Kuřátko), D. 
Polák, Kafka (46. Malec) – Ka-
meník, Vítek, Caha, Bradáč (75. 
Wasserbauer) – Beran, Liška.
Velmi důležité utkání jsme hráli 
v  Rantířově. Soupeř se nacházel 
o jedno místo za námi se stejným 
počtem bodů. 
Hned v 7. minutě jsme skórovali – 
Liška poslal krásný centr do váp-
na na  Berana, který hlavičkoval 
do brány, 0:1. Ve 20. minutě kopl 
Liška ostrý roh do vápna, kam si 
naběhl Kafka a  nekompromisní 
hlavičkou poslal míč k  tyči, 0:2. 

Naši i  nadále tlačili na  soupeře. 
Až ve 27. minutě nechtěně zahrál 
rukou ve  vápně Netolický, a  ná-
slednou odpískanou penaltu pro-
měnil Bartejs, 1:2. Ve 33. minutě 
po  akci ze strany se dostal míč 
do  středu hřiště Vackovi, který 
okamžitě vystřelil k  tyči. Ale Jí-
cha perfektním zákrokem míč 
vyrazil, ale k odraženému se do-
stal Vaněk, a ten jej bez problémů 
poklidil do brány, 2:2.
O poločase musel pro vážné zra-
nění vystřídat Kafka, kterého 
nahradil Malec. Do druhého po-
ločasu vlétli lépe domácí. Během 
deseti minut vstřelili dva rychlé 
góly. V 72. minutě se dostal do sa-
mostatného nájezdu kapitán Živ-
ný, který dokázal překonat vybíha-
jícího Jíchu. O dvě minuty později 
jsme se ve  středu hřiště propadli 
a následný protiútok dokázali do-
mácí potrestat. Hned  nato doká-
zal snížit krásnou hlavou na zadní 
tyč D. Polák. Tečku za  zápasem 
udělal v 84. minutě Oberreiter.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi 
aktivně a soupeř si s námi nevě-
děl rady. Po zásluze jsme vstřelili 
dva krásné góly. Vypadalo to, že 
vše máme ve  svých rukách, ale 
bohužel, dnes musím konstato-
vat, že za  velkou příčinu obratu 
může rozhodčí. Každý souboj 
proti nám pískal, a  když to bylo 
obráceně, tak ne. Kluci se zby-
tečně začali dohadovat s rozhod-
čím a nekoncentrovali se na hru. 
S tímto vysokým výsledkem jsem 
hluboce nespokojen, protože 
v závěru zápasu přišlo velké pod-
cenění,“ řekl po zápase rozhněva-
ně trenér Libor Smejkal ml.
1. Budišov-Nárameč 10 5 4 1 28:17 19
2. Želetava 10 6 1 3 19:11 19
3. Nová Ves 10 6 1 3 18:12 19
4. Štěpánov n. S. 10 6 1 3 20:15 19
5. Herálec (ZR) 10 5 2 3 23:18 17
6. SFK Vrchovina B 10 5 1 4 17:15 16
7. Žďár n. S. B 10 4 2 4 26:18 14
8. HFK Třebíč B 10 4 2 4 16:16 14
9. Rapotice 10 3 4 3 19:20 13
10. Rantířov 10 4 1 5 22:29 13
11. Stonařov 10 3 2 5 14:15 11
12. V. Meziříčí B 10 3 1 6 16:21 10
13. Hrotovice 10 2 1 7 7:21 7
14. Křoví 10 2 1 7 12:29 7

 -ls-

Benfika vysoko podlehla Rantířovu

-hhk-

fOTbAl

IV. třída, sk. B
TJ Strážek – FC VM C 5:5 (3:2)
Rozhodčí: Hořínek. Diváci: 50. 
Branky: 3 Lukáš Liška (34), 
(56.), (73.), Libor Smejkal st. 
(8.), Dušan Smejkal (69.). 
Sestava FC VM C: Sysel – 
D. Šlapal, Dočkal, Malec, 
Wasserbauer – Lukáš Liška, Li-
bor Smejkal ml., Šlitr (72. Kozi-
na), Štourač (46. Machát) – Du-
šan Smejkal, Libor Smejkal st. 

