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Brněnská 201/11
Třebíč
Tel.: 568 820 425
          777 117 570

V  pátek  15. 11. 
v 19.30 se koná v ki-
nosále Jupiter clubu 
divadlo s  Lindou 
Rybovou, Davidem  
Prachařem a  další-
mi.

         Více čtěte na straně 9.
SLEVA se vztahuje na veškerý sortiment prodejny AUTOCOLOR.

tel.: 566 521 065 / www.autocolor.cz
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Letos se na festivalu vzdělávání představily krom škol i zdejší firmy

Město získává všechny budovy Jupiter clubu

Nová budova Jupiter clubu na Náměstí 18, která je předmětem směny. Foto: 
Martina Strnadová

Město Velké Meziříčí se stává 
vlastníkem celého objektu Jupiter 
clubu (JC). Nově tedy i budovy, 
v níž sídlí mj. kino. S jejím dosa-
vadním majitelem – odborovou 
organizací OS KOVO Kablo – ji 
mění za městský dům na Soko-
lovské. Směnu schválili zastupite-
lé města v úterý 5. 11. a souhlasí 
s ní i odborová organizace.

Získat novější část kulturního zaří-
zení Jupiter clubu s kinem, loutko-
vou scénou, koncertním a výstav-
ním sálem, kancelářemi a  dalšími 
prostorami do vlastnictví se město 
snažilo již dlouhá léta. Nejen kvůli 
tomu, že financovalo nutné opra-
vy objektu, jenž mu nepatřil. Ale 
i kvůli v současné době probíhající 
opravě staré části JC s  velkým sá-
lem. Ta totiž předpokládá budoucí 
propojení obou polovin, což také 
vyžaduje, aby měly jednoho vlast-

níka. A  to se po  dlouhých letech 
podařilo dotáhnout do  konce. 
„Považuji aktuálně odsouhlasenou 
dohodu za pomyslné završení prá-
ce tohoto zastupitelstva, v několika 
minulých volebních obdobích se 
to nepodařilo. O  dohodu se totiž 
snažíme už hodně dlouho,“ říká 
k tomu starosta Radovan Necid.

Vymění budovu 
na náměstí za jinou 
na Sokolovské
Město smění s  odboráři konkrét-
ně budovu Jupiter clubu č. p.  18 
na Náměstí za budovu s osmi byty 
a  řeznictvím naproti poště na  So-
kolovské ulici. K tomu jim doplatí 
2 miliony 164 tisíc korun a uhradí 
i  daň z  převodu nemovitosti. Ta-
kový rozdíl v hodnotě obou budov 
stanovily znalecké posudky, jež 
město nechalo vypracovat kombi-

novanou metodou. Starosta doho-
du považuje za výhodnou pro obě 
strany. „Finální podobu dohody 
jsme cizelovali víc než rok a  půl 
a opravdu jsme tím navázali na prá-
ci našich předchůdců,“ dodává.

Směna je nevýhodná, 
míní zastupitel 
Klement
Členové zastupitelstva se v  tom-
to bodě shodli. Jiného názoru byl 
pouze Martin Klement, který se 
zdržel hlasování a  navrhl vypra-
covat revizní znalecký posudek. 
Domnívá se totiž, že město nepo-
stupovalo v  souladu se zákonem 
o  obcích a  nesjednalo při úplném 
převodu majetku cenu ve výši, kte-
rá je v daném místě a čase obvyklá, 
když dostatečně do směny nezakal-
kulovalo výnosovou metodu.

 Pokračování na straně 2

Pro žáky základních škol, 
kteří třeba ještě nevědí, kam 
jít studovat, je každoročně 
připravena přehlídka střed-
ních škol a učilišť.

Ta letošní se konala výjimečně 
v  luteránském gymnáziu na-
místo Jupiter clubu, jehož vel-
ký sál je v  současné době v re-
konstrukci. Festival tentokrát 
organizovala základní škola 
na  Školní ulici opět ve  spolu-
práci s  Jupiter clubem Velké 
Meziříčí. 
V  prostorách historické budo-

vy na  náměstí se prezentovalo 
na  třicet škol převážně z  Kraje 
Vysočina.  Ty doplnily některé 
školy z Brna, kupříkladu Střed-
ní škola technická Brno či Edu-
canet SOŠ a Gymnázium Brno. 
Z  našeho města se představi-
ly všechny střední školy, tedy 
gymnázium, hotelová škola 
a  střední škola řemesel a  slu-
žeb. Nechyběli ani Bítešští, čili 
Střední odborná škola Jana Ti-
raye, nebo kupříkladu Jazyková 
škola Helen Doron English Vel-
ké Meziříčí. Kvůli rekonstrukci velkého sálu Jupiter clubu se letošní festival vzdělávání konal 

v prostorách luteránského gymnázia. Foto: Iva Horká  Pokračování na straně 3

Odcizil 
generátor
Policisté pátrají po  neznámém 
pachateli krádeže, ke které došlo 
v době od 28. října do 2. listopa-
du v k. ú. Bory. Zloděj tam odcizil 
z přístavku u budovy mlýna, kde 
se nachází malá vodní elektrár-
na, litinový generátor na výrobu 
elektrické energie v  hodnotě asi 
20.000 korun. 
Policisté věc šetří pro podezření 
ze spáchání trestného činu krá-
deže. V  případě dopadení hrozí 
pachateli až dvouletý trest odnětí 
svobody. –PČR–

Bílá prodloužená se místo v našem městě konala v kulturním domě v Bíteši
Rekonstrukce velkého sálu Jupiter clubu způsobila, že 
se mnohé kulturní akce, které tato organizace pořádá, 
konají v náhradních prostorách. Nejinak tomu bylo 
i během uplynulého víkendu, kdy probíhaly plesy 
v bílém.

Účastníci tanečních kurzů, jimiž jsou studenti středních 
škol z Velkého Meziříčí a okolí, si na bílou prodlouženou 
museli zajet do  Velké Bíteše. Tamní kulturní dům zvolil 
Jupiter club z prostorových důvodů. Výuka tanečních pro-
bíhá normálně v  prostorách luteránského gymnázia, ale 
na bílou prodlouženou se přijdou podívat rodiče a příbuz-
ní účastníků kurzů, což při počtu zúčastněných nelze kvůli 
nedostatku místa zrealizovat v malém luteránském sále. 
„Stáli jsme proto před rozhodnutím, zda vůbec kurzy tan-
ce a společenského chování letos organizovat,“ vysvětluje 
ředitel Jupiter clubu Milan Dufek, „nakonec jsme k reali-
zaci přistoupili z  několika důvodů. Tím prvním bylo, že 
kurz nešlo přeložit na příští rok, neboť jeden ročník stu-
dentů by tak o něj byl ochuzen. Za další by mládež muse-
la z Velkého Meziříčí a okolí dojíždět na jednotlivé lekce 

do Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Třebíče či Jihlavy, a to by 
pro většinu bylo neúnosné.
Proto jsme pro jednotlivé lekce připravili odpovídající 
prostory v luteránském gymnáziu, ale bílou prodlouženou 
jsme po  apelu rodičů a  následné anketě mezi účastníky 
kurzu zrealizovali ve Velké Bíteši, která kapacitně vyhovo-
vala našim potřebám. Ples v bílém je vrcholem kurzu a při-
rozeně je zde i velký zájem o účast ze strany rodičů. Museli 
jsme provést i termínové změny, kdy jsme bílou prodlou-
ženou uspořádali před barevnou, i když tomu bývá větši-
nou naopak. Konáním bílé prodloužené v Bíteši jsme přes 
organizační i  ekonomickou náročnost přispěli k  udržení 
tradice a zvyklostí a věřím, že účastníci i rodiče si odtud 
odnesli jen samé hezké zážitky,“ dodává ředitel JC.
Barevná prodloužená již ale bude v  luteránském gymná-
ziu. „Z  důvodu kapacity bude účast veřejnosti omezena 
a věřím, že u ní najdeme pro tyto organizační kroky po-
chopení. 
Taneční kurz, který by měl být zahájen na  podzim roku 
2014, přesuneme na jaro 2015 již do nových prostor Jupi-
ter clubu,“ uzavřel Dufek.

Také bílá prodloužená se kvůli opravám v JC uskutečnila v kulturním 
domě ve Velké Bíteši. Více fotek na straně 4 a na webu. Foto: Iva HorkáIva Horká
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Lávka u Valičkových spojující ulici Družstevní a Pa-
louky ve  Velkém Meziříčí je na  svém místě. Krát-
kodobě přestěhována byla kvůli úpravám v  rámci 
výstavby protipovodňové ochrany města. Nyní 
na lávku vede víc než desítka schodů a z boku jsou 
nájezdy pro vozíčkáře. Auta už přes ni tedy nepře-
jedou, což zatím některá i přes zákaz vjezdu na vý-
jimku mohla. Pilíře lávky byly nyní zvýšeny tak, aby 
vyhovovaly parametrům stoleté vody. Bílá kniha 
dopravy dosud počítala s lávkou coby součástí po-
tenciální objízdné trasy po ulici Třebíčská až na ob-

chvat II/360 v  pří-
padě dopravních 
problémů v  centru 
města. Ovšem i  tak 
by lávku stejně 
do  budoucna musel 
nahradit nový most, 
přičemž lávka pře-
sunutá blíž ke  kou-
pališti by sloužila 
pouze chodcům 
– návštěvníkům 
koupaliště. Náklady 
na  nový most přes 
Balinku jsou v  Bílé 
knize dopravy vy-
čísleny na 3 miliony 
korun. V  současné 

době se tedy z  Palouků na  Družstevní dostanou 
pouze pěší.
Projekt protipovodňových opatření hrazený sto-
procentně ministerstvem zemědělství s  mostem 
nepočítal. „Projektant to musel udělat podle žádosti 
Povodí Moravy,“ podotkl místostarosta Josef Komí-
nek a  starosta Radovan Necid dodal, že město by 
si samo muselo zadat vypracování projektu nového 
mostu, po němž by mohla přejíždět i vozidla, a fi-
nancování jeho stavby by šlo na úkor města. 

Přes lávku u Valičkových už auta 
nepřejedou

Podle jeho názoru za majetek, tedy budovu JC, dostávalo OS KOVO 
Kablo nájem 90 tisíc korun ročně. „A  majetek, který mohou získat 
výnosem pronájmu bytů je zhruba 200 tisíc,“ vypočítal Klement, což 
je podle něj pro město nevýhodné. Starosta Necid jeho čísla opravil: 
nájem, který Jupiter club platil odborářům, byl pouze 60 tisíc korun 
ročně, a nájmy na Sokolovské vynesou dokonce 370 tisíc korun roč-
ně. Ovšem k tomu je třeba započítat i výnosy Jupiter clubu, které měl 

z  budovy č. p.  18 z  krátkodobých i  dlouhodobých nájmů kanceláří 
a dalších prostor. „Za posledních 6 let to bylo v průměru 308 tisíc ko-
run ročně. Takže ta bilance už pro nás tak nevýhodně nevypadá,“ po-
dotkl Necid. K tomu se připojil zastupitel František Bradáč za finanční 
výbor města: „Projednali jsme připomínky a dotazy ohledně posudků 
a  závěrečné stanovisko finančního výboru je, že doporučuje směnu 
tak, jak byla navržena.“
„Mně šlo hlavně o to, že v tom chyběla výnosová metoda, kdyby šlo 
jen o samotnou směnu, zvednu ruku, ale pokud jde ještě o doplatek 
rozdílu 2,164 milionu korun, s tím mám problém,“ namítal znovu Kle-
ment. „To, co tady říká pan Klement, má jeden háček, kde je řečeno, 
že do budoucna bude Kablo držet daný fixní nájem (60 tis. Kč – pozn. 
red.)? Mohli by se chovat tržně a mohli by ho navyšovat a navyšovat... 
A  druhá věc je, potřebujeme investovat do  svého. Lze digitalizovat 
kino v cizí nemovitosti? Teprve až to bude naše, má to logiku. A má-
me-li zaplatit něco navíc, vždyť to byl náš zájem, abychom to koupili, 
ne jejich,“ připomněl další zastupitel, Jiří Kaše.

Nejde jenom o ekonomickou otázku, 
připomněl Milan Dufek
Jednatel Jupiter clubu Milan Dufek za vedení organizace sdělil, že po-
dle něj nejde jen o ekonomickou otázku. „Prostory byly vždy budo-
vány jen za jedním účelem, a to je realizace kultury,“ podotkl Dufek 
s tím, že v budově je kinosál, loutková scéna, koncertní sál a výstavní 
síň. „Kam bychom se s tím přestěhovali, kdybychom to neměli?“ 

Nakonec zastupitelé směnu odsouhlasili devatenácti hlasy, jeden se 
zdržel a jeden nehlasoval. 
Celý objekt Jupiter clubu by se tak měl stát majetkem města někdy 
na přelomu roku, když jako společnost s ručením omezením již ve sto-
procentním vlastnictví města je.

Město získává všechny budovy Jupiter clubu
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Vlevo nahoře výstavní síň, dole louková scéna, 
v pozadí vstup do kina a nahoře koncertní sál, to vše 
je součástí nové budovy JC. Foto: Martina Strnadová

Obytný dům s prodejnou masny na Sokolovské ulici. 
Foto: Martina Strnadová

Výstava „Reklama a děti“ ve velkomeziříč-
ském muzeu navozuje nostalgickou atmosféru 
dob dávno minulých. Dětské tváře se smály 
z reklam a cedulí už před sto lety. 

Mezi vystavenými exponáty nechybí ani nejrůz-
nější reklamní předměty, jako jsou školní rozvr-
hy, dětské hry či papírové vystřihovánky.
Kromě originálních papírových obalů a  re-
klamních plakátů jsou ve  vitrínách vystaveny 
také trojrozměrné exponáty. Prostor je věnován 
například Alpě, která k  Velkému Meziříčí ne-
odmyslitelně patří. Dokonce byl vydán i  malý 
sešitek pohádek pro děti, kde hlavní roli hrála 
právě francovka. Samozřejmě nechybí ani staré 
skleněné lahve, ve kterých se tato léčivá tekutina 
prodávala.
Návštěvníci si mohou ve výstavních prostorách 
na zdejším zámku prohlédnout i  zdobené ple-
chovky na kávu či kakao. V plechových krabicích 
byly uchovávány také bonbony. Známým vý-
robcem těchto tvrdých cukrovinek byl i pražský 
podnikatel František Lhotský, který vyráběl bon-
bony nesoucí název caruso. V roce 1920 byly tyto 
cukrovinky přejmenovány na hašlerky. 

Z reklamních plakátů se smějí dětské tváře

 -muz, foto: archiv muzea-

Výstava bude otevřena až do 29. prosince 2013, a to každý 
den kromě pondělí. Zavřeno pak bude 24. a 25. prosince. 
Návštěvníci zaplatí desetikorunové vstupné. 

Silničáři jsou připraveni na zimu
Sklady Krajské správy a údržby 
silnic  (KSÚS) jsou plné soli 
a inertních posypových materiá-
lů. Na příchod zimy je na Vysoči-
ně připravena i veškerá dostupná 
technika. 