-ls-

Krajský přebor 3. třídy
Chmelná B – Lhotky 10:5
Pacov – Lhotky 8:10
Sestava Lhotek:  Musil, Nevrtal 
Z., Lavický, Vaculík

STOlNí TENIS

-pl-

Druhé kolo mezinárodní ligy v  curlingu vozíčkářů se konalo 29. září 
v Praze Roztylech. Náročný turnaj odehrála i trojice našich curlerů. Ne-
mocného P. Gottlieba při neúčasti M. Charvátové skvěle na pozici skipa 
nahradil Jan Coufal, kterého doprovázeli Jarda Polívka a Bohumír Dvo-
řák. Hned v  prvním zápase čekal Velkomeziříčské favorit JU Praha A. 
S tím naše družstvo až do posledního endu bojovalo o vítězství. Konečná 
remíza 9:9 byla nečekaná. Druhým soupeřem bylo družstvo JU Praha B, 
které nemá výkonnost A mužstva, a Velkomeziříčští vyhráli 8:2, a připsali 
si první dva body tohoto ročníku. Ve třetím zápase naši nastoupili proti 
Novému Městu nad Metují. I s ním si vedli dobře, ale zkušenost soupeře, 
který má ve svých řadách 3 reprezentanty, v konečném součtu znamenala 
prohru 7:1. Je škoda vynechaného prvního kola z důvodu pořádání tur-
naje v iboccie – výsledky VM byly z důvodu neúčasti kontumovány pro 
soupeře z Polska, Německa a Slovenska. -char-

Curlerům se v Praze dařilo

I. liga mladších dorostenek
DHK Zora Olomouc SCM – TJ 
Sokol VM 42:16 (22:12)
Úvodní čtvrthodinu naše hrstka 
statečných dokázala vzdorovat. 
Dařilo se zakončovat přesnou 
střelbou zejména z prostoru spojky 
Agátě Uchytilové a díky tomu jsme 
se drželi. Postupně však přibýva-
jící chyby daly prostor pro rychlé 
a efektivně zakončené brejky sou-
peřek a v poločase z toho byl již de-
setigólový rozdíl. Po  změně stran 
jsme se nedokázali dlouhých dva-
cet minut brankově prosadit i přes 
velkou spoustu našich střeleckých 
pokusů a  nadějných akcí. Naše 

hra citelně postrádala zraněnou 
kanonýrku Elišku Koudelovou. 
Sled branek: 0:1, 3:1, 5:2, 8:3, 8:5, 
12:5, 12:8, 16:9, 18:10, 20:11, 24:12, 
23:14, 42:14. 7m hody 1/1:1/1, 
vyloučení 2:2. Počet střel 57:57. 
Hrály: J. Šabacká, V. Blažková – A. 
Uchytilová (8), D. Janečková (5), K. 
Závišková (2/1), R. Doležalová (1), 
S. Bačová, A. Rymešová, K. Caho-
vá, M. Zedníčková. Trenéři ing. V. 
Záviška, E. Partlová.
I. liga starších dorostenek
DHK Zora Olomouc SCM – TJ 
Sokol VM 37:20 (16:6)
K  utkání nemohla na  poslední 
chvíli odcestovat kanonýrka Iva 

Závišková, navíc po šesti odehra-
ných minutách musela odstoupit 
kvůli zranění kolene i  Markéta 
Partlová. Takováto pohroma pak 
citelně poznamenala „ořezaný 
kádr“ našich a  výrazně to ovliv-
nilo i  další vývoj souboje. Zbylé 
hráčky i  přes snahu nedokázaly 
čelit přímočarým akcím sou-
peřek, zvláště patrný rozdíl byl 
v efektivitě střelby. Již do poloča-
su jsme výrazně ztráceli. Po změ-
ně stran Olomoucké v  pohodě 
navyšovaly svůj náskok a zaslou-
ženě kralovaly.
Sled branek: 1:0, 1:1, 2:2, 8:2, 10:3, 
14:5, 14:6, 18:6, 18:8, 24:9, 25:11, 

25:13, 27:13, 29:17, 30:18, 32:20. 7m 
hody 2/2:4/3, vyloučení 2:2. Počet 
střel 51:51. Hrály: Syptáková V., Vá-
vrová M. – Partlová M., Škrdlová R. 
(8/2), Studená K. (4), Janečková D. 
(3), Závišková K. (3), Homolová M. 
(1), Bačová S. (1/1), Sedláčková K., 
Rosová T., Doležalová R., Trenéři 
ing. V. Záviška, E. Partlová.
Program v hale za Světlou: sobota 
19. října 10.00 1. liga st. dorosten-
ky – HK Hodonín; 12.00 1. liga ml. 
dorostenky – HK Hodonín; 14.00 
2. liga ženy – HK Hodonín. Neděle 
20. října 9.00–15.00 Liga Vysočiny 
– ml.  žáci turnaj: VM, H. Brod, N. 
Veselí A, B, Chrudim.

Dorostenky odjely z Olomouce s přídělem

-záv-

HHK VM B – HC Sokol Křiža-
nov 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Diváků: 39. Rozhodčí: Paur – Lu-
káč, Čurila. Branky: 19. Barák 
(Šoukal, Hubl), 20. Malec (Vrá-
na), 34. Malec (Frühauf), 57. 
Malec (Frühauf), 58. Barák – 56. 
Smejkal (Veselý), 59. Smejkal 
(Komínek A.). Vyloučení: 10:13, 
navíc Barák (VM) 5 + 20 za bod-
nutí špicí hole, Jíra a Suchý (Křiža-
nov) oba za nesportovní chování. 
Využití: 1:2. Oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 47:28. Sestava HHK B: 

Štourač (Kočí) – Kudláček M., Po-
korný – Peterka, Bradáč – Musil 
F., Navrátil – Martinec – Vrána, 
Frühauf, Malec – Šoukal, Barák, 
Hubl – Tůma, Kudláček J., Křípal 
– Kampas J., Kampas M., Musil Š. 
Sestava Křižanov: Vik – Musil J., 
Veselý, Hudec, Musil L., Komínek 
D., Komínek A., Bílovský, Smílek, 
Suchý, Diviš, Vondráček, Smejkal, 
Jíra, Nedoma, Krejčí.
První zápas nové sezony na míst-
ním zimáku moc krásy nepobral. 
Domácí měli po celý zápas více ze 

hry, ale bylo to dáno hlavně roz-
dílem kvality jednotlivých pětek 
než excelentním výkonem.
Branek se diváci dočkali až v sa-
mém závěru první třetiny, kdy 
krátce po  sobě zapadly do  kři-
žanovské svatyně střely Baráka 
a  Malce. Další gól přidali Me-
ziříčští až po  polovině utkání 
v přesilové hře. A pak bylo do 56. 
minuty vystaráno. V  ní se hos-
tům podařilo zužitkovat početní 
výhodu 5:3 Smejkalem. Obdrže-
ná branka jakoby hokejisty HHK 

nakopla a hned o minutu později 
završil Malec hattrick. 
Vzápětí po něm přidal Barák svůj 
druhý gól, ale místo oslavy šel ne-
pochopitelně oplácet a  rozhodčí 
Pour jej poslal do sprch. Přesilov-
ku Křižanov využil ke snížení skó-
re, když opět úřadoval Smejkal.
Příští zápas hrajeme v  sobotu 
19. 10. doma s béčkem Velké Bí-
teše. Začátek je v 16.15. Bude to 
v  sobotu zajímavá konfrontace, 
protože ve stejném termínu hraje 
náš A-tým ve V. Bíteši! -ht-