„V tuto chvíli je dokončována gene-
rální prověrka 150 sypačů s nakla-
dači, pro nasazení do  terénu jsou 
k  dispozici také traktorové radlič-
ky, sněhové frézy a  šípové pluhy,“ 
vyjmenovává náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy Libor Joukl. 
Soli samotné mají silničáři nyní na-
skladněno 20 tisíc tun a posypu 60 
tisíc tun.  Při běžné zimě by zásoby 
posypu měly stačit na celou sezonu. 
KSÚS vlastními silami zmírňuje 
následky zimního počasí na  cca 
4300  km silnicích v regionu. Nyní 
má k  dispozici 21 skladů posyp. 
materiálu rovnoměrně rozmístě-
ných po celém regionu. „Letos byl 
dokončen a do zkušebního provo-
zu uveden centrální sklad posypu 

v Jihlavě, aktuálně je v něm ulože-
no a  připraveno k  expedici 3000 
tun soli,“ zmínil Joukl. Sněhové 
zábrany resp. zásněžky jsou silni-
čáři připraveni rozmístit v  úseku 
až 100 km. Osazují se obvykle tam, 
kde dochází k  zavátí komunikací 
nebo se tvoří závěje. Zákonem sta-
novené zimní období, kdy silničáři 
zimní údržbu provádějí, začíná 
1. 11. a končí 31. 3. Kryje se tedy 
s  časovým intervalem, kdy řidiči 
musí využívat zimní pneumatiky. 
Novinkou u vysočinských silničářů 
je stabilní služba letního dispečera, 
která se v současné době ověřovala 
ve zkušebním provozu v návaznos-
ti na jednání se zástupci IZS Kraje 
Vysočina. Na  ni navazuje zimní 
dispečink, který probíhá v součin-
nosti s  IZS Kraje Vysočina a ŘSD 
České republiky. 
Náklady na údržbu krajských silnic 
se v posledních letech pohybovaly 
kolem 220 - 250 milionů korun.
  Eva Neuwirthová, KrÚ Vysočina

Text a foto: Martina Strnadová

Rekonstrukce kanalizace na Karlově 
je zčásti hotova
První část kanalizace na Kar-
lově ve Velkém Meziříčí je 
opravena. Výkopy jsou již za-
sypány v úseku od křižovatky 
s ulicí Nad Kunšovcem nahoru 
k přechodu nad prodejnou 
„U Peterkových“. 

Semafory jsou nyní přesunu-
ty o  několik desítek metrů výš, 
nad křižovatku Karlova s  ulicí 
Novou. A  nová kanalizace je 
položena a  zasypána už zčásti 
i  ve  druhém rekonstruovaném 
úseku až téměř ke  křižovatce 
s ulicí Na Spravedlnosti. Spravo-
vaný úsek končí pod křižovatkou 
s ulicí K Buči. Práce potrvají nej-
spíš do konce listopadu. Řidiči si 
poté oddechnou, neboť zejména 
v  době dopravní špičky se tvoří 
kolony už od křižovatky Nad Sv. 
Josefem (viz foto vpravo dole). 
V příštím roce by se měla bohu-
žel podobná situace opakovat, 
bude-li Kraj Vysočina opravovat 
úsek komunikace II/602 od poš-
ty až nahoru ke Slovnaftu.
Text a 2x foto: Martina Strnadová



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 40 | 13. lIstopadu 2013 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 40 | 13. lIstopadu 2013

Prapor města visí i na jiných budovách

Velkomeziříčští radní před časem odsouhlasili celoroční 
vyvěšení praporu města krom radnice i na  budovách zá-
kladních škol (ZŠ) na Komenského ulici, Sokolovské, Osla-
vické a Školní. Dále pak na budově městské knihovny a zá-
kladní umělecké školy. Důvodem bylo to, aby hlavně děti, 
ale nejenom ony, věděly, jak vypadá městský prapor. V létě 
visel pouze na radnici, nyní už je ho možno vidět i na ško-
lách a dalších, výše uvedených institucích.

Městský prapor na radnici ve Velkém 
Meziříčí. Foto: Iva Horká

Iva Horká
Na budově ZŠ na Komenského 
ulici. Foto: Martina Strnadová

Na ZŠ na Sokolovské. Foto: Martina 
Strnadová

Na ZŠ na Oslavické ulici. Foto: Iva 
Horká

Na ZŠ na Školní ulici v Čechových 
sadech. Foto: Iva Horká

Na budově knihovny na Poštovní ulici.
Foto: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1
Svoji premiéru si odbylo také 
Centrum zaměstnanosti Velké 
Meziříčí, které sídlí v  budově 
městského úřadu nad velko-
meziříčskou pobočkou České 
spořitelny. To poskytuje pora-
denství při hledání vhodného 
zaměstnání a  další potřebné ná-
ležitosti v tomto oboru. Na úter-
ním festivalu nabídlo seminář 
Správná volba povolání, který 
se bude konat ve středu 8. ledna 
2014 v 16 hodin v sídle městské-
ho úřadu na náměstí číslo 14/16 
(spořitelna). Vstup na  něj je 
zdarma a  je určen pro všechny, 
kteří přemýšlejí o  svém budou-
cím povolání, či je zajímá také to, 

jaké obory budou žádané na trhu 
práce v  nejbližší době. Zájem-
ci získají i  informace o  aktuální 
situaci na trhu práce. Právě z to-
hoto důvodu byly na  uvedené 
přehlídce zastoupeny také dvě 
velkomeziříčské firmy – Draka 
Kabely, nyní Prysmian Group, 
a Sanborn. Vzájemná přítomnost 
škol a  firem na  přehlídce se zdá 
býti účelná, zájemce o  technické 
obory se tak na  místě mohl po-
zeptat, jakou by měl šanci uspět 
se svojí žádosti o pracovní místo 
či jaká je situace ve výrobě v da-
ných firmách, co jejich vedení 
dělá navíc pro svoje zaměstnance 
a podobně. 
Podle aktuálních informací chybí 

tisíce kvalifikovaných učňů, fir-
my proto chtějí dokonce vlastní 
školy. Což už jistě o  něčem vy-
povídá.
Školáci se svými rodiči měli mož-
nost zhlédnout stánky s  propa-
gačními materiály či pomůckami 
atd. a  získat informace ze škol 
různých typů, od gymnázií, přes 
střední školy technické, zdra-
votní, zemědělské, veterinární, 
sociální, obchodní, stavební, 
umělecko-průmyslové, cestov-
ního ruchu, grafické, hotelové, 
až po  chemické či automobilní 
a mnohé další.
K tomuto tématu se ještě vrátíme 
v některém z příštích čísel.

Iva Horká

Svoji prezentaci měly na přehlídce středních škol a učilišť také dvě místní firmy - 
Draka kabely a Sanborn (na snímku). Foto: Iva Horká

Letos se na festivalu vzdělávání 
představily krom škol i zdejší firmy

Demolice Jupiter clubu neustává

 Probíhající demolici a následnou rekonstrukci velkého sálu Jupiter clubu z náměstí 
připomíná jen banner provádějící firmy. Foto: Martina Strnadová

 Demolice v Jupiter clubu se zčásti dotkla i vedlejší budovy č. 18, kde je odbourána 
část výstavního sálu, pod ním maskérny a dole sklepních prostor. Foto: M. Strnadová

Svatomartinský 
průvod světýlek

V neděli 10. 11. se ve 
Velké Bíteši konal Sva-
tomartinský průvod 
světýlek, na kterém po-
chopitelně nechyběl ani 
svatý Martin na bílém 
koni (viz snímek Otto 
Hasoně vlevo). 
Náměstí zaplnily přede-
vším děti se svými rodi-
či, pro něž byl připraven 
bohatý program včetně 
ohňové šou. Pořádaly 
MC Bítešáček a Kolpin-
gova rodina.             -ivh-
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K tanci a poslechu na bílé prodloužené hrála skupina M.E.Š. pod vedením Aleše 
Slabého. Foto: Iva Horká

Fotogalerie taneční - 8. a 9. 11. 2013 (Další Foto na našem webu www.velkomeziricsko.cz)

V pátek večer 8. listopadu se na plese v bílém tančila i mazurka. 
Foto: Iva Horká

Nedostatek tanečníků v pátek 8. 11. dívky vyřešily po svém - 
tančily spolu. Foto: Iva Horká

Tanečníci i v sobotu odměňovali svoje partnerky květinami, převážně volili růže
či gerbery. Foto: Otto Hasoň

Na bílé prodloužené v sobotu 9. listopadu se představili mimo 
jiné také studenti velkomeziříčského gymnázia. Foto: Otto Hasoň

Promenáda v sobotu 9. 11. 2013. Ples v bílém hojně navštívili také rodiče 
a příbuzní účastníků tanečních kurzů. Foto: Otto Hasoň

Taneční mistrová Vlasta 
Buryanová. Foto: Iva Horká

Plesy v bílém účastníků tanečních, které pořádá Jupiter club Vel. Meziříčí, se letos konaly v sále 
kulturního domu ve Velké Bíteši. Tam si zatančili jak studenti, tak jejich rodiče. Foto: Iva Horká

Páry zaplnily sál kulturního domu ve Velké Bíteši jak v pátek 8., tak v sobotu 9. 
listopadu večer (na snímku). Foto: Otto Hasoň
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řáDky na neDěli příspěvky oD čtenářů

Středa 13. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 14. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 
17.00 mše sv. – o. J. B., Hrbov 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 15. 11.: 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 16. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. 
J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 17. 11.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 
9.00 mše sv. – host, 10.30 mše sv. – host, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory 
mše sv.: 15. 11. – Dolní Bory 17.30 příležitost ke svátosti smíření, 18.00 
mše sv. – o. J. B., 17. 11. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří ne-
mají výuku náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. bude teolo-
gická hodina. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání 
a adorace nejsvětější svátosti, v 18.00 večer chval. Sobota 8.00 setkání 
ministrantů. Děkujeme všem, kteří pracovali ve  farnosti. Od  10. 11. 
po  každé dopolední mši svaté a  pak každý den v  úředních hodinách 
na faře je možné zapisovat úmysly na mše svaté na rok 2014. Autobus 
na Nový Jeruzalém ve středu 13. 11. do Měřína pojede v 16.30 z Vídně, 
v 16.35 z Mostišť a v 16.40 z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů. 
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 bý-
valých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí www.evangelicivm.cz

Bohoslužby 

28. října
Jsme někde v  cizině. Je sváteční 
odpoledne. U  stolu v  restauraci 
za  mnou je slyšet češtinu. Něja-
ká rodina přijela „na volný den“. 
K  jejich stolu si přisedne jejich 
kamarád. Začíná dialog: „Jak to, 
že dnes v pondělí jste tady? Máte 
volno?“ „No jo… máme státní 
svátek 28. října.“ „A kvůli čemu? 
Co to slavíte?“ „No víš… nějaká 
revoluce byla…“
Smát se nebo plakat? Asi ani jedno. 
Spíše je třeba se zamyslet, neboť, 
bohužel, takový je dnešní průměr-
ný občan. Prostě „nějaká revoluce“, 
„nějaký prezident“, „nějaké volby“, 
„nějaká vláda…“ Všechno je „ně-
jaké“ a „nám je jedno jaké to je, jen 
aby nám bylo dobře“.
Ale možná by stálo za  to při 
oslavě svátku s  oficiálním ná-
zvem Den vzniku samostatného 
československého státu, který 
nám připomíná výročí vzniku 
Československa v roce 1918, při-
pomenout si dějiny a  lidi, kteří 
je tvořili. A  také to, že mnoho 
pozdějších pokolení nějakým 
způsobem promarnilo vítězství 
a nezávislost.
Dovolím si vzpomenout slova 
českého kněze, teologa, signa-
táře Charty 77 Josefa Zvěřiny, 
který psal v  roce 1988 do  čes-

kého samizdatu: Nuže, nám 
nedá práci mír zachovat. Spíše 
hledáme ticho pro jakousi dě-
jinnou reflexi ve  světle víry. 
28.  říjen je historickým mezní-
kem našich dějin, který neza-
stře žádná ideologie. Nám křes-
ťanům je tento památný den 
samostatností a  lidských práv 
národa, kterému byla dlouho 
nespravedlivě odpírána svoboda 
a  sebeurčení. Nebyli jsme men-
šina a  státní zřízení ani tento 
fakt nerespektovalo. Svoboda 
člověka i  svoboda národa je 
Boží dar, se kterým nutno za-
cházet uctivě. Nebylo tomu vždy 
takto. Nebyli jsme vysvobozeni; 
ani osvobozeni, domohli jsme se 
svobody se spravedlivými tohoto 
světa.
Dnes je nám 28. říjen dnem ná-
rodního společenství. Naše země je 
nám drahá a milovaná. Je ozdobe-
na šperky víry našich předků, po-
svěcená i  krví našich současníků. 
Stát je právní zřízení. Můžeme je 
ctít, jen když zachovává řád, kul-
turu a  úroveň státního myšlení, 
ke  kterému pokrok lidstva spěje. 
Dnes je 28. říjen dnem takové lás-
ky k rodné zemi a takových náro-
ků na státní zřízení.

P. Lukasz Szendzielorz

Paní Miličková, již pět let jste 
vedoucí Domácí hospicové péče. 
Co všechno si může veřejnost 
představit pod tímto pojmem?
Posláním naší služby Domácí 
hospicová péče je pomoci lidem 
všech věkových kategorií, kteří 
bojují s  těžkým nevyléčitelným 
onemocněním a  umírajícím, 
prožít poslední období svého ži-
vota v prostředí, kde to znají, kde 
je jim dobře, kde jsou rádi. Je to 
prostředí jejich domova. Kon-
krétně jde o  pomoc s  hygienou 
těžce nemocného a  umírajícího, 
o  pomoc při podávání stravy 
a  tekutin. Pomáháme blízkým 
pečujícím s  péčí o  nemocného 
a  umírajícího, provádíme polo-
hování pacienta. Pečující osoby 
také zaučujeme, jak se správně 
o  nemocného starat. V  době 
nepřítomnosti blízkých vykoná-
váme dohled nad nemocným, 
jsme s  ním. Zprostředkujeme, 
je-li zapotřebí a  po  domluvě, 
návštěvu lékaře, duchovního či 
psychologa. Pomáháme při vyří-
zení úředních záležitostí, jako je 
např. příspěvek na péči. Nemoc-
ného i  jeho blízkého pečujícího 
doprovázíme na  jejich obtížné 
životní cestě. Nasloucháme je-
jich radostem i  bolestem. Je-li 
to jejich přáním, jsme s  nimi 
ve chvílích nejtěžších, při úmrtí. 
Jsme jejich „zázemím“. Po úmrtí 
tělo zemřelého umyjeme, oblék-
neme a  pomůžeme se vším, co 
je třeba vykonat. Součástí naší 
služby je též doprovázení rodiny 
po úmrtí jejich blízkého, kdy po-
máháme, je-li to přáním rodiny, 
překonávat bolestné období ztrá-
ty. Nasloucháme jejich bolesti, 
potřebám a „jsme“ s nimi. Pozůs-
talým pomáháme i  s  vyřízením 
důchodu vdovského, vdoveckého 
či sirotčího.
Jaký je dosah vaší služby? Z ja-
kých obcí a  měst vás mohou 
případní zájemci o službu kon-
taktovat?
Působnost naší služby je v celém 
okrese Žďár nad Sázavou. Pat-
ří sem čtyři regiony: Žďársko, 
Novoměstsko, Bystřicko, Velko-
meziříčsko. Naše pracovní doba 
je od 7 do 15.30 hodin, ale když 
je třeba, sloužíme i  mimo tuto 
dobu, tedy nepřetržitě. Vyjíždíme 

za našimi nemocnými, umírající-
mi a  jejich pečujícími kdykoliv, 
ve dne i v noci.
Mohou v  domácím prostře-
dí příbuzní pomoci člověku 
na  konci jeho pozemské cesty, 
když se bojí mnohem více jeho 
odchodu než nemocný sám?