Hokejové béčko zahájilo výhrou nad Křižanovem

Ligu malé kopané stále 
vedou ‚Bukanýři‘

1. La Bucañeros 6 5 1 0 33:6 16
2. Flamengo 6 4 1 1 32:13 13
3. Woolloomooloo Bay 5 3 1 1 27:11 10
4. Slza VM 5 3 1 1 21:7 10
5. SK Mostiště 5 3 1 1 17:7 10
6. Pobřeží kocoviny 6 2 1 3 14:18 7
7. Kašpaři VM 5 2 0 3 9:10 6
8. Oslavice 5 1 2 2 17:14 5
9. The Lost Generation 6 1 2 3 8:26 5
10. Kittydogs United 5 1 0 4 9:38 3
11. FC Wiegel VM 6 0 0 6 6:43 0

-bíl-
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KDY A KAM

Divizní fotbalisté uspěli v derby s Bystřicí
MSD sk. D
SK Bystřice nad Pernštejnem – 
FC VM 0:1 (0:0)
Rozhodčí: Petr Zdeněk – Kuče-
řík Milan, Tesař Jiří. Žlutá karta: 
Štěrba – Krejčí. Diváků: 150. Se-
stava hosté: Simandl – Mucha Z., 
Krejčí, Šimáček, Bouček – Ráček, 
Souček, Němec (28. Dufek), Smej-
kal (86. Láznička), Vyskočil (89. 
Štefka) – Simr, na lavici Invald.
Další okresní derby odehráli naši 
hráči v sobotu na perfektně připra-
veném hřišti v Bystřici n. P. Chtěli 
jsme konečně prolomit nepřízni-
vou bilanci, kterou s tímto soupe-
řem máme, což se nám podařilo.
Hned od úvodu utkání jsme hýři-
li aktivitou. Ve 30. vteřině převzal 

krásný centr dorostenec Ráček, 
pohrál si s  obranou domácích 
a levačkou z hranice penalty těs-
ně minul branku. O minutu poz-
ději ten samý hráč poslal krásný 
centr do vápna, tam jej zpracoval 
nikým nehlídaný Vyskočil a tváří 
tvář Novotnému kopl míč do ná-
ručí. Mohlo být o zápase rozhod-
nuto. V 7. min. opět Ráček krás-
ným křižným centrem nachází 
rozběhlého Vyskočila, ale ten 
střílí pouze do boční sítě branky 
domácích. Ve 14. min. ztratil těs-
ně před vápnem míč Krejčí, ale 
Prášila, který šel sám na Siman-
dla, odzbrojil pěkným obranným 
zákrokem Šimáček. V  těchto 
chvílích jsme určovali tempo hry. 

Ve 28. min. jsme museli pro zra-
nění střídat Němce a do hry na-
skočil po zranění Dufek s tím, že 
Ráček se posunul na střed zálohy 
místo střídajícího Láďi. Ve  36. 
min. vystřelil těsně nad branku 
Novotného Vyskočil. O  minutu 
později měli šanci domácí, ale je-
jich střela, šla těsně vedle branky 
Simandla. V  závěru poločasu se 
hra na hřišti vyrovnala.
Druhý poločas začali aktivně-
ji domácí. My jsme se zbytečně 
zatáhli na  vlastní půlku hodně 
před naše velké vápno. Naštěs-
tí domácí hrozili pouze cent-
ry do  vápna, ale tam je sbírala 
naše pozorná obrana. V 53 min. 
domácí Prášil krásnou střelou 

z  25 m trefil břevno naší bran-
ky. V 56 min. po rohovém kopu, 
domácí hráč těsně minul naši 
branku. V  59. min. se zaskvěl 
krásným zákrokem Simandl, 
když vyrazil míč, který vypá-
lil z  PVK domácí hráč. V  61. 
min. se dostal do  svého typic-
kého úniku Simr, ale jeho střela 
pouze olízla břevno. V 63. min. 
si krásně naběhl k  lajně Jarda 
Krejčí, prošel až k  rohovému 
praporku, odkud naservíroval 
centr do vápna Simrovi, ale toho 
v  koncovce zpresoval domácí 
obránce. V 75. min. zahrával ro-
hový kop Vyskočil a  jeho centr 
poslal hlavou těsně vedle branky 
domácích Souček. V 80. min. už 

rohový kop Vyskočila zužitkoval 
v  náš jediný vítězný gól Z. Mu-
cha. V 83. min. zahodil jasný gól 
po centru Vyskočila Pavel Simr. 
V  84. min. do  poslední šance 
utkání vyslal Simra Smejkal, ale 
Pavel netrefil branku domácích.
„Dnešní utkání jsme začali ak-
tivněji, mohli jsme o  výsledku 
rozhodnout hned v  prvních 
dvou minutách. Postupem času 
se utkání vyrovnalo a  na  začát-
ku druhé půle byli lepší domá-
cí. My jsme si vypracovali více 
gólových šancí a  zaplať pánbůh, 
jednu z  nich jsme využili. V  zá-
věru bych chtěl poděkovat výbo-
ru domácích za  zapůjčení dresů 
k utkání. Zápas by se jinak nehrál 

a  my bychom dostali pokutu, 
protože jsme jako diletanti přije-
li se špatnou barvou dresů. Je to 
i  moje chyba, protože si musím 
tyto věci více hlídat,“ vyjádřil se 
po  utkání trenér Libor Smejkal 
st. Nejlepší hráči utkání: Simandl, 
Krejčí – Novotný.
1. Polná 11 7 2 2 22:11 23
2. Velké Meziříčí 11 7 2 2 15:8 23
3. Vyškov 11 5 5 1 22:11 20
4. Rosice 11 6 1 4 18:15 19
5. Líšeň 11 5 3 3 15:12 18
6. Vrchovina 12 5 3 4 10:10 18
7. Stará Říše 11 4 5 2 15:13 17
8. Bystrc 11 4 3 4 21:19 15
9. Hodonín 11 3 6 2 12:11 15
10. Blansko 11 3 5 3 18:14 14
11. Bohunice 11 3 3 5 16:20 12
12. Pelhřimov 12 3 3 6 17:27 12
13. Tasovice 11 3 2 6 13:17 11
14. Uh. Brod 11 2 4 5 10:18 10
15. Bystřice n. P. 11 2 3 6 10:18 9
16. Napajedla 11 1 2 8 10:20 5

-sme-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Házená Legata 
Hustopeče 30:34 (15:16)
Ve čtvrtém kole čekal před do-
mácím publikem naše muže tra-
dičně těžký soupeř Legata Hus-
topeče.
Úvod utkání vyzněl lépe pro naše 
barvy a ujali jsme se vedení 3:1. 
Soupeř vystřídal gólmana a hru 
vyrovnal. Obě družstva se opírala 
o kvalitní hru spojek, které se na 
obou stranách prosazovaly přes 
postavené obrany. Přetahovaná 
o jedinou branku trvala do 17. 
minuty, kdy se hostům podaři-
lo odskočit na 8:12. Ve třetí de-
setiminutovce se naše družstvo 
zkoncentrovalo. Opět se podařilo 
zlepšit obranu a do poločasu ale-
spoň snížit na přijatelný výsledek 
15:16.
Ve druhé půli se hrála opět vy-
rovnaná partie. Našemu celku se 
podařilo ve 37. minutě srovnat 
brankový poměr na 20:20. Ná-
sledně opět velmi zkušeně a bez 

chyb hrající Legata odskočila na 
dvě branky. V 6. minutě po sérii 
našich chyb a hlavně díky nedů-
sledné obraně hosté navýšili na 
rozhodující čtyřbrankový náskok 
24:28. Naši hráči se snažili do-
táhnout, branky se dařilo dávat 
vcelku jednoduše, ale nebyli jsme 
schopni uhlídat útok Hustopečí, 
které si až do závěrečného hvizdu 
udržovaly vypracovaný náskok. 
První porážka sezony v poměru 
30:34 se tak bohužel zrodila na 
domácí palubovce, kdy se naše-
mu družstvu nepodařilo navázat 
na předchozí utkání a nefungo-
vala nám obrana.
V příštím kole zajíždí naši házen-
káři na hřiště klubu STM Olo-
mouc, který sestoupil z 1. ligy.
7m hody 1/1:4/3 vyloučení: 4:4, 
počet diváků 123. Sled branek: 
3:1, 6:5, 7:9, 9:12, 10:15, 15:16, 
17:18, 20:20, 22:23, 24:28, 26:31, 
29:32, 30:34. Sestava a branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Veče-
řa Vítězslav (10), Matušík Roman 