Ano, určitě. Rozhodně je více 
než těžké přihlížet, jak blízký člo-
věk odchází, jak nemoc ukrajuje 
z jeho života poslední díl. Pokud 
ale v sobě pečující rodina nalez-
ne touhu a sílu pokusit se zvládat 
vše, co nemoc přináší, je to to 
nejlepší, co pro umírajícího mo-
hou příbuzní udělat.
Jaké jsou ohlasy rodinných pří-
slušníků na vaši službu?
Být přítomen v  rodině v  tak in-
timní situaci, jako je prožívání 
bolesti v čase blížící se smrti, vy-
tváří prostor, v  němž se rodina 
dělí o vše bolestné, kdy přistoupí 
na to, že si nechá pomoci s péčí, 
ale zároveň nechá „cizího“ člo-
věka vedle sebe, ukáže své slzy, 
bolest, svoji beznaděj. Mnozí po-
zůstalí nás kontaktují i po úmrtí 
svého blízkého, protože potřebují 
zavzpomínat, sdílet své pocity 
s těmi, kteří s nimi byli ve chvíli, 
kdy skončil jeho život. Mnohdy 
se stává, že pečující člen rodiny je 
v důsledku péče odtržen od vněj-
šího světa a nemá možnost udr-

žovat sociální kontakty. Potom 
se pracovnice domácí hospicové 
péče může stát jakýmsi důvěrní-
kem, který s  blízkým pečujícím 
sdílí všechno, co s jeho nelehkým 
úkolem souvisí, podporuje ho 
a pomáhá mu překonat bolestné 
a  zároveň přirozené období du-

ševních zápasů, smutků a  truch-
lení. Od  rodinných příslušníků 
dostáváme velmi kladné zpětné 
odezvy na  naši službu. Stáváme 
se, jak nám sdělují, zcela ojedině-
lým způsobem na  jejich bolest-
né cestě „přítelem“, průvodcem 
i oporou.
Jako službu doprovodnou 
uvádíte i  zapůjčení některých 
zdravotních a  kompenzačních 
pomůcek. Co všechno půjčujete 
a za jaký poplatek?
Seznam zapůjčovaných kompen-
začních pomůcek je široký, ceny se 
pohybují od  2 do  10 -.Kč za  den. 
K  dispozici máme seznam všech 
pomůcek i  s  jejich ceníkem. Jde 
např. o  elektrická polohovací lůž-
ka, toaletní křesla, antidekubitní 
matrace pasivní i aktivní s kompre-
sorem, odsávačky a kyslíkové kon-
centrátory, antidekubitní programy 
a  pomůcky k  polohování pacienta 
a mnohé další. Je však třeba říci, že 
pomůcky zapůjčujeme pouze v sou-
vislosti s naší službou, s poskytová-
ním péče o nemocného.

Vidíte v  čase bolesti, ať už těla 
nebo srdce, a v čase utrpení i ně-
jaký dar?
Čas utrpení, „ostny“ těla či duše, 
nás ovlivňují a  přetvářejí. Dějí 
se v  nás velké věci. Tedy v  tom 
dobrém vidíme jasněji, zřetelněji, 
začínáme „vidět srdcem“. Stává-
me se citlivějšími, vnímavějšími. 
Lépe rozlišujeme, nepodstatné 
věci už pro nás nemají takový 
význam jako dřív. Stáváme se 
soucitnými se vším živým. A po-
kornými. Vzroste schopnost vší-
mat si více ostatních, zejména 
trpících, naslouchat, rozumět 
a milovat.
A nelze dost dobře sdělit utrpení 
člověka, který provází ke  smr-
ti svého trpícího milovaného! 
V  naší službě jsme byli často 
svědky sblížení se celé rodiny 
u  lůžka nemocného a  umírají-
cího. Svědky odpuštění, lítosti, 
pokání, slov a  projevů něhy, na-
slouchání, citlivosti… Často se 
ptáme, proč to neděláme běžně? 
Pozůstalí jsou naplnění hlubo-
kým štěstím, že dokázali projít 
tím nejtěžším a  nejbolestnějším 
obdobím, že mohli o nemocného 
pečovat a  byli spolu doma. Jsou 
naplněni pokojem a mírem! Toto 
vše je přece ovocem času utrpení, 
nebo ne?
Je něco, co byste vzkázala lidem, 
kteří pečují o  blízkého člověka 
na konci jeho pozemské cesty? 
Víte, nechci nic vzkazovat. Chtě-
la bych být s nimi. Chtěla bych je 
obejmout, podívat se jim do  očí 
a říci jim: „Ten nejlepší pečující je 
ten blízký pečující o nemocného. 
A to jste Vy. Nebude to cesta jed-
noduchá… Promění vás to. Už 
nikdy nebudete jako předtím. Je 
to o lásce. A ta bolí. Ale dokáže-
te to. Je to to nejlepší, co můžete 
udělat pro svého blízkého. A vaše 
srdce zbohatne. A ponesete si ti-
ché štěstí. Dokážete to!“
„Jsi důležitý, protože jsi ty. Jsi 
důležitý do poslední chvíle tvého 
života, a  my uděláme vše, co je 
v našich silách, nejen abychom ti 
pomohli zemřít v pokoji, ale aby-
chom ti pomohli žít, než zemřeš.“ 
Cecila Saunders, zakladatelky 
hospice sv. Kryštofa v Londýně.

Lenka Šustrová, 
foto: archiv charity

Marie Miličková: Ten nejlepší pečující je ten blízký, 
starající se o nemocného

Hospodářská komora České re-
publiky (HK ČR) dne 31. října 
2013 předávala ocenění nejlep-
ším absolventům středních a od-
borných škol. Za účasti ministra 
průmyslu a  obchodu ČR Jiřího 
Ciencialy byli oceněni absolven-
ti gastronomických a  pohostin-
ských oborů. 
Celkem osvědčení získalo 94 
absolventů v  sedmi gastro-
nomických a  pohostinských 
oborech z  23 škol. Nejpočet-
nější zastoupení bylo v  oboru 
kuchař – číšník. Střední školu 
řemesel a  služeb Velké Mezi-
říčí zastupovala žákyně Aneta 
Janáková z  výše jmenovaného 
oboru, která se v soutěži o nej-
lepší samostatnou odbornou 
práci školního roku 2012/2013 
pod názvem „Jídla našich před-
ků v moderní úpravě“ umístila 
na 2. místě. 

Úvodního slova za  Hospodář-
skou komoru ČR se ujal vicepre-
zident Zdeněk Somr. Příjemným 
překvapením pro většinu absol-
ventů bylo převzetí osvědčení 
z rukou pana ministra, který ne-
opomenul zmínit, jak důležitý je 
návrat k řemeslu, a doslova řekl: 
„Přítomnost těchto mladých, 
schopných absolventů mi dává 
naději, že dobrá práce zlatých 
českých rukou bude opět vidět. “
Spolu s  absolventy byly oceněny 
Čestným uznáním HK ČR i jed-
notlivé školy. Název té naší byl 
vyzvednut i  v  takovém množ-
ství škol, což bylo pro nás jako 
účastníky velmi potěšující. Mi-
nistr Cienciala se s  přítomnými 
v  sále rozloučil slovy: „Až bude 
28. října na Hradě předáno státní 
vyznamenání prvnímu dělníko-
vi nebo technikovi, bude v  naší 
zemi zase dobře.“

Spolu s ministrem MPO předával 
ocenění Zdeněk Somr, viceprezi-
dent HKČR, za  Asociaci kuchařů 
a  cukrářů ČR Martina Vondrová, 
z Národního ústavu pro vzdělávání 

manažerka NZZ2 Dana Kočková 
a vedoucí Národního centra Euro-
pass Ladislav Koubek.

Zpracovala HK ČR a Bc. Hana 
Lavická, foto: archiv SŠŘS VM

Anetu Janákovou ocenila Hospodářská komora ČR 

V pondělí 14. října 2013 se v Domově pro seniory Velké Meziříčí usku-
tečnila beseda s operním pěvcem Jakubem Pustinou. Beseda nám při-
blížila hudební začátky jeho umělecké kariéry, které jsou úzce spojeny 
s operním pěvcem Peterem Dvorským. Nechyběly ani hudební ukázky 
známých děl. Děkujeme za velmi příjemné setkání. 

Mgr. Eliška Gregorová, foto: archiv domova pro seniory

Seniory navštívil operní 
pěvec Jakub Pustina
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Zprávy z jednání Rady města
z 6.  11. 2013
1. Rada města vzala na vědomí: 
•	 podnět	občanů	místní	části	Mosti-
ště z 20. 9. 2013 ve věci opravy míst-
ních komunikací s tím, že ve věci ne-
budou přijímána žádná opatření
2. Rada města rozhodla: 
•	 podle	 článku	 5	 odst.	 4	 Nařízení	
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1370/2007, o  veřejných službách 
v  přepravě cestujících po  železnici 
a  silnici, o  přímém uzavření smlou-
vy o veřejné službě spočívající v pro-
vozování ostatních meziměstských 
linkových spojů pro potřeby Měs-
ta Velkého Meziříčí na  rok 2014 se 
stávajícím dopravcem, společností 
ICOM transport a. s., Jihlava
3. Rada města schválila: 
•	 návrh	 smlouvy	 na  zřízení	 práva	
věcného břemene ve  prospěch spo-

lečnosti Dial Telecom, a. s. Praha 
k  tíži pozemků města parc. č. 862, 
863/5, 864/5 a 892/4 v k. ú. Mostiště, 
parc. č. 388/7, 943/24, 1019/1 a 1095 
v  k. ú. Dolní Radslavice a  parc. č. 
788 a  790 v  k. ú. Lhotky s  právem 
uložení podzemního telekomuni-
kačního vedení do těchto pozemků, 
právem provozování, údržby a oprav 
na dobu funkčnosti stavby 
•	 doplnění	Pravidel	pro	přidělování	
bytů v majetku města Velké Meziří-
čí čl. VI, písm. 1) bodu d) takto: d) 
žadatel opakovaně ve  dvou přípa-
dech odmítne nabídnutý byt, popř. 
nepředloží potvrzení o tom, že nemá 
žádné finanční závazky vůči městu 
Velké Meziříčí; novou žádost o  při-
dělení bytu může takto vyřazený ža-
datel podat po uplynutí 3 let od vy-
řazení žádosti ze seznamu žádostí 
o byt.

•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	40	tis.	
Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 40 tis. Kč – § 3399 novoroční 
ohňostroj
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	50	tis.	
Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov
50 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhot-
ky, rozdělení: 50 tis. Kč – § 2321 stu-
die proveditelnosti odvádění a čiště-
ní odpadních vod v m. č. Hrbov
50 tis. Kč – § 2321 studie proveditel-
nosti odvádění a  čištění odpadních 
vod v m. č. Lhotky
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	19	tis.	
Kč – § 2212 okružní křižovatka ul. 
Oslavická, rozdělení:19 tis. Kč – § 
6171 projektová dokumentace na so-
ciální zařízení budovy radnice
•	 vyhlášení	soutěže	Vánoční	město	
v termínu od 1. prosince 2013 do 31. 
prosince 2013 včetně, dle pravidel    

Ing. Radovan Necid, starosta města

Velkomeziříčská Rada města projednala 

Slavnostní koncert u příležitosti znovuuvedení do provozu opravených 
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně
V programu vystoupí přední český varhaník Jaroslav Tůma, sopra-
nistka Gabriela Eibenová, bývalý netínský varhaník Petr Sobotka 
a trumpetista Vilém Hofbauer. V jejich podání zazní skladby 
Albinoniho, Vejvanovského, Monteverdiho, G. F. Händela, ale po-
chopitelně i J. S. Bacha a dalších autorů. Koncert uvádí Iva Horká.
Součástí programu bude prezentace průběhu opravy netínských var-
han, která začala asi před pěti lety. Iniciátorem myšlenky byl František 
Podstatzký-Lichtenstein, díky němuž se konaly od roku 2006 vánoční 
koncerty na zámku, a posléze v netínském kostele, a výtěžky ze vstup-
ného šly právě na zmíněnou rekonstrukci. Na financování se zpočátku 
nejvíce podílela i veřejná sbírka soukromých dárců z Česka i ze zahra-
ničí a některých obcí, včetně Netína. Výraznou měrou  k financování 
přispěl i  sám František Podstatzký-Lichtenstein, který věnoval více 
než milion a čtvrt korun. 
Oprava byla od začátku rozdělena 
do  etap, přičemž první dvě zahr-
novaly práci na positivu a hlavním 
hracím stroji a  přišly na  více než 
dva miliony korun. Nástroj bude 
uveden do provozu právě na zmí-
něném slavnostním koncertu. 
 
Jaroslav Tůma (1956) – docent 
Hudební fakulty AMU v  Praze 
a častý člen porot mezinárodních 
varhanních soutěží. 
Vystudoval Pražskou konzer-
vatoř u  prof.  Jaroslava Vodráž-
ky a  Hudební fakultu Akade-
mie múzických umění v  Praze 
u  prof.  Milana Šlechty (varhany) 
a  prof.  Zuzany Růžičkové (cem-
balo). Je nositelem prvních cen 
v  soutěžích ve varhanní improvi-

zaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986. 
Dále se stal laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. 
v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v Lipské sou-
těži Johanna Sebastiana Bacha v roce 1980 a mnoha dalších. Bohatá 
koncertní činnost ho zavedla do většiny zemí Evropy včetně Islandu 
a Turecka, do USA, Kanady, Japonska, Mongolska, Singapuru či Jiho-
africké republiky. V letech 1990 až 1993 uvedl v Praze v jedenadvaceti 

koncertních programech kompletní Bachovo varhanní dílo. Souborně 
provedl opakovaně doma i v zahraničí také další velké Bachovy cykly, 
např. oba díly Dobře temperovaného klavíru na klavichordu, Goldber-
govy variace na cembale či Umění fugy na varhanách. 
Tůmova diskografie čítá již přes padesát titulů, převážně sólových. 
U  firmy Supraphon vyšla jeho řada kompaktních disků „Historické 
varhany Čech“, která zachycuje autentický zvuk vzácných varhan růz-
ných epoch od renesance až po začátek 20. století. U firmy Arta Re-
cords vydal kromě titulů bachovských např. Třicet šest fug pro piano-
forte Antonína Rejchy, Eklogy Václava Jana Tomáška, varhanní sonáty 
Paula Hindemitha, dále dva disky s varhanními improvizacemi. Prv-
ní z nich je sestaven ze záznamů improvizací z veřejných vystoupení 
po celém světě, druhý přináší improvizace na témata Bedřicha Smeta-
ny pořízené na významných nástrojích v Čechách pod názvem Moje 
vlast. Pro Český rozhlas připravuje Jaroslav Tůma pravidelné pořady 
o varhanní a duchovní hudbě, v roce 2012 dokončil také soubornou 
rozhlasovou nahrávku devětadvaceti klavírních sonát Jana Ladislava 
Dusíka.   

Gabriela Eibenová se po absolutoriu na Pražské konzervatoři a stu-
diu v Londýně zaměřila především na koncertní činnost a interpreta-
ci staré hudby.  Spolu s Adamem Viktorou založila soubor Ensemble 
Inégal a  později i  komorní těleso Pražští barokní sólisté. Účinkuje 
na prestižních hudebních festivalech po celé Evropě (Musica Antiqua 
Bruge, Oude Muziek Utrecht, Pražské jaro, Tage Alter Musik Herne, 
Lufthansa Festival of Baroque Music London, Tage Alter Musik Re-
gensburg aj.), zpívala v  Izraeli i  Japonsku. Hostovala např. s Českou 
filharmonií, Südwestfunk Freiburg, v  Národním divadle, ve  Státní 
opeře Praha nebo Divadle J. K. Tyla v Plzni. Její koncertní výkony  jsou 
nadšeně přijímány posluchači i odbornou kritikou,  hudební recenze 
často vyzdvihují její přirozený projev, hudební cit i bravurní kolora-
tury. Natáčí pro rozhlas a televizi, na svém kontě má více jak 30 CD 
nahrávek. Zpívala pro papeže Jana Pavla II., dalajlámu i řadu vysokých 
evropských státníků.                                                   Připravila Iva Horká

Slavnostní koncert 
u příležitosti znovuuvedení do provozu opravených varhan 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně
Neděle 8. 12. 2013 od 17.00, kostel Netín. Vstupné dobrovolné.