(8), Kaštan Jiří (4), Fischer Ra-
dim (2/1), Konečný Ladislav (2), 
Trojan Vítězslav (2), Živčic Pavol 
(1), Necid Miloš (1), Lečbych Jan, 

Pavliš David, Babáček Petr, Kubiš 
David, trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

První tým házené mužů podlehl Legatě
Meziříčští házenkáři vyzvou 
v osmifinále Českého poháru 
aktuálně první celek extraligy 
HK A.S.A. Město Lovosice.

Naši házenkáři se po  výhrách 
nad prvoligovými celky Nového 
Veselí a  Tatranu Bohunice pro-
bojovali do  osmifinále Českého 
poháru. Los jim přiřadil nad oče-
kávání atraktivního a velmi silné-
ho soupeře. Aktuálně první celek 
Tipgames extraligy HK Lovosice. 
Lovosice přivítají naši házenkáři 
ve středu 23. října v 18.00 v hale 
za Světlou.
Zatímco pro naše házenkáře je to 
historický postup v ČP, Lovosice 
se v  loňském ročníku probojo-
valy do semifinále a rok předtím 
dokonce Český pohár vyhrály, 
když ve  finále zdolaly Frýdek-
-Místek.
V  lovosickém velmi kvalitním 
týmu se můžeme těšit na českého 

reprezentanta a  nejlepšího střel-
ce extraligy Jiřího Motla, dále 
na  zkušené hráče Milana Ber-
ku, Jana Landu či posilu Lovo-
sic a  rychlé křídlo Tomáše Hese 
a  také výborného brankáře Jana 
Šálka.
Pro Velkomeziříčskou házenou 
to bude svátek a doufáme, že naše 
házenkáře přijde podpořit co nej-
více diváků!
ČP muži – los osmifinále
KH Kopřivnice – HCB OKD 
Karviná
Sokol HC Přerov – Talent M.A.T. 
Plzeň
HC Gumárny Zubří – ŠKP Frý-
dek-Místek
HC Zlín – Handball KP Brno
TJ Sokol Velké Meziříčí – HK 
A.S.A. Město Lovosice
Náchod – Dukla Praha
Jiskra Třeboň – HBC Ronal Jičín
Tatran Litovel – TJ Cement Hra-
nice

Házenkáři postupují 
v Českém poháru

-šid-

2. liga házené žen Morava
SK Velká Bystřice – TJ Sokol 
VM 21:27 (10:14)
Do  Velké Bystřice mohlo od-
cestovat pouze 7 hráček a  dvě 
brankářky. Nepříjemná zranění 
dvou hráček a  souběžně probí-
hající utkání starších dorostenek 
nám neumožnilo posílení našeho 
družstva. Tartanový povrch a vel-
ké dusno v  hale byly předzvěstí 
toho, že z naší strany se bude jed-
nat spíše o taktickou bitvu. 
Úvod utkání našim ženám nevy-
šel. Na obraně jsme spíše postáva-
ly a  nedokázaly ubránit proskoky 
soupeřek. V  útočné činnosti jsme 
si sice brankové příležitosti vytvo-
řily, ale se zakončením na  bran-
kových tyčích, nebo je skvělými 
zákroky vychytala brankářka hostí. 
Soupeřky byly v této fázi hry lepší 
a  my jsme musely neustále dota-
hovat dvou až tříbrankové manko. 
Ke zlomu došlo v 16. minutě prv-
ního poločasu, kdy jsme vyrovnaly, 
což nás „nakoplo“ k  parádnímu 
obratu. V obraně začala skvěle fun-
govat vzájemná spolupráce a navíc 
se v brance rozchytala Marcela Ba-
báčková, která po zbytek celého zá-