Varhaník Jaroslav Tůma na snímku Jiřího Skupiena.
Gabriela Eibenová. Foto: 
archiv GE

   Desatero problémů Velkého Meziříčí
  S vámi o všem
  Přijďte diskutovat s vedením města

13. listopadu 2013 od 15.30 hodin Jupiter club, koncertní sál. 
občerstvení zdarma, výherní tombola, „Stůl mladých“ 

Chtěl bych v tomto krátkém příspěvku uvést pár pozná-
mek k článku pana Pavla Peška „Podpora – nepodpora 
senátora Veleby“ v minulém čísle tohoto týdeníku. Při-
měl mne k tomu jeho exhibicionismus a jeho neuvěřitel-
né a ničím nepodložené myšlenkové konstrukce, kterými 
je znám a které už na občany, zejména voliče, dnes nepla-
tí. Mimochodem, toto je dle mého názoru příčina jeho 
pádu v komunální politice. Půjdu ale k věci. 
O podporu kandidátů KDU-ČSL z oblasti Bítešska a Me-
ziříčska mne požádal ing. Ladislav Koubek, šéfredaktor 
bítešského měsíčníku. Dokonce za mnou za  tímto úče-
lem dojel až do  Prahy. Po  dlouhém rozmýšlení jsem 
svolil, přičemž mým hlavním motivem byla podpora 
KDU-ČSL okresu Chrudim a  Havlíčkův Brod v  loň-
ských senátních volbách. Stalo se tak ve  druhém kole, 
které jsem přesvědčivě o  19 % vyhrál. Kardinál Duka 
s tím ovšem neměl nic společného, o nic jsem ho nežádal 
a na žádné audienci v lednu loňského roku jsem u něho 
nebyl. Je to čirý výmysl pana Peška a lež hodná k zamy-
šlení, minimálně pak ke  zpovědi svaté. Jinak nemohu 
za  těsnou časovou chronologii mediálního ataku pana 
kardinála na  vydání nemovitostí na  Pražském hradě 
a parlamentních voleb. Nemohl bych si srovnat se svým 
svědomím přesvědčeného vlastence, jak mne vychoval 
můj otec, kdybych se neozval. Jsem rád, že další vývoj 
mně dal zapravdu a  jak exprezident Václav Klaus, tak 
současný prezident Miloš Zeman popřeli tvrzení pana 
kardinála o jakési džentlmenské dohodě o vydání majet-

ku. Zde vidím už druhý důvod ke svaté zpovědi, protože 
lhát se nemá. Ještě podotýkám, že Pražský hrad je sym-
bol české státnosti a neumím si představit, že jeho část 
by měla být majetkem cizího státu, v tomto případě Va-
tikánu. Nic na tom nemůže změnit ironický výrok pana 
Peška, že patří „všemulidu“, protože stát není nic ima-
ginárního, tvoří ho skutečně příslušníci národa, všichni 
lidé. Tedy výraz bez uvozovek a rozdělený. Ono ale nejde 
jen o nemovitosti na Pražském hradě. Jde o to, že zákon 
je špatný a byl protlačen brutální silou. Například půda 
u zemědělských restitucí byla oceněna 4 Kč za metr čtve-
reční, u církevních desetkrát víc – 40 Kč! Ale zpět k panu 
Peškovi. Nemám chuť a zapotřebí se vyjadřovat k dalším 
jeho konstrukcím, jenom chci vysvětlit, abych ho zbavil 
zdravotního problému „běhání mrazu po  zádech“, že 
když jsem vloni vyhrál senátní volby, tak to bylo v situaci, 
kdy jsem byl prezidentem Agrární komory ČR. Mimo-
chodem už třetí volební období s mandátem 86 % hlasů 
v tajné volbě. Po senátních volbách jsem svolal mimořád-
né představenstvo komory a požádal o rozhodnutí, zda 
mám v čele komory skončit a nebo svůj mandát, který je 
do 20. 3. 2014 dokončit. Poměrem hlasů 23:2 mně bylo 
doporučeno dokončit (jeden z oněch dvou byl hlas můj). 
I  mně tehdy běhal mráz po  zádech, ale z  úplně jiného 
důvodu – nikoliv ze závisti, ale ze zodpovědnosti. 
Tímto svým vyjádřením pokládám celou záležitost 
v tomto týdeníku z mé strany za uzavřenou.

Jan Veleba

Pár poznámek k panu Peškovi
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Žulové kostky, prům. cca 
11 cm, asi 1  300 ks – 17 až 18 
m2, 7 Kč /ks. Tel.: 603  382  829.
■ Hřídel na  cirkulárku to-
vární, výborná, za  1.200 Kč. 
Dále prodám štípací kužel 
na  tovární cirkulárku + stůl 
za  900 Kč. Tel.: 728  954  227.
■ Slivovici (55 %), meruňkovici 
(57%) a  mirabelkovici (55 %), 
domácí letošní. Cena 150 Kč/0,5 l 
a  300 Kč/1 l. Tel.: 733  530  356.
■ Balkonové dveře s oknem a rá-
mem. Barva světlý dub. Výška 
rámu 218 cm, šířka 204 cm. Cena 
dohodou, levně. Tel.: 723 602 276.
■ Válendu s  úložným prosto-
rem a  matrací. Zachovalá, cena 
1.000 Kč. Tel.: 739  285  725.
■ Bundu z  ekologické kůže, 
unisex, vel. 44–46. Málo no-
šená. Původní cena 2.800 Kč, 
nyní 500 Kč. Tel.: 732  203  787.

■ Tiskárnu, barevnou inkousto-
vou, Epson – tisk, kopírka, sca-
ner. Nutno dokoupit náplň. Cena 
500 Kč. Tel.: 732 203 787
 ■ Med – květový, pastový, medo-
vicový. Lavičky. Tel.: 725 085 058.

■ Dlabačku, hoblovku s  prota-
hem a  dláta. Tel.: 733  502  674.
■ Vzduchovku, tesařské seke-
ry a hoblíky. Tel.: 733 502  674.
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, staré bankovky, tuzexo-
vé bony, losy, staré akcie, jízden-
ky ČSD, celé sbírky – větší množ-
ství – pozůstalost po  sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší mož-
né ceny. Info na tel.: 724 229 292.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám byt 1+1 ve  Velkém 
Meziříčí – Mostištích u  Nemoc-
nice Sv. Zdislavy, v  krásné klid-
né lokalitě uprostřed přírody.  
Přízemní, bezbariérový, 39 m2, 
prostorná chodba, sklep 4 m2 
(není započítán ve výměře bytu). 
Po  velmi zdařilé rekonstrukci. 

Nové rozvody, odpady, elektřina 
v  mědi, podlahové topení. Mo-
derně zařízený – kuchyňská lin-
ka, spotřebiče, nábytek. Vhodné 
k  bydlení, rekreaci i  k  investici 
– v současné době je pronajímán 
a  po  dohodě s  budoucím maji-
telem může nájem trvat.  Cena 
790 000 Kč. Tel.: 603 541 208.

■ Prodám cihlový byt 2+1 
po  velmi zdařilé rekonstrukci 
ve  Velkém Meziříčí, v  OV. Tel.: 
777 294 794.
■ 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 jednotlivé 
parcely. Tel.: 605 054 562. 
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v osobním vlastnictví ve Velkém 
Meziříčí o celkové ploše 82,56 m2 
na  ul. Pionýrská. Byt se nachází 
v  2. NP cihlového  domu. Dis-
pozice: předsíň (9,7 m2), kuchyň 
(8,2 m2), 3×pokoj (12 m2, 21 m2, 
17 m2), koupelna (5,46 m2) a WC, 

balkon (3,52 m2), sklep. Byt se 
nachází v klidné a žádané lokali-
tě. Veškerá občanská vybavenost. 
Volný ihned. Při rychlém jednání 
možnost slevy. Cena 1.990.000 Kč.  
Kontakt tel.: 736 488 577.
■ Prodám byt 3+1 v  OV, zdě-
ný, na  ul. Krškova ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 777  636  157.
■ Prodám byt 3+1 v  panelo-
vém domě ve  VM. Byt i  dům 
po  rekonstrukci. Volejte 18–20 
hodin na  tel.: 773  915  431. 
■ Prodám byt 3+1 v  OV 
v  klidné části VM. Po  re-
konstrukci, zateplený, včet-
ně zařízení. Tel.: 773  263  175.

■ Pronajmu byt 3+1 v  RD 
ve  Vel. Meziříčí, částečně zaří-
zený, úložné prostory, parko-
vání možné v  ulici. Prohlídka 
po  domluvě. Tel.: 774  160  467.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Krško-
va. Volný ihned (zařízený/nezaří-
zený) dle  dohody. Cena 5.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 604  694  342.
■ Pronajmu byt 2+1 v  ro-
dinném domě s  balkonem, 
částečně zařízený. Nájemné 
3.000 Kč + 2.000 Kč energie. Tel.: 
603 990 823.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí. Cena 5.500 Kč + inka-
so. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí blízko centra v  relativ-
ně  klidné lokalitě  na ulici Bez-

děkov č. 81, obyt. plocha 70 m2, 
5. patro. Dům je zateplen, má 
nová plastová okna a nově rekon-
struovaný výtah. V r. 2011 prošel 
částečnou rekonstrukcí (úprava 
byt. jádra, nové podlahové kry-
tiny, koupelna, WC). Ve vybave-
ní je kuch. linka a  plyn. sporák. 
Vlastní plynový kotel k  ohřevu 
vody, náklady na  teplo jsou mi-
nimální. K  bytu patří 2 sklepní 
kóje (1 na  patře, 2. v  suterénu). 
Nájemné 7.500 Kč/měs. (zahr-
nuje fond oprav, splátka úvěru 
na  zateplení a  správ. poplat-
ky) + záloha na  energie a  vodu 
(cca 2.000 Kč/měs.). Parková-
ní  na  parkovišti před domem. 
Volný ihned. Tel.: 603  834  418. 

■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.
■ Starší nábytek z obývacího po-
koje – gauč, sekretář, dvě skříně – 
daruji za odvoz. Tel.: 566 522 498.

■ 46letý SŠ, 185/90 nekuřák 
všestraných zájmů, zahrádkář 
a  domácí kutil, zdravotně posti-
žený v  ČID, hledá touto cestou 
sympatickou a  upřímnou přítel-
kyni podobného osudu, která už 
nechce být sama a  ráda by tuto 
skutečnost změnila. VM, VB 
a  okolí. Zn.: Naděje. Telefonní 
číslo v redakci. 

proDám – koupím – vyměním

Prodám

Ztracená 8GB karta – 
V období kolem 2. 10. jsem ztra-
til 8 GB kartu plně natočenou. 
Ztratil jsem ji buď v Rock depu 
nebo v blízkosti ulice Novosady. 
Poslední natáčení na  kartě je 
z oblasti Slovenského ráje. Od-
měna nálezci je 1.000 Kč. Tel.: 
777 656 337.

Vytvořím paličkované ob-
rázky. Více informací na  tel.: 
608 662 781.

Seznámení

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: 
prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com

51

Městský psí útulek
 daruje:

▶ německého ovčáka, fenka, čistokrevná, 
 2 roky stará 
▶  kokršpaněl, pes, 4–5 let starý
▶ kříženec Jorkšíra, pes, 3 roky starý
▶ štěňátka menšího vzrůstu, fenky, 
 6 týdnů staré

Tel.: 723 778 248 
po 14. hodině

Hledám obchodní asistentku 
– telefonistku na výpomoc 

do kanceláře ve VM. 
Tel.: 777 617 675.

F-květiny
Náměstí 80 
Velké Meziříčí

vás zvou dne 18. 11.
na zahájení prodeje 
vánočních dekorací, 

doplňků.
V tento den obdrží kaž-
dý zákazník při nákupu 

nad 200 Kč dárek.

Tel.: 777 952 925
 www.fouma.cz

na 2–3 dny týdně podle 
potřeby. 

Tel.: 604 214 453.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY 
(muže) do potrav. výroby

Blíží se Vánoce. Schází vám 
peníze? Hotovostní půjčka. 

Rychle, profesionálně. Volej-
te nebo pište: 773 999 127.

ALPA, a.s., Velké Meziříčí
přijme do pracovního poměru 
zaměstnance na pozici:

VRÁTNÝ/Á – URČENO PRO OZP
Nástup: od 1. 1. 2014
Požadujeme: bezúhonnost, práce v nepřetržitém provozu 
Životopisy zasílejte na e-mail: alpa@alpa.cz

VÁNOČNÍ 
DRÁŽĎANY
14. 12. 2013 (sobota) 
cena 490 Kč Nástupní místa: VM 
6.00, Měřín – 6.10, Jihlava – 6.30

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

Informace, objednávky: tel. 607 541 915, 775 055 501

www.miris-tour.cz

Zubní pohotovost: 
So 16. 11.: MUDr.   Olga 
Semerádová, Palachova 35, 
Žďár n. Sáz. tel.: 774  430  777. 
Ne 17. 11.: MUDr.   Věra 
Dvořáková, Štursova 487, 
Nové Město na  Moravě,  tel.: 
566 615 436.            www.nnm.cz
Nepůjde el. proud:
Dne 15. 11. od  7.30 do  14.45 
ul. Družstevní – č. 1576, 1577, 
1584. Dne 18. 11. od  7.30 
do  15.30 ul. Ostrůvek – 
1391/40, 842/38. 
Dne 19. 11. do  7.30 do  15.00 
MŠ Čechova, ul. Čechova 1455, 
1460, 1523, 1596–1601, 1660, 
Gen.  Jaroše č. p.  1474–1660), 
Poštovní 1392, 552,557, Soko-
lovská 1535, 1589, 1590, 287.  

-E.ON-

DOUČÍM MAT – FYZ, 6.–9. tř. 
prima–kvarta, Gym. 

Připravím na příjm. zk. SŠ. 
Tel.: 774 621 703; 
http//mat-fyz.cz

Srdečně vás zveme na  tradiční dílny a  trhy v  předvá-
nočním čase. Svoji kreativitu můžete zúročit při výrobě 
adventních věnců a dekorací. Inspiraci načerpejte z výsta-
vy prostřených vánočních tabulí. Jako obvykle se můžete 
na  Vánoce zásobit nákupem ručních výrobků místních
řemeslníků.                  Vstupné rodinné 50 Kč, jednotlivec 20 Kč.
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Poděkování

společenská rubrika

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
19. 11.  Tragické požáry v Polné a Křižanově     
  Jan Prchal, ing. Karel 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

Pozvánka na tradiční setkání pracovníků 
„Pomocných provozů Kablo“, které se koná 
13. 12. 2013 od 14.30 v restauraci Nový Svit.

Divadlo Ikaros a  Jupiter club Velké Meziříčí uvede charitativní 
muzikálové představení Když svíce dohořívá. Jupiter club, kinosál, 
pátek 22. listopadu, sobota 23. listopadu od 19 hodin.
Výtěžek z akce bude věnován na podporu Domácího hospice – Vyso-
čina. Moderuje K. Karmazínová spolu s pracovníky Hospicového hnu-
tí Vysočina. V představení zazní písně z muzikálů Kočky, Vlasy, Jesus 
Christ Superstar, Olive! a Čarodějky z Eastwicku. Účinkují: Aneta Vrb-
ková, Tomáš Mrazík, Mariana Ambrožová, Tomáš Kotačka, Kateřina 
Mátlová, Petr Jan, Gabriela Smejkalová, Kristýna Nováková, Iveta Poláš-
ková, Bety Mikysková, Jana Mikysková, Marek Janoušek, Karolína Vav-
erková, Jan Moravec, Adéla Štindlová, Jitka Mirčevová, Pavla Kravalová, 
Aneta Bednaříková. Vstupné: 130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.

Když svíce dohořívá

Sociální služby města VM 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. Občerstvení. Předprodej pouze osob-
ně u pečovatelky ve vymezené dny  v DPS na ulici Komenského 6:

13. listopadu 7.00–11.00    -jj-

Myslivecké sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř
vás srdečně zve na POSLEDNÍ LEČ
dne 23. 11. 2013 
v KD Uhřínov od 19.30 
K tanci a poslechu hraje M.E.Š. 
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně. 

Cimrman – 
– Smoljak/Svěrák

Posel z Liptákova
Křižanovský ochotnický spolek 

Tyjátr
▶ ▶ pátek 15. listopadu

Katolický dům Křižanov v 19.30
Předprodej 80 Kč, Květinářství p. Sedláčka Křižanov

✳ ✳ ✳ ✳ ✳
▶ ▶ sobota 16. listopadu 

KD Bory v 18.00
Výtěžek z KD Bory  bude věnován sdružení Srdíčkáři.

Vstupné 80 Kč.

Poděkování za poslední rozloučení
Děkujeme všem přátelům, známým a obyvatelům Oslavice a Osového 
za projevy upřímné soustrasti s náhlým úmrtím pana 

Jiřího Štoksy.

Manželka a synové s rodinami

❧ Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene. ❧ 

Dne 14. listopadu uplyne 15. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan 

Oldřich Pospíšil.

Vzpomínají sestry 
Hela a Květa s rodinami.

Taneční zábava se skupinou 
STREET 69  v KD NETÍN 16. 11. 2013

Vážení obyvatelé Velkého Meziříčí,
děkujeme vám všem, kteří jste v letošní pod-
zimní sbírce šatstva pro charitu opět přines-

li své dary do prostor radnice. Vaše šatstvo pomůže lidem v nouzi.
Druhý velký dík směřuje k vedení vaší radnice a jejím zaměstnancům, 
kteří jako vždy pomohli s propagací a poskytnutím potřebných prostor 
při zajištění sbírky. Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách.

Ing. František Svoboda, Diecézní charita Brno

Ve  škole zájemci 
získají podrob-
nější informace 
o  výuce jednotli-
vých předmětů, 
prohlédnou si 
vybavení učeben 
a  laboratoří a budou se moci např. zapojit do zábavné soutěže 
o ceny v učebně biologie.

ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
Pozvánka na

které se koná ve středu dne 20. listopadu 2013 
od 15 do 17 hodin.

www.gvm.cz

Poděkování za charitativní sbírku

Dnes 13. listopadu uplyne 15 let, 
co nás opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček, pan 

Ladislav Slabý. 

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

tichou vzpomínku.
 

Manželka a děti s rodinami

❧ Když ses loučil, 
úsměv na tváři jsi měl, 
že už se nikdy nevrátíš, 
to jsi nevěděl. 
Tvůj hlas se ztratil, 
Tvůj úsměv zhas a nám zbyly jen 
slzy na konečcích řas.  ❧ 

Dne 14. listopadu 2013 uplynou 
tři roky, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan 

Jiří Mazánek.

S  láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a dcery Marcela, Hana, 
Silvie s rodinami.

MS Hrbov Svařenov pořádá tradiční 
Poslední leč v KD Hrbov.

16. 11. 2013, hraje ToTo Band, 
začátek ve 20 hodin. 

Bohatá tombola, myslivecká kuchyně. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí zve na

VEČER S HOSTEM
Karlem HVÍŽĎALOU
Téma: Sametová revoluce,
Václav Havel a naše současnost
pondělí 18. listopadu v 18.30
Husův dům, U Světlé 24
www.evangelicivm.cz

Karel Hvížďala (*1941) – novinář, publicista, dramatik a  spisovatel 
(autor mnoha knižních rozhovorů, mj. s Václavem Havlem: Dálkový 
výslech, Prosím stručně) 
Konání akce podpořil grantový program Zdravé město Velké Meziříčí

Žijeme ve  velmi náročné době, ale protože je to náš život, tak se 
pokusíme i  přes to všechno probouzet s  pocitem štěstí, rovnováhy 
a s vděčností v srdci. Jestliže chceme krásný květ u rostliny, musíme 
mít trpělivost a péči. To samé platí u člověka. Váš cíl je reálný za stej-
ných podmínek.  Připravili jsme si pro vás „koučink“ vašich snů a cílů, 
protože když se nedaří, je za  tím něco více, a  to je potřeba vyřešit. 
Zbavíte se negativních vlivů a zaměříme se na to, co skutečně chcete 
a je pro vás důležité.  Také je dobré se ztišit a naslouchat svému nitru 
třeba formou MEDITAČNÍCH KRUHŮ, budete blíže ke svému „JÁ“  
a snadněji si určíte nové a nové cíle ve vašem životě. 
Budeme se na vás těšit každé úterý v 9.00–10.30 při „KOUČINKU“ 
a každý čtvrtek ve stejnou dobu při MEDITAČNÍCH KRUZÍCH. Pro 
více informací na www.amira-angels.cz, nebo tel.: 777 708 898.

-jk-

Vaše štěstí a vyrovnanost 
jsou na dosah

Přijďte se přesvědčit, 
jak vidíte do knihovny...
Přijďte se přesvědčit, jak vidíte do Městské knihovny Velké Meziříčí 
ve dnech 18., 20. a 22. listopadu. Odborníci firmy Optika Otto Ně-
mec prověří váš zrak unikátním přístrojem Visiotest.  Přineste si brýle, 
které používáte. Všech 11 testů zvládnete za 10 minut. Nic nezaplatíte 
a získáte hadřík z mikrovlákna, slevy 50 Kč na případný nákup brýlí 
a čtenářský průkaz pro rok 2014. Případná rezervace a podrobnosti 
telefonicky (566 781 901).                                          -iv-, placená inzerce

Myslivecké sdružení Pavlí-
nov-Stránecká Zhoř, Blízkov 
a  Chlumek vás zvou na  tra-
diční Svatohubertskou mši, 
která se koná v neděli 17. 11. 
2013 ve  farním kostele v  Mě-
říně v 8.00. Doprovází Truba-
či OMS Přerov na  lesní rohy 
a zpívá mužský sbor z Oder.

Svatohubertská mše v Měříně s trubači

Pravidla soutěže zveřejníme v příštím čísle Velkomeziříčska.
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Klub železničních modelářů při DDM Velké Meziříčí
pořádá VII. ročník výstavy

 MODELOVÉ ŽELEZNICE TT
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

Jupiter club uvede divadelní pohádku nejen pro děti Když jde kůzle 
otevřít v neděli 17. listopadu 2013 v 17.00 v kinosále JC. Vstupné 
50 Kč, děti do dvou let neplatí. Rezervace a prodej vstupenek probí-
há na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). Divadelní 
inscenace Hravého divadla z  Brna vznikala na  motivy známé české 
pohádky o chytrých kůzlátkách a vlkovi, kterému se nepodařilo přes 
veškerou snahu kůzlátka přechytračit. Kůzlátka, tak jako děti poslou-
chaly svou maminku a nikomu neznámému dveře neotevřely, v tomto 
případě lstivému vlkovi. Nápaditě s patřičnou dávkou humoru zpra-
cované představení u kterého se pobaví nejen děti, ale i dospělí. -prog-

Zahrají pohádku Když jde kůzle otevřít

výstavy

V  pátek 15. 11. 2013 v  19.30 
v  kinosále Jupiter clubu před-
staví divadlo Palace Praha di-
vadelní hru Yasminy Rezi 
TŘI VERZE ŽIVOTA.
Dva manželské páry prožijí 
během jednoho večera tři va-
rianty téhož večírku a  diváci 
tak mohou nahlédnout do  ži-
votních situací, které jsou vý-
sledkem těchto náhodných 
posunů. Je to jako v životě, kdy 
stačí jedno špatně zvolené slo-
vo ve špatnou chvíli a je všech-
no jinak. Hrají: David Prachař, 
Linda Rybová, Igor Chmela, 
Jana Janěková ml.
Další představení divadel-
ní sezony proběhne v  úterý 

3. 12. 2013 v  19.30 hodin 
VYHAZOVAČI.
Vtipný příběh se točí kolem 
disco klubu Cinders. Čtyři vy-
hazovači, na první pohled tvrdí 
chlapíci, kteří se musí pohoto-
vě rozhodnout, náctiletí hoši 
připravující se na  velký večer, 
roztomilé nakadeřené slečny 
užívající si párty a  mnoho dal-
ších postav ztvárněných čtyřmi 
zpívajícími herci. Komická pa-
leta lidských charakterů, z nichž 
ovšem každý nabízí svůj osobitý 
příběh. Hudební komedii do-
minuje hudba a  písně Ondřeje 
Brzobohatého. Hrají: Ondřej 
Brzobohatý, Ernesto Čekan, 
Vojtěch Hájek, Petr Vágner

DivaDelní sezona poDzim 2013 kph - nabíDka sezony 2013/2014

Nechte se zlákat a  poznejte 
krásu jednoho z  nejstarších 
nástrojů na světě ve čtvrtek 14. 
listopadu 2013 v 19 hodin v lu-
teránském gymnáziu. 
Princip harfy objevili lidé nej-
spíše již při prostém drnkání 
na tětivu luku, nástroje podobné 
harfě se objevují v Egyptě a Me-
zopotámii již 3000 let př. n. l. 
a ve středověku byla dokonce hra 
na ni jedním z požadavků dvor-
ského vzdělání. Dnešní koncertní 
harfa má 47 strun, váží přibližně 
36 kilogramů, na výšku měří 1,8 
metru, přičemž tah strun je neu-
věřitelných 10 000 Newtonů. 
Uchu lahodící zvuk tohoto hu-
debního nástroje z  rukou absol-

ventky pražské Akademie múzic-
kých umění a  členky orchestru 
Národního divadla v  Brně Pavly 

Kopecké doplní líbezný zvuk ho-
boje Libora Bartoníka s  mnoha-
letými zkušenostmi na náročném 
postu prvního hobojisty Národ-
ního divadla Brno. Koncert láká 
barvitým programem od  barok-
ních a  klasicistních mistrů přes 
známé romantické a  impresioni-
stické skvosty až k  autorům 20. 
století, kde čeká na  posluchače 
Muškát či Vanilka z cyklu Koře-
ní B. Andrése nebo pro tento čas 
aktuální skladba Podzimní listí 
A. Hasselmanse. 
Předprodej: Programové od-
dělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004, 001. Více informací 
o celém koncertním cyklu nalez-
nete na www.hudbamezirici.cz

Královská harfa s muškátem a vanilkou  

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
www.ddmvm.cz, tel.: 566 781 853

▶ 28. 11. adventní dílny 
15.00–20.00, výroba adventní perníkové dekorace, zdobení, výroba 
adventních věnců, přihlášky do 25. 11.
▶ 29. 11. adventní kalendář 
tématický klub Baby café, 9.30–11.30 hodin, klub pro rodiče s dětmi

▶ ▶▶ Návštěva čerta a Mikuláše ve vaší rodině
Zájemci o návštěvu čerta a Mikuláše 5. 12. se mohou hlásit v kance-
láři DDM nejpozději do 27. 11. na tel.: 566 781 852.

Jupiter club, s. r. o., uvede 
Adventní světýlka na  Náměstí 
v neděli 1. prosince 2013 na ná-
městí od 16.45 hodin.
S  blížícím se časem vánočním 
zveme srdečně děti a rodiče roz-
svítit vánoční strom a  světýlka 
na náměstí. 
Vezměte s sebou světýlka v podo-

bě lampiónů, svíček, prskavek…
Program:
✳ Rozsvícení vánočního stro-
mu a vánoční výzdoby
✳ Vystoupení skupiny PAVANA
✳ Nebeský pošťák
✳ Divadelní pohádka: 
RÁKOSNÍČEK A JEHO 
RYBNÍK

Bořivoj Pejchal obrazy
Miroslav Štěpánek 

šperky
Jana Zabloudilová 

kresba, grafika
výstava Tři z klubu

Stará radnice 
Žďár nad Sázavou 

otevřeno do 1. 12. 2013 
út-pá 10.00–12.00, 

14.00–17.00 
so a ne 14.00–17.00

Městská knihovna Velké Meziříčí sestavuje 
výstavní kalendář roku 2014!
Výstavy trvají obvykle měsíc, a  to už celých 
deset let!  Instalaci i demontáž si zajišťuje vy-
stavovatel s pomocí knihovníků. 
Totéž platí i pro případné vernisáže. Autor nic 
neplatí, vyjma darování jednoho z dílek. 
Kvůli domluvě se obracejte osobně či telefo-
nicky na ředitelku knihovny Ivanu Vaňkovou 
(tel.:  736 126 531).

Tři verze života – divadelní představení

Adventní světýlka

Posíláme k vám zprávy z právě probíhajícího turné 
kapel Adamon, Nonsense, Mawataki a  Jizz po čes-
kých klubech, na které volně naváže i jeho rakouská 
část v roce 2014.
Potvrdila se nám jedna stará pravda. Hraní ne právě 
mainstreamové hudby uprostřed pracovního týdne 
moc posluchačů do  klubu nepřitáhlo. Na  druhou 
stranu perfektní výkony všech kapel a solidní zvuk 
by si trošku větší pozornost přeci jen zasloužil.
Bohatě nám to ale vynahradily koncerty během ví-
kendu. Sešlo se opravdu dost lidí. Křest v  domov-
ském Rock depu ve  Velkém Meziříčí byl strhují-
cí. Děkuji všem, kdo si našli cestu a  oslavili spolu 
s  námi vydání naší nové desky „Národ stažených 
hrdel“.
V  neděli jsme byli všichni na  konci svých sil, ale 
mohu říct, že jsme se těžko loučili. I za  ten krátký 
čas jsme se sblížili. Více na www.nonsense.cz                                                      

-izag-

V knihovně sestavují 
výstavní kalendář na r. 2014

Seminář s Mgr. Elen Sejrkovou – Miluj a respektuj sám sebe
Být sám sebou, respektovat a přijímat se bez výjimek, milovat svůj 
život a  cítit radost. To jsou přání, která má většina z  nás. Ale ne 
vždy se nám to daří... Blok 5 seminářů vám ukáže, že je to opravdu 
možné, a poradí, jak na to. 

Termíny:  středa 13. 11. 2013; úterý 19. 11. 2013;  úterý 26. 11. 2013; 
úterý 3. 12. 2013 – Centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí, Ostrů-
vek. Přednášky začínají vždy v 9.00 hodin, prosíme o včasný příchod. 
Během celého dopoledne je zajištěno hlídání dětí v herně. Aktuální 
program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/
Tento projekt podporuje Kraj Vysočina a Město Velké Meziříčí.

Metal outbreak scream tour 2013/2014

Semináře v Kopretině

Michaela Fukačová – světově proslulá 
rodačka z  Brna je dcerou významného 
muzikologa a  pedagoga, Prof.  Jiřího Fu-
kače. Absolvovala brněnskou konzervatoř 
u Bedřicha Havlíka, pražskou AMU u Saši 
Večtomova a  sólistickou třídu Královské 
konzervatoře v  Kodani u  Erlinga Bløn-
dal-Bengtssona. Velký vliv na ni měl Mstislav Rostropovič, u něhož 
studovala soukromě. Je laureátkou mnoha významných mezinárod-
ních soutěží, spolupracuje s  předními orchestry a  s  renomovanými 
dirigenty, vystupuje na světových pódiích. Natočila řadu CD, s Ivanem 
Klánským nahrála kompletní tvorbu Bohuslava Martinů pro violonce-
llo a klavír. Od roku 1985 žije Michaela Fukačová  v Dánsku, má nác-
tiletá dvojčata, dánsko-švýcarského manžela a dům uprostřed přírody. 
Mluví sedmi jazyky, věnuje se své zahradě, ráda fotografuje, maluje, 
čte a píše... A hudba je pro ni „jednou z možností, jak vyjádřit nevy-
slovitelnou krásu – tenhle zázrak rozechvění duší rozechvěním strun 
mě stále fascinuje“. Možná právě z rozmanitosti jejích zájmů a jejího 
duchovního založení pramení to, za co ji světová kritika vyzdvihuje: 
oduševnělý projev a  schopnost uchvátit intenzivní a niternou výpo-
vědí. Violoncellistku doprovodí výborná brněnská klavíristka Renáta 
Ardaševová, která už v podstatě patří k základním pilířům bítešských 
půlkruhových koncertů: vystupovala ve Velké Bíteši jak s manželem 
Igorem či s houslistkou Ivanou Tomáškovou, tak i s virtuosem Bohu-
slavem Matouškem. 
Na  výjimečný hudební zážitek si vyhraďte čas v  poněkud netradič-
ním termínu: pondělí 18. listopadu od 19 hodin v kulturním domě 
ve Velké Bíteši. A aby se vám ten čas dobře hledal, vězte, že Michaela 
Fukačová patří mezi nejpřednější cellisty světové třídy… Přijďte i vy 
utvořit hudbou zapálené publikum, bude to stát za to!                                   