pasu předváděla výborné zákroky. 
Díky nim jsme dokázaly zrychlit 
přechod do  útoku a  po  několika 
pohledných individuálních akcích 
Denisy Hladíkové a  skvělé spolu-
práci našich spojek s pivotmankou 
Janou Klusáčkovou jsme mohly 
odejít do  šaten s  čtyřbrankovým 
náskokem. 
Do  druhého poločasu jsme na-
stoupili s  tím, že nesmíme naši 
koncentraci povolit a  hlavně ne-
nechat soupeře lehce skórovat. 
Tuto taktiku se dařilo dodržovat. 
Na  obraně jsme ještě přitvrdily 
a  soupeřkám tak znepříjemnily 
jakýkoliv průnik k  naší svatyni. 
V  útoku si vzaly domácí hráčky 
osobní obranu na  naši nejlepší 
střelkyni Hanku Hublovou. Díky 
tomu ale měly naše spojky s kříd-
ly větší prostor, čehož skvěle do-
kázala využít Šárka Dvořáková, 
která svými proskoky vsítila jednu 
branku za  druhou. Zbytek polo-
času jsme již dohrávaly v poklidu. 
Stále jsme si udržovaly čtyř až pěti 
brankové vedení. A  v  poslední 
minutě jsme skóre navýšily na ko-
nečných 21:27 a mohly se tak ra-
dovat z prvních venkovních bodů. 

I  přes úzký kádr naše ženy po-
daly parádní výkon. Na  rozdíl 
od minulého zápasu jsme vypro-
dukovaly minimum technických 
chyb a díky dobré obraně jsme tak 
mohly dokráčet k jednoznačnému 
vítězství. Škoda jen jasných bran-
kových příležitostí, které zlikvido-
vala domácí brankářka. Brankový 
rozdíl tak mohl být ještě větší. 
V  dalším kole se potkáme s  no-
váčkem soutěže HK Hodo-
nín. Soupeř z  jižní Moravy má 
na kontě dva body. Naše ženy se 
ale budou chtít před domácím 
publikem představit další vý-
hrou. Přijďte je povzbudit v  so-
botu 19. října 2013 od  14.00 
do haly za Světlou. 
7m hody 5/4:4/2; vyloučení: 3:2, 
počet diváků 85. Sled branek: 
3:1, 5:5, 8:5, 8:12, 10:14, 15:19, 
18:24, 21:27. Sestava a  branky: 
Babáčková Marcela, Zelníčková 
Marta – Hublová Hana (8), Dvo-
řáková Šárka (6/1), Klusáčková 
Jana (4/1), Rousová Nikola (3), 
Hladíková Denisa (3), Svobodo-
vá Diana (2), Pacalová Lenka (1), 
vedoucí družstva Lavická Jana.

-jl-

Ženy přivezly body z Velké Bystřice
Městská hokejová liga
Extraliga
SPL Radostín – Agromotor VM 5:3
Váša 2, Hubený, Láznička, Krejčí 
– Krejčí 2, Šlapal
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Lukáš 3:9
Florián, Pospíšil, Klapal – Stede-
ný 3, Gis 2, Lukáš 2, Matoušek 2 
SK Vídeň – HC Laser Zikmund 
4:12
Vídeňský 2, Janák, Nedoma – Što-
ček 8, Kabelka, Fenyk, Pálka, Uhlíř
Sanborn VM – TS VM 6:5
Fiala 3, Bukáček 2, Hanus – Heř-
man 2, Horký, Šlapal, Muzikář
HC Benetice – SK Netín 5:4
Houzar 2, Jakšík, Mikuláš, Valík 
– Dvořák 2, Juda, Plhák T. 
Auto Dobrovolný VM – SK 
Omega VB 0:11
Dvořák 4, Loup 3, Březina, Ond-
růšek, Svoboda, Veselý
1. HC Lukáš 2 2 0 0 21:5 4
2. Sanborn VM 2 2 0 0 13:6 4
3. SPL Radostín nad Osl. 2 2 0 0 6:3 4
4. SK Omega VB 2 1 0 1 11:1 2
5. Tech. služby VM 2 1 0 1 12:8 2
6. Agromotor VM 2 1 0 1 9:6 2
7. HC Laser Zikmund 2 1 0 1 15:14 2
8. SK Afcon Kunšovec VM 2 1 0 1 13:12 2
9. HC Benetice 2 1 0 1 6:11 2
10. SK Netín 2 0 0 2 6:17 0
11. SK Vídeň 2 0 0 2 5:18 0
12. Auto Dobrovolný VM 2 0 0 2 2:18 0