Michaela Hanzelková   

Cello par excellence

Bítešský hudební půlkruh 18. 11. 2013 v 19 hodin, Velká Bíteš
Michaela Fukačová – violoncello, Renata Ardaševová – klavír

Výstavní sál 
Muzeum Velké Meziříčí
otevřeno: 
út-ne 9.00–12.00,
         13.00–16.00
výstava je přístupná 
do 29. 12. 2013
zavřeno 24. a 25. 12.
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Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve 
do svých řad chlapce a děvčata 
ročníků narození 1997–2002 se 
zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondě-
lí až pátek 15.00–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

stolní tenis

Ze zápasu Woolloomooloo Bay proti SK Mostiště. Foto: Jitka Plašilová

‚Australani‘ odsunuli ‚Bukanýry‘ na druhou pozici 
v tabulce ligy mužů malé kopané

Liga mužů – 10. kolo
Woolloomooloo Bay – SK Mos-
tiště 5:0 (3:0)
Slza VM – Flamengo 5:3 (2:3)
Oslavice – Kašpaři VM 2:2 (0:1)
Pobřeží kocoviny – La Bucañe-
ros 4:7 (3:3)
Celková tabulka soutěže
1. Woolloomooloo Bay 9 7 1 1 49:13 22
2. La Bucañeros 9 7 1 1 49:14 22
3. Slza VM 9 6 2 1 37:13 20
4. Flamengo 9 5 2 2 41:20 17
5. SK Mostiště 9 5 2 2 24:14 17
6. Kašpaři VM 9 3 1 5 16:21 10
7. Pobřeží kocoviny 9 3 1 5 21:27 10
8. Oslavice 9 1 3 5 21:30 6
9. The Lost Generation 9 1 3 5 11:33 6
10. Kittydogs United 8 2 0 6 14:59 6
11. FC Wiegel VM 7 0 0 7 7:46 0

Program 11. kola: 
14. 11. v 19.00 na UT za 3. ZŠ The 
Lost Generation – Slza VM a FC 
Wiegel VM – Kittydogs United

Nohejbalovou ligu 
ovládli Měřínští
První pilotní ročník Nohejbalo-
vé ligy Velké Meziříčí zná svého 
vítěze. Je to družstvo Měřína. 
Mančaft kolem kapitána Josefa 
Krčála nepoznal porážku a  za-
slouženě vyhrál celou soutěž. 
Měřínští ve složení kapitán Josef 
Krčál, Petr Juříček, Martin Puža, 
Petr Veselý, Daniel Krčál, Tomáš 
Fiala v celé soutěži ztratili pouze 
tři sety. Druzí skončili meziříčští 
borci a třetí Oslavičtí.
Soutěž se hrála systémem jaro – 
podzim, každé mužstvo odehrálo 

osm zápasů. Hrálo se na hřištích 
v Měříně a v Oslavici. 
Pořadatelé hledají další zájemce 
pro příští ročník. 
Dále připravují halový turnaj 
trojek. V  sobotu 7. 12. 2013 
od 8.30 na 3. ZŠ ve Velkém Me-
ziříčí. Info pro případné zájemce 
na  e-mailu: 1.nohejbalvm@se-
znam.cz, tel.: 603 947 096.
Tabulka ligy:
1. Nohejbal Měřín 8 8 0 0 21:3 16
2. Nohejbal VM 8 3 0 5 11:13 6
3. Nohejbal Oslavice 8 1 0 7 4:20 2

-rossi-

-bíl-

OP 1: TK Autocolor Oslavice A – TJ Ždár nad Sázavou 12:6
Body: Kupka Jiří 4, Borůvka Vítězslav 3,5, Štěpánek Jiří 2,5, Klusáček 
Patrik 2,5
OP 2: TK Autocolor Oslavice B – Nové Veselí A 12:6
Body: Bazala Milan 4,5, Trutna Jaroslav 2,5, Štepánek Jiří 2,5,  Šoukal 
František 2,5 -šou-

OP II starší dorostenky a ženy
BK VM – BC Vysočina Jihlava 67:50 a 55:59
V sobotním dvojzápase naše hráčky hostily tým Jihlavy. Jeden zápas 
skončil vítězně a druhý porážkou. Do obou měly naše hráčky katastro-
fický vstup. V prvním zápase prohrávaly 2:16 a 4:18, přesto už v polo-
vině bylo skóre v náš prospěch 35:30. Pak už hru náš tým v pohodě do-
táhl do vítězného konce s bezpečným rozdílem 17 bodů. Druhý zápas 
měl podobný průběh – v první čtvrtině skóre 2:12 a 4:14 pro našeho 
soupeře a v polovině vedení pro nás o čtyři body. Tentokrát se nám 
ve  druhé polovině zápasu nepodařilo odskočit a  ve  druhé polovině 
poslední čtvrtiny se soupeř ujal vedení, které mu vydrželo až do kon-
ce. I  přes jednu porážku postoupil náš tým na  první místo tabulky. 
Za 14 dní čeká tým žen těžký dvojzápas v Uherském Brodě. Pozitivním 
momentem byla premiéra 15leté Julky Ráčkové, která svým výkonem 
rozhodně nezklamala a dokázala do týmu skvěle zapadnout.
Sestava týmu: Petra Syslová, Radka Vaďurová, Barbora Kočí, Petra 
Vránová, Markéta Malcová, Šárka Buková, Julie Ráčková, Zdena Kup-
ská, Veronika Kryštofová, Anna Kamanová, Zuzana Fňukalová a Dag-
mar Zezulová, trenér Tomáš Rapušák.

Basketbalistky uspěly napůl

-rap-

I. liga házené ml. dorostenek
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
41:29 (18:13)
Po pohodovém vítězství v minu-
lém kole jsme s  nadějí odjížděli 
na hřiště týmu usilujícího o dru-
hé postupové místo. Velkou ne-
známou pro trenéry bylo to, jak 
se dokážeme obejít bez dvou hrá-
ček základní sestavy. 
Od prvních minut měly herně na-
vrch domácí hráčky, které dokona-
le využívaly naši dezorientovanou 
obranu bez důrazu a  výraznější 
spolupráce. Již v  deváté minutě si 
naše lavička brala oddechový čas, 
aby se pokusila zformovat obranné 
řady a  vysvětlila činnost zejmé-
na „mrtvé“ pravé strany ofenzivy. 

Nutno podotknout, že dalších de-
set minut se podařilo hráčkám vzít 
si rady k  srdci a  naše hra se pak 
viditelně zvedla. V  závěru první-
ho dějství domácí celek vysunul 
obrannou hráz, my jsme individu-
álními hrubicemi a útočnou naivi-
tou pak dokonale ztratili půdu pod 
nohama. Na  soupeřovu branku 
jsme v prvním poločase paradoxně 
vystřelili více střel, ale prohrávali 
o pět gólů…
Ani výrazná poločasová domlu-
va nevnesla do  naší hry pevný 
řád, což s  chutí hrající Bohunic-
ké dalších třicet minut náležitě 
využívaly. Obrana byla pasivní 
a bez jakéhokoliv důrazu, útok se 
odvíjel z aktivity pouze tří našich 

hráček, což v  žádném případě 
nemohlo vést ke  kolektivnímu 
úspěchu. Marně trenéři hledali 
další schopnou hráčku, která by 
zapadla do souhry. Chybějící větší 
tréninkové zatížení řady mladých 
hráček a z něho pramenící kiksy, 
pak dokonaly dílo zkázy a domá-
cí nás v pohodě „roznesly na ko-
pytech“. Marně jsme vzpomínali 
na útočnou souhru z minulých kol 
a zejména na důraznou obrannou 
práci chybějících opor Denisy Ja-
nečkové a Romany Doležalové… 
Střelecky se dokázaly prosazovat 
na spojkách pouze Agáta Uchyti-
lová a  Kateřina Závišková. Světlé 
momenty předvedla těsně bráně-
ná křídelnice Eliška Koudelová 

a  na  pivotu ostatními spoluhráč-
kami opomíjená a nevyužitá Soňa 
Bačová. To je však na ligovou do-
rosteneckou soutěž žalostně málo!
Sled branek – 3:0, 4:1, 6:2, 9:3, 
10:6, 11:9, 13:12, 14:13, 19:14, 
21:14, 27:16, 29:17, 29:20, 32:20, 
34:21, 35:24, 38:27. 7m hody 
1/1:5/5, vyloučení 5:2. Počet 
střel 50:48. Hrály: Jarmila Šab-
acká, Veronika Blažková – Agáta 
Uchytilová (12), Kateřina Zá-
višková (7/5), Eliška Koudelová 
(6), Soňa Bačová (3), Andrea 
Rymešová (1), Kristýna Cahová, 
Michaela Zedníčková, Zuzana 
Matoušková, Lucie Teplá, Eliška 
Buchtová. Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Zdeněk Rymeš.

Mladší dorostenky zcela propadly v Bohunicích

-záv-

HC RH Centrum Brno – HHK 
VM B 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Diváků: 20. Rozhodčí: Lerch, Lin-
hart. Branky: 3. Vašíček (Špaček, 
Zavřel), 15. Navrátil (Kopa), 23. 
Špaček (Zubíček), 30. Kerbler M. 
(Grepl), 37. Špaček (Grepl), 55. 
Šetek. Vyloučení: 15:7, navíc Vaší-
ček (RH) 5 + 20 za hrubost, Malec 
10 minut, Střecha L. 5 + 20 za faul 
kolenem a Frühauf 5 + 20 za hru-
bost (všichni HHK). Využití: 1:0. 
Oslabení: 0:0. Střely na  branku: 
46:32. Sestava HHK B: Šeba (Kočí) 
– Kudláček M., Pokorný – Peterka, 
Bradáč – Musil F., Střecha L. - Mar-
tinec – Šoukal, Frühauf, Navrátil – 
Tůma, Vrána, Malec – Kampas M., 
Kampas J., Křípal – Pelíšek.

Domácí tým složený ze zkuše-
ných hokejistů s  ligovou mi-
nulostí a  doplněný šikovnými 
mladíky předváděl od  začátku 
rychlou hru s nacvičenými kom-
binacemi. Hned ve  třetí minutě 
to vedlo k  prvnímu gólu, kdy 
dokonalé vyšachování hostů za-
končil Vašíček. Na  další branku 
se poté čekalo dvanáct minut. 
Po  chybě obrany HHK byl je-
jím autorem Navrátil. Hráči 
z  Vysočiny v  první části ovšem 
nepůsobili odevzdaným do-
jmem. Několikrát se jim podařil 
pěkný závar před Richtrem, ale 
dostat puk za  jeho záda se jim 
nepovedlo. Navíc je postihly dvě 
události, které, jak se později 

ukázalo, ovlivnily další průběh 
utkání. Nejprve musel odstoupit 
Tůma kvůli zlomené ruce a před 
koncem třetiny byl nesmyslně 
vyloučen Libor Střecha do kon-
ce utkání.
Ve  druhé části jednoznačně do-
minovalo RH. Svého soupeře 
pouštělo z  obranného pásma 
pouze sporadicky a  nebýt Šeby 
v  jeho bráně mohlo to být více 
než 5:0 na konci třetiny.
V  posledním dějství se domácí 
hráči více věnovali svým soupe-
řům než hokeji, ale ani 7 oslabe-
ní neohrozilo Richtrovu nulu. 
Všechny střely pochytal a k do-
rážkám jeho kolegové nikoho 
nepustili. Svoje zasloužení vítěz-

ství už jenom potvrdili šestým 
gólem, jehož autorem byl Šetek.
Na  závěr něco málo k  rozhod-
čím. Opět se, bohužel, ukázalo, 
že krajskou soutěž nemohou 
pískat pouze ve  dvou. Chvílemi 
spád hry vůbec nestíhali a z toho 
vznikalo nepřesné a  nejednot-
né posuzování zákroků na  obou 
stranách.
Další výsledky: Šerkovice – Telč 
2:7 po dvou třetinách, nedohráno 
pro inzultaci rozhodčího. V. Bíteš 
B – Náměšť 3:4. Křižanov – V. 
Bítýška 6:3. Zastávka – Bulldogs 
10:7.
Příští utkání sehrajeme v sobotu 
16. 11. 2013 v 17.15 doma s Ná-
měští. -ht-

Brňané měli nad B týmem HHK jednoznačně navrch

2. liga mladší dorost Morava
HK Ivančice – TJ Sokol VM 
36:34 (19:17)
V  sedmém kole se utkalo druž-
stvo dorostu s  Ivančicemi, které 
se pyšní nejvíce nastřílenými 
brankami v  soutěži. Obě druž-
stva se v tabulce dělila o dva body 
a pro nás to byl souboj o setrvání 
v čele tabulky.
Úvod utkání se nesl v  útočném 
duchu a  po  pěti minutách hry 
měla obě družstva nastřílených 
pět branek. Následně se naše-
mu družstvu podařilo odskočit 
na 5:8 a domácí brali oddechový 
čas. V  další pasáži jsme mohli 

náskok navýšit, bohužel jsme 
neproměnili několik slibných 
šancí a  soupeř se díky velmi 
dobře sehranému rychlému úto-
ku brankově dotáhl. Následovala 
přímá ČK pro našeho Tomáše 
Blahu a  po  přesilovce šly Ivan-
čice do  vedení. Do  26. minuty 
jsme tahali za kratší konec a do-
tahovali dvoubrankové manko, 
pak se ale podařilo překlopit 
skóre na  naši stranu (16:17). 
V  závěru poločasu měli více sil 
domácí a do šaten se odcházelo 
za stavu 19:17.
Ve  druhé půli se hrála opět 
rychlá a pohledná házená. Naše 

družstvo neustále dotahovalo 
jeden až dvoubrankový náskok 
domácích (40. minuta 26:25). 
Naše obrana nefungovala tak 
spolehlivě jako v  předchozích 
utkáních a  soupeř si postupně 
vypracoval náskok. V  54. mi-
nutě dokonce svítilo na  ukaza-
teli 34:28. Po oddechovém čase 
sebralo naše družstvo zbytky 
sil a  vydalo se na  stíhací jíz-
du. V  59. minutě jsme dotáhli 
na 35:33 a měli ještě dvě slibné 
šance vyrovnat. Bohužel, sou-
peř byl v  těchto chvílích šťast-
nější a nakonec zvítězil v pomě-
ru 36:34.