I. liga
HC Křižanov – HC Tasov 2:9
Běhal, Koukola – Svoboda 2, Slá-
ma 2, Páral, Robotka, Jaseňák, 
Chlubna, Hamáček
SK Lavičky – Horní Heřmanice 
1:6
Nevěčný – Kutílek 3, Šilhán, Pe-
šek, Maloušek
SK S. Zhoř – HC River VM 1:8
Vlach – Rous 2, Vrtal 2, Daniel 2, 
Kejda, Hladík
NHÚ Balinka VM – HCF Dráhy 
VM 2:2
Komínek, Navrátil – Jahoda, 
Tuček
HC Bory – Farma Měřín 2:14
Váša, Pokorný – Štoček F. 5, Ko-
canda 3, Uchytil 2, Motyčka 2, 
Kožený, Štoček J.
HC Ořechov – HC Pikárec 2:5
Dvořák, Zeman – Jaša P., Jaša L., 
Ventruba, Broža, Chrást
1. Farma Měřín 2 2 0 0 18:2 4
2. Horní Heřmanice 2 2 0 0 16:4 4
3. HC Pikárec 2 2 0 0 18:7 4
4. HC Tasov 2 2 0 0 13:5 4
5. River VM 2 1 0 1 10:7 2
6. HC Ořechov 2 1 0 1 8:7 2
7. SK Lavičky 2 1 0 1 7:11 2
8. HCF Dráhy VM 2 0 1 1 5:6 1
9. NHÚ Balinka VM 2 0 1 1 7:15 1
10. HC Křižanov 2 0 0 2 7:15 0
11. SK Str. Zhoř 2 0 0 2 1:12 0
12. HC Bory 2 0 0 2 5:24 0

Ligu vede HC Lukáš

V sobotu 19. 10. proběhne ho-
kejové derby Vysočiny. Po týdnu 
volna hraje první mužstvo HHK, s 
Velkou Bíteší okresní derby. Spar-
tak VB je bez ztráty jediného bodu 
suverénně na prvním místě tabul-
ky JM konference. Utkání se hraje 
v sobotu od 17.00 na zimním sta-
dionu ve Velké Bíteši.
KL jižní Moravy a Zlínska
Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 3 3 0 0 0 15:5 9
2. Brno 3 2 0 1 0 12:6 7
3. Uničov 3 2 0 0 1 15:13 6
4. Velké Meziříčí 2 1 0 0 1 13:10 3
5. Rosice 3 1 0 0 2 14:16 3
6. Šternberk 2 1 0 0 1 6:8 3
7. Blansko 3 0 0 0 3 6:13 0
8. Boskovice 3 0 0 0 3 5:21 0

Zlínská konference
1. Uherský Brod 3 2 1 0 0 11:5 8
2. Uherské Hradiště 3 2 0 0 1 17:13 6
3. Kroměříž 3 2 0 0 1 14:12 6
4. Uherský Ostroh 3 1 0 0 2 11:12 3
5. Brumov-Bylnice 2 0 0 0 2 4:9 0

-hhk-

HOKEj

Na fotbal na Tržiště 19. 10. ve 
14.30 muži B – Sokol Herálec
20. 10. v 10.15 muži A – RSM 
Hodonín

-vid-