V  pohledném a  rychlém utkání 
naše obrana nefungovala, jak by 
měla, a  soupeř nás tak sesadil 
z  první příčky. Hráče je nutné 
pochválit za bojovnost. Zaváhaní 
budeme muset napravit v dalším 
těžkém utkání v  Rožnově pod 
Radhoštěm.
7m hody 1/1:0 vyloučení: 2:2 
navíc přímá ČK Blaha, diváků 
105
Sled branek: 1:2, 3:4, 5:8, 10:9, 
14:12, 16:17, 19:17, 22:20, 
25:23, 29:26, 34:28, 35:33, 
36:34.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Ja-

níček Martin (13), Svoboda Fi-
lip (7), Fiala Martin (7), Stupka 
Tomáš (5), Macoun Filip (2), 
Blaha Tomáš, Ambrož Michael, 
Pažourek Tomáš, Frejlich To-
máš, trenér Šidlo Ladislav, ve-
doucí družstva Kácal Petr.
1. Zlín 7 6 0 1 253:196 12
2. Velké Meziříčí 7 5 0 2 226:179 10
3. Prostějov 7 5 0 2 239:201 10
4. HK Ivančice 7 5 0 2 277:246 10
5. TJ Sokol Luhačovice 7 4 1 2 239:189 9
6. Rožnov p. R. 7 4 1 2 217:197 9
7. DTJ Polanka 7 3 0 4 206:213 6
8. Sokol Juliánov 7 3 0 4 191:250 6
9. V. Bystřice 7 2 1 4 228:240 5
10. Litovel 7 2 1 4 193:216 5
11. Sokolnice 7 1 0 6 187:239 2
12. Bystřice p. H. 7 0 0 7 164:254 0

-šid-

Dorost házené podlehl Ivančicím a spadl z čela tabulky

1. RH Centrum Brno 5 4 0 1 0 37:11 13
2. Náměšť n. O. 4 4 0 0 0 29:13 12
3. Vel. Meziříčí B 5 3 0 0 2 20:17 9
4. Veverská Bítýška 4 2 1 0 1 15:12 8
5. Zastávka 5 1 2 1 1 22:25 8
6. Velká Bíteš B 5 2 0 0 3 15:20 6
7. Telč 4 1 0 1 2 12:16 4
8. Křižanov 5 1 0 0 4 25:32 3
9. Bulldogs Brno 5 1 0 0 4 23:39 3
10. Šerkovice 4 1 0 0 3 16:29 3

Fotbal

I. B třída mužů skupina B
Vel. Bíteš B – Radostín n. O. 1:1
Křižanov – Kněžice 4:0
Měřín – Šebkovice 4:1
1. Vladislav 14 11 1 2 37:16 34
2. Měřín 14 9 1 4 42:25 28
3. Bystřice n. P. B 14 9 0 5 40:36 27
4. Kouty 14 8 1 5 36:21 25
5. Šebkovice 14 8 1 5 33:27 25
6. Studenec 14 7 1 6 26:22 22
7. Telč 14 5 5 4 18:21 20
8. Radostín n. O. 14 5 3 6 25:27 18
9. Kněžice 14 5 2 7 25:27 17
10. Přibyslavice 14 5 2 7 13:29 17
11. Stařeč 14 4 3 7 23:24 15
12. Velká Bíteš B 14 4 3 7 14:26 15
13. Křižanov 14 3 3 8 24:31 12
14. Jakubov 14 1 2 11 19:43 5

OP mužů II. třída
Bory – Bohdalov 3:2 (2:1)
Branky: Vaculík Petr 2, Novotný 
Antonín – Jaroš Pavel 2; ŽK: 3:3
Hamry – Os. Bítýška 4:0 (3:0)
Branky: Sýs Ladislav, Novotný 
Pavel, Zeman Jan, Havlík Domi-
nik; ŽK: 1:0
Věchnov – Moravec 1:4 (0:2)
Branky: Uhlíř Dominik – Hladík 
Jiří, Červinka Pavel, Kudiovský 
Filip, Kovář František; ŽK: 3:2
1. Nová Ves B 13 10 1 2 39:14 31
2. Moravec 13 8 3 2 40:22 27
3. Rozsochy 13 8 3 2 21:10 27
4. Hamry 13 7 3 3 33:20 24
5. Svratka 13 7 2 4 24:16 23
6. Rad. Svratka 13 6 4 3 25:22 22
7. Bory 13 6 2 5 31:28 20
8. Os. Bítýška 13 5 1 7 18:28 16
9. Počítky 13 5 0 8 20:37 15
10. Věchnov 13 5 0 8 18:35 15
11. Bobrová 13 4 1 8 20:24 13
12. Nedvědice 13 3 1 9 23:33 10
13. Rovečné 13 3 1 9 23:35 10
14. Bohdalov 13 2 2 9 18:29 8

Zdroj: www.fotbal.cz
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Extraliga
Sanborn VM – HC Lukáš 8:5
Hanus 4, Svoboda, Bukáček, 
Sruský 2 – Malát, Matoušek, Lu-
káš, Studený, Jakoubek
HC Benetice – SK Vídeň 7:3
Jakšík 2, Mikuláš 2, Caha, Krejčí, 
Kašpar – Janák 2, Nedoma 
Auto Dobrovolný VM – SK Ne-
tín 2:14
Říha 2 – Plhák M. 2, Plhák T. 2, 
Juda 4, Dvořák D. 2, Dvořák R., 
Unzeitig 2, Kolář
SK Omega VB – Agromotor 
VM 3:3
Ondrůšek, Dvořák, Březina – Za-
choval, Krejčí, Fischer
SPL Radostín nad Osl. – SK Af-
con Kunšovec VM 0:11
Pyrochta 4, Topol 4, Florián, No-
váček, Vrbka 
TS VM – HC Laser Zikmund 4:5

Horký D., Šlapal O., Šlapal D., 
Muzikář – Trejbal 3, Dvořák, 
Uhlíř
1. HC Lukáš 6 5 0 1 54:25 10
2. Sanborn VM 6 5 0 1 37:15 10
3. Tech. služby VM 6 4 0 2 39:19 8
4. SK Netín 6 4 0 2 42:27 8
5. HC Laser Zikmund 6 4 0 2 36:35 8
6. Agromotor VM 6 3 1 2 30:19 7
7. SK Afcon Kunšovec VM 6 3 0 3 36:20 6
8. SK Omega VB 6 2 1 3 24:15 5
9. HC Benetice 6 2 0 4 17:4 4
10. SPL Radostín n. O. 6 2 0 4 14:40 4
11. SK Vídeň 6 1 0 5 17:45 2
12. Auto Dobrovolný VM 6 0 0 6 16:61 0

1. liga
HC Křižanov – HC Ořechov 4:9
Štěpánek 2, Burian, Glos – Dvo-
řák J. 2, Dvořák P. 3, Musil 2, Ko-
kojan, Zeman
Farma Měřín – River VM 12:0
Štoček J. 3, Půža 2, Motyčka 2, 
Blažek 3, Dvořák, Uchytil
SK Lavičky – HCF Dráhy VM 4:2
Nevěčný 2, Štěpánek, Skryja – 
Tuček 2

SK Stránecká Zhoř – NHÚ Ba-
linka VM 1:7
Bartůšek – Novotný 2, Vacula, 
Komínek, Navrátil, Necid, Strá-
dal R.
Horní Heřmanice – HC Pikárec 
9:3
Kutílek 4, Nožička, Suk, Stře-
cha 2, Mejzlík Z. – Kovář, Jaša, 
Chrást
HC Bory – HC Tasov 1:8
Váša – Páral 3, Hamáček 2, Palas, 
Svoboda, Švec
1. Horní Heřmanice 6 6 0 0 47:18 12
2. HC Pikárec 6 5 0 1 48:26 10
3. Farma Měřín 6 4 1 1 38:15 9
4. NHÚ Balinka VM 6 4 1 1 38:25 9
5. HC Ořechov 6 4 0 2 33:22 8
6. HC Tasov 6 3 0 3 29:23 6
7. River VM 6 3 0 3 29:30 6
8. SK Lavičky 6 2 0 4 17:18 4
9. SK Str. Zhoř 6 2 0 4 19:36 4
10. HCF Dráhy VM 6 1 1 4 22:24 3
11. HC Křižanov 6 0 1 5 16:42 1
12. HC Bory 6 0 0 6 12:64 0

-vid-

2. liga žen Morava
TJ Sokol VM – TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod 27:30 (14:16)
Během čtrnácti dnů naše ženy 
odehrály dva zápasy proti sou-
peřkám, které se drží na předních 
příčkách druholigové tabulky. 
Ani v jednom z těchto zápasů se 
nám nepodařilo skórovat, a díky 
tomu stále zůstáváme na čtvrtém 
místě.
V  prvním utkání jsme narazily 
na  družstvo Havlíčkova Brodu. 
Široká herní základna a  něko-
likaletá účast v  první lize byla 
na  hře soupeřek vidět. Hostují-
cí hráčky v  útočné činnosti lépe 
kombinovaly a  nám se nedařilo 
je ubránit. Navíc velké množství 
technických chyb a  horší pohyb 
na hřišti znamenaly jasnou výhru 
pro hráčky z Havlíčkova Brodu.

SK UP Olomouc – TJ Sokol VM 
34:27 (19:13)
V  neděli jsme zajížděly do  Olo-
mouce. Toto hřiště je pro nás za-
kleté a  vyhrát zde je pro nás vždy 
velký oříšek. Začátek zápasu se 
nesl v  rychlé hře z  obou stran. 
Naše hráčky pak na  chvíli polevi-
ly a  nechaly si soupeřky odskočit 
na rozdíl čtyř branek (9:5). Naštěstí 
jsme se zvedly, díky mnohem lep-
šímu pohybu a včasným vracením 
do  obrany jsme se dokázaly ubrá-
nit a  na  ukazateli tak svítilo skóre 
9:11. Soupeřky na  tento stav rea-
govaly oddechovým časem, který 
nás, bohužel, přibrzdil. I když nám  
nabídly dvounásobnou přesilovku, 
tak naše hráčky si s tím nedokázaly 
poradit a během pěti minut se skóre 
rychle změnilo v  náš neprospěch. 
Do kabin jsme tak odcházely za sta-

vu 19:13. Druhá půle byla o  něco 
lepší. Několikrát jsme si připravily 
dobré střelecké pozice, ale většinou 
nás zastavila brankářka hostí nebo 
branková konstrukce. Opět špatný 
pohyb hlavně v přechodu do obra-
ny nám již nedovolil obrat v utkání. 
Házenkářky Olomouce tak zaslou-
ženě získaly dva body.
Do  konce soutěže nám zbývají 
dva domácí zápasy.
Sestava a branky: Babáčková Mar-
cela, Zelníčková Marta – Plachetská 
Jitka (19/2), Hublová Hana (14), 
Škrdlová Renata (7), Dvořáková 
Šárka (3/2), Svobodová Diana (2), 
Hladíková Denisa (2), Homolová 
Michaela (2), Sedláčková Klára (2), 
Studená Kateřina (2), Klusáčková 
Jana (1), Rousová Nikola, Rosová 
Terezie, ved. družstva ing. Stanislav 
Tvarůžek, Lavická Jana.

Házenkářky vyšly bodově naprázdno

-jl-

HC Lukáš čelo extraligy neopouští

Dorost
HHK VM – HC Bulldogs Nové 
Mesto nad Váhom 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Branky a asistence HHK: 12. Ber-
nat, 28. Přinesdomů (Bernat), 
55. Dundálek (Nevěčný). Sesta-
va: Juda J. – Burian L., Pacalová, 
Smažil, Kampas F., Dobrovol-
ná – Šilpoch D., Tichý, Tlapák 
– Přinesdomů, Bernat, Pavelka 
– Dundálek, Nevěčný, Kapusta 
O. – Srba, Bezák. Rozhodčí: Pe-
kárek – Capouch, Lamberský. 
Vyloučení: 1:1, bez využití. Střely 
na branku: 23:34. Diváci: 43.
HHK VM – SHK Hodonín B 1:9 
(0:2, 0:2, 1:5)
Branka a asistence HHK: 51. Tla-

pák (Tichý). Sestava: Juda J. – Bez-
ák, Pacalová, Smažil, Kampas F., 
Dobrovolná – Šilpoch D., Tichý, 
Tlapák – Přinesdomů, Bernat, Pa-
velka – Dundálek, Nevěčný, Ka-
pusta O. – Srba. Rozhodčí: Sibera 
– Kuřítko, Suchý. Vyloučení: 6:6, 
využití: 0:1, v oslabení: 0:2. Střely 
na branku: 19:30. Diváci: 30.
Starší žáci
SKLH Žďár n. S. – HHK VM 9:4 
(3:0, 4:4, 2:0)
Branky a asistence HHK: 21. Řepa 
(Procházka), 32. Řepa (Procházka), 
35. Procházka (Hedbávný, Báňa 
M.), 35. Řepa (Karásek). Sestava 
HHK: Pestr (31. Svoboda) – Ka-
rásek, Šandera, Báňa M., Ambrož 

– Procházka, Řepa, Hedbávný – Ka-
pusta L., Havliš, Strádal D. – Třeštík, 
Zacha. Rozhodčí: Fiksa – Jirčík, 
Lisa. Vyloučení: 2:2, využití: 1:0. 
Střely na branku: 28:17. Diváci: 58.
Mladší žáci
SKLH Žďár n. S. – HHK VM 
11:3 (1:1, 5:1, 5:1)
Branky a  asistence HHK: 10. 
Dvořák (Švejda), 25. Švejda, 53. 
Švejda (Bartošek). Sestava HHK:  
Honiš – Poledna, Vildomec, Dvo-
řák L., Broža – Dvořák F., Švejda, 
Zdvihal – Hejduk, Šilpoch M., 
Bartošek – Strádal T., Krčma.
Vyloučení: 6:1, využití 0:1, v osla-
bení: 1:0. Střely na branku: 28:14. 
Diváci: 71. -hhk-

hokej mláDež

1. A tř., sk. B 
Sokol Křoví – FC VM B 1:7 (1:4)
Rozhodčí: Obršlík – Denev, So-
chor. Diváci: 40. Branky: Barto-
šek (39.) – 3× Liška (12.), (21.), 
(53.), P. Mucha (15.), D. Smejkal 
(36.), Bradáč (82.), Večeřa (88.). 
Karty: žlutá – D. Polák (44.). Se-
stava: Simandl – Netolický, D. Po-
lák (46. Malec), Halámek, Kafka 
– Vítek, P. Mucha (85. Láznička), 
Bradáč, Kameník (73. Maloušek) 
– D. Smejkal (61. Večeřa), Liška
Předehrávku jarního kola jsme 
hráli za  velmi sychravého poča-
sí ve  Křoví. Soupeř se nacházel 
na  posledním místě v  tabulce. 
Čekal nás tedy velmi důležitý zá-
pas o šest bodů. K zápasu nemohl 
nastoupit zraněný brankář Jícha 
a s A týmem odjetý Caha.
Na začátku utkání hned v 1. minu-
tě jsme zahrozili, když Liška vybídl 
skvělým centrem do vápna Smejka-
la, ale jeho následná hlavička skon-
čila v náručí Sáry. Ve 3. minutě po-

slal Halámek PVK do vápna, kde se 
míč dostal k  volnému Smejkalovi, 
ale ten v gólové pozici orazítkoval 
jedovatou střelou spojnici. Hned 
na  to poslal PVK Liška do  vápna 
na  Poláka, ale ten hlavičkoval těs-
ně vedle tyče. V 9. minutě zkoušel 
dalekonosnou střelu Bradáč, který 
mířil jen do náručí brankáře. Ve 12. 
minutě jsme se konečně dočkali 
zaslouženého gólu, když Liška vy-
motal tři obránce a z hranice vápna 
poslal míč k  tyči, 0:1. Domácí se 
z  našeho tlaku nedokázali oklepat 
a po špatném odkopu zachytil míč 
Mucha, který těsně před hranicí 
vápna obešel Šustáčka a  střelou 
podél Sáry zvýšil na  0:2. Ve  21. 
minutě dostal krásný míč do běhu 
Liška, kterého v hranici vápna fau-
loval Knotek a  rozhodčí okamžitě 
odpískal pokutový kop. Liška ne-
dokázal penaltu proměnit, naštěstí 
míč Sára vyrazil před sebe a Liška 
mohl míč doklepnout do  brány, 
0:3. Ve 36. minutě Liška zahrál os-

trý roh na přední tyč, kde stál Smej-
kal, který poslal míč hlavou za záda 
Sáry, 0:4. Ve  39. minutě Šustáček 
zahrál PVK do vápna, kam si nabě-
hl po důrazném souboji Bartošek, 
který vsítil první a jediný gól Křoví, 
1:4. V závěru poločasu Mucha vy-
slal do  strany Vítka, který se ocitl 
před Sárou, ale jeho zakončení na-
dvakrát Sára vychytal.
Na  začátku druhého poločasu 
se dostali do vážné šance domá-
cí, ale naštěstí Bartošek hlavič-
koval nad bránu. V  51. minutě 
Liška svým centrem našel Vítka, 
který trefil boční síť. O  dvě mi-
nuty později Vítek přihrávkou 
za  obranu vybídl Malce, jenž-
našel pod sebou volného Lišku, 
který dokázal zkompletovat svůj 
hattrick, 1:5. O dvě minuty poz-
ději se dostal ke střele Malec, ale 
jeho tvrdou střelu Sára vyrazil 
na  roh. V  73. minutě se dostal 
na  hřiště Maloušek, který hned 
nato mohl vstřelit gól, ale Sára 

měl štěstí. V  82. minutě jsme se 
dostali do  rychlého protiútoku, 
který dokázal zužitkovat Bradáč 
po  krásné přihrávce Lišky, 1:6. 
V 88. minutě Bradáč vybídl Veče-
řu do rychlého brejku, a  ten bez 
větších problémů zvýšil na  ko-
nečných 1:7. V závěru utkání byl 
po  druhé žluté kartě vyloučen 
domácí Knotek.
„V  zápase proti Křoví jsme na-
prosto ve  všech směrech zaslou-

ženě vysoko vyhráli. Soupeř 
mě velice zklamal, protože jsem 
od  něho čekal více. Největší ra-
dost mám z  toho, že jsme opět 
předvedli velice kvalitní výkon. 
Udělali jsme tak důležitý krok 
k brzké záchraně, ale pořád není 
nic hotové. Všem hráčům chci 
poděkovat za to, že jsme zbylé tři 
zápasy na 100 % zvládli a doká-
zali jsme okolí, že máme pořád 
kvalitní mužstvo,“ řekl po  zápa-

se velmi spokojený trenér Libor 
Smejkal mladší.
1. Želetava 14 9 1 4 37:22 28
2. Nová Ves 14 8 2 4 24:19 26
3. Štěpánov n. S. 14 8 1 5 31:25 25
4. SFK Vrchovina B 14 7 3 4 25:18 24
5. Herálec (ZR) 13 7 2 4 38:24 23
6. Žďár n. Sáz. B 13 6 2 5 39:24 20
7. Budišov-Nárameč 14 5 5 4 33:32 20
8. V. Meziříčí B 14 6 1 7 32:29 19
9. HFK Třebíč B 14 5 4 5 21:18 19
10. Stonařov 14 5 2 7 20:24 17
11. Rantířov 14 5 2 7 31:42 17
12. Rapotice 14 3 4 7 26:36 13
13. Hrotovice 14 3 3 8 15:30 12
14. Křoví 14 3 2 9 18:47 11

-ls-

Benfika po kvalitním výkonu s přehledem porazila fotbalový tým Křoví

Ke střele se dostal Dušan Smejkal. Foto: archiv FC VM

Hokejová přípravka HHK Velké 
Meziříčí odehrála v sobotu 2. lis-
topadu první turnaj v letošní se-
zoně, který proběhl na ledě Tře-
bíče. Hráči HHK Dragons ve své 
skupině nejprve porazili Třebíč 
11:9 a  pak prohráli s  Jihlavou 
7:20. Obsadili tak druhé místo, 
za což obdrželi stříbrné medaile. 
Za HHK nastoupili v bráně Bíbr 
a Brož, hráči v poli Hammer, Za-
choval, Krejčí, Jašek, Vejmola, 
Čamek, Katolický M., Katolický 
Š. a Peterka. Branky vsítili 11 Ja-
šek, 4 Katolický M., 2 Hammer 
a  Zachoval. Trenéři Jiří Štourač 
a Aleš Horký (vpravo).

hokejová přípravka

-ah-, foto: archiv HHK

ST VM A – Sokol Černovice-Po-
lesí 9:9
Body: Pokorný Jan 3/1, Klíma Petr 
2/2, Kampas Jan 2/2, Řikovský Aleš 
1/3. Čtyřhra: Pokorný, Kampas
ST VM A – TJ Chmelná 10:4
Body: Pokorný Jan 3/0, Kampas 
Jan 2/1, Klíma Petr 2/1, Řikovský 
Aleš 2/1. Čtyřhra: Klíma, Řikovský
Oslavice – ST VM B 12:6
Body: Skryja Marek 4/0, Šoukal 
Slavomír 1/3, Zelený David 1/3, 
Klíma Tomáš 0/4
Netín – ST VM C 13:5
Body: Dvořák František 2/2, Buk 

Radek 2/2, Kořínek Stanislav 1/3, 
Zelený David 0/4
ST VM D – SK Vídeň 7:11
Body: Jůda Zdeněk 2/2, Vodák 
Petr 2/2, Zelený Tomáš 2/2, Pra-
chař Václav 0/4. Čtyřhra: Zelený, 
Vodák
TJ Sokol Malá Losenice B – ST 
VM E 10:8
Body: Kališ Petr 3/1, Jůda Ondřej 
2/2, Hrůza Vlastimil 2/2, Vodák 
Daniel 1/3
První střetnutí proti silnému 
soupeři dopadlo nerozhodně. 
Černovice ukázaly, v  čem je 

jejich síla. Dva hráči se zkuše-
nostmi z  ligových soutěží, bratři 
Korbelové, uhráli dohromady 
osm bodů. To byla hlavní příčina, 
proč jsme souboj nevyhráli. Jako 
jediný z  našich hráčů Pokorný 
dokázal jednoho z bratrů porazit, 
a  tím zachránil remízu. Napros-
to vyrovnaný boj plný krásných 
dlouhých výměn trval až do ko-
nečného výsledku 9:9. Nelze 
určit, které družstvo bylo lepší. 
V  konečném sčítání setů jsme 
zvítězili 38:34. Pochvalu si za-
slouží celé družstvo. Dělba bodů 

byla nakonec spravedlivá. K dru-
hému utkání přijela Chmelná. 
Roli favorita jsme potvrdili a jas-
ným výsledkem zvítězili 10:4. 
Béčko odehrálo derby proti Osla-
vici. Předzápasové statistiky nám 
daly jasně najevo, kdo by měl být 
v zápase favorit. Přes výborný vý-
kon Skryji se radovala zaslouženě 
rozjetá Oslavice a  právem vede 
OP1. Bohužel pro nás, koncov-
ky jednotlivých setů zvládli lépe 
hosté. Ostatní naše družstva ne-
stačila na soupeře a prohrála svá 
utkání. 

Dařilo se jen prvnímu týmu stolních tenistů, ostatní soupeřům podlehly

-pk-, foto: archiv autora
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HHK VM – HC Štika Rosice 4:0 
(1:0, 2:0, 1:0)
Branky: 16. Sobotka (Bula, Vla-
šín), 33. Sobotka (Bula), 35. Kud-
láček J. (Sláma), 53. Kudláček J. 
(Nekvasil, Sláma). Sestava HHK 
VM: Hladík (Štourač) – Dusík, 
Šerý, Ambrož, Sláma, Vlašín, 
Válek, Štěpánek – Fila, Nekvasil, 
Novák – Burian V., Kudláček J., 
Krča – Křenek, Bula, Sobotka – 
Weiss, Střecha F. Rozhodčí: Mi-
kšík – Antonín, Lainka. Vylou-
čení: 4:5. Využití: 0:0, v oslabení: 
0:0. Střely: 39:12 (8:5, 13:4, 18:3). 
Diváci: 235.
K  dalšímu domácímu utkání 
nastoupilo první mužstvo HHK 
proti nováčkovi Krajské ligy Šti-
ce Rosice. Tento tým disponuje 
velmi mladým a nadějným muž-
stvem. V utkání se poprvé před-
stavil Lukáš Sobotka, který bude 
v  HHK působit na  hostování 

z Moravských Budějovic do kon-
ce této sezony.
První třetina se hrála ve  velmi 
slušném tempu. Na  obou stra-
nách se několikrát vyznamena-
li oba brankáři, kteří byli vždy 

na  svém místě. K  jediné změně 
ve  skóre v  první periodě došlo 
v  končící 16. minutě. Domácí 
hráči hráli přesilovku, uzavřeli 
hosty v  jejich obranném pásmu 
a spustili kanonádu. V době, kdy 

naskočil hostující hráč z  trestné 
lavice, poprvé kapituloval gól-
man hostí Zavadil. Po  přihrávce 
Petra Vlašína a  Honzy Buly si 
připsal první mistrovskou bran-
ku za  HHK v  této sezoně Lukáš 

Sobotka. Do  konce třetiny se již 
průběžný stav nezměnil.
Druhá třetina přinesla dvě 
branky a  k  radosti domácích 
fanoušků oba kotouče skonči-
ly v  síti Rosic. Ve  33. minutě se 
podruhé v  zápase trefil Lukáš 
Sobotka, kterého vyzval ke  skó-
rování Honza Bula. Za  minutu 
lovil brankář hostí ze sítě další 
kotouč. Nádhernou přihrávkou 
našel Lukáš Sláma Jirku Kud-
láčka, který pohotově zakončil.
Ve  třetím dějství padla pouze 
jediná branka. V  53. minutě se 
po přihrávce Lukáše Slámy a Kar-
la Nekvasila podruhé v  utkání 
prosadil Jirka Kudláček. Domácí 
brankář Láďa Hladík si připsal 
první čisté konto v  této sezoně. 
Náš tým si připsal čtvrté vítězné 
utkání v řadě a na domácím ledě 
v této sezoně nenašel přemožite-
le.

V tomto týdnu první mužstvo za-
jíždí do Boskovic, kde vyzve míst-
ní Minervu. Utkání se hraje v ne-
děli a začátek je v 17 hodin.
Kompletní výsledky osmého 
kola: Brumov-Bylnice – Bosko-
vice 3:2 SN, Uničov – Kroměříž 
4:5 SN, Uherský Ostroh – Uher-
ské Hradiště 4:2, Velká Bíteš – 
Blansko 6:3, Šternberk – Uherský 
Brod 4:0.
Kr. liga jižní Moravy a Zlínska
Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 8 7 0 0 1 43:18 21
2. Velké Meziříčí 7 5 0 0 2 33:18 15
3. Šternberk 7 5 0 0 2 31:18 15
4. Uničov 8 4 0 2 2 36:36 14
5. Warrior Brno 7 3 1 1 2 29:16 12
6. Blansko 7 0 2 0 5 25:36 4
7. Rosice 7 1 0 0 6 21:41 3
8. Boskovice 7 1 0 1 5 17:40 4

Zlínská konference
1. Kroměříž 8 6 1 0 1 42:35 20
2. Uherský Brod 7 4 1 0 2 24:23 14
3. Brumov-Bylnice 7 2 1 0 4 29:28 8
4. Uherský Ostroh 8 2 0 1 5 27:37 7
5. Uherské Hradiště 8 2 0 1 5 30:45 7
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kuželky

První mužstvo HHK porazilo Rosice

HHK VM A na domácím ledě proti Rosicím. Foto: David Horký

MSD skupina D
FK Blansko – FC VM 2:2 (0:1)
Střelci: 75. Trtílek, 92. Nečas – 27. 
Caha, 60. vlastní Daněk. Rozhod-
čí: Záloha, Boček, Šafrán. Sestava 
FC VM: FC VM – Invald – Mu-
cha Z. Krejčí, Šimáček (7. Pokor-
ný), Bouček – Caha (89. Beran), 
Němec, Souček, Ráček, Vyskočil 
(90. Štefka), – Simr na  lavičce 
Řeháček, trenér Smejkal. ŽK: 
Zouhar – Vyskočil, Krejčí, Simr, 
Ráček. Diváků 173.
První vážnější situaci si připravi-
li domácí. V 6. min stáhl domácí 
obránce ve  vápně Pavla Simra 
a následně zahrál míč rukou, roz-
hodčí však nepochopitelně ani 
jeden zákrok neshledal jako nedo-
volený. Po faulu na Simra zahrával 
v 9. min Laďa Němec přímý volný 
kop, bránu však přestřelil. V  11. 
min prošel po  křídle Zdeněk 
Mucha, našel před bránou Simra, 

jeho pohotovou střelu však domá-
cí Juran vytlačil na roh. Ve 21. min 
vystřelil Hynek Ráček, jeho pokus 
však domácí obrana odvrátila 
na  rohový kop. Ve 27. min obral 
Honza Caha o  míč domácího 
Maška a své sólo zakončil střelou 
k tyči 0:1. Ve 31. min po přímém 
kopu domácích se dostal k  za-
končení Hansl, bránu však minul. 
V  35. min našel Simr nabíhající-
ho  Cahu, pomezní rozhodčí však 
útok zastavil pro údajné ofsajdové 
postavení našeho hráče. V 38. min 
se za naší obranou ocitl Hansl, In-
vald včasným vyběhnutím poslal 
míč do bezpečí. 
V úvodu druhého poločasu do-
mácí zvýšili pohyb bez míče 
a  důraz v  osobních soubojích. 
Hostům se nedařila finální při-
hrávka, a  tak se ani jeden tým 
k zakončení nedostal. V 57. min 
našel dlouhým pasem Simr na-

bíhajícího Romana Vyskočila, 
ten si míč zpracoval, obhodil 
obránce a tvrdou střelou jen těs-
ně přestřelil domácí bránu. V 60. 
min unikl po křídle Michal Bou-
ček, centrem hledal nabíhající-
ho Simra, domácí stoper Daněk 
ve  snaze míč odkopnout trefil 
vlastní bránu, 0:2. V  66. min 
vystřelil z  vápna Pospíšil, In-
vald jeho střelu kryl. V 69. min 
po centru Muchy se dostal k za-
končení Vyskočil, míč však dob-
ře netrefil. V 70. min hlavičkoval 
nebezpečně Trtílek, náš gólman 
byl však pozorný. V 74. min na-
šel Němec nabíhajícího Simra, 
ten obstřelil domácího gólma-
na i  s  jeho bránou. Po  třech tu-
tovkách hostů se po  dlouhém 
nákopu gólmana a  prodloužení 
Hansla dostal v  75. min k  hla-
vičce Trtílek a  snížil na  1:2. 
Domácí vycítili snahu a  přitla-

čili hostující celek k  jeho bráně 
i za značného přispění hlavního 
rozhodčího, který za  jakýkoliv 
kontakt hráčů nabízel domá-
cím standardní situace. Když se 
domácím nepodařilo v  řádné 
hrací době šance využít, nabídl 
jim ještě hlavní sudí 3 minuty 
navíc (dle vyjádření pomezní-
ho za  střídání, když do  té doby 
střídali jen 3× domácí a  hosté 
až po  oznámení tohoto nasta-
vení) a  domácím se po  další 
sporně odpískané standardní 
situaci podařilo v  93. min vy-
rovnat. Poté hlavní sudí vykázal 
na tribunu trenéra hostů a zápas 
ukončil. „Dnešní utkání jsme 
měli 75 minut jasně pod kontro-
lou, kdy jsme domácí k ničemu 
vážnějšímu nepustili. Pak jsme 
udělali chybu, kterou Blansko 
hned potrestalo. Do  té doby 
jsme neproměnili zhruba 5 vy-

ložených gólových šancí. To, co 
předvedla rozhodcovská dvojice, 
pomezní Boček a hlavní Záloha, 
v  posledních minutách utkání 
bylo za  hranou všeho slušného. 
Po mnoha letech jsem se neovlá-
dl a řekl, co si myslím. Hrubým 
způsobem ovlivnili konec utkání 
svým chybným rozhodováním,“ 
nebral si servítky trenér mužů 
Libor Smejkal st. Nejlepší hrá-
či: David Juran, Jaroslav Krejčí, 
Zdeněk Mucha.
1. Vyškov 15 9 5 1 30:12 32
2. Rosice 15 9 2 4 29:18 29
3. Líšeň 15 8 4 3 27:13 28
4. Polná 15 8 4 3 30:23 28
5. Velké Meziříčí 15 8 3 4 24:16 27
6. Vrchovina 16 7 4 5 17:14 25
7. Pelhřimov 16 6 3 7 27:29 21
8. Bystrc 15 5 5 5 25:24 20
9. Hodonín 15 4 8 3 15:17 20
10. Blansko 15 4 6 5 23:22 18
11. Stará Říše 15 4 6 5 17:20 18
12. Uh. Brod 15 4 5 6 15:23 17
13. Tasovice 15 3 3 9 16:24 12
14. Napajedla 15 3 3 9 15:26 12
15. Bohunice 15 3 3 9 18:32 12
16. Bystřice n. P. 15 2 4 9 11:26 10

Velmez se cítí být poškozen rozhodčími

-myn-

2. liga mužů Morava jih
HK Ivančice – TJ Sokol VM 
33:22 (20:13)
V  sedmém kole zajíždělo naše 
družstvo mužů na  horkou půdu 
do Ivančic. Na hřišti tohoto sou-
peře se nám dlouhodobě nedaří 
a  ani tentokrát jsme neudělali 
výjimku.
Úvod utkání jednoznačnému 
výsledku nenasvědčoval. Pestrá 
kombinace sice přinášela potřeb-
né branky, ale v obraně se nedařilo 
pokrývat spojky soupeře a po šesti 
minutách hry to bylo 4:4. Pak se 
podařilo potrestat chyby soupeře 
a odskočit na dvě branky. Do 15. 
minuty Ivančice skóre srovnaly 
a  záhy šly do  vedení. Obraně se 
nedařilo pokrývat domácího ka-
nonýra Brabce a v útoku jsme po-
stupně ztráceli nápad a trpělivost. 
Ivančice si tak postupně budovaly 
náskok až na  nelichotivý poloča-
sový výsledek 20:13.
V  druhé půli herní mizérie po-
kračovala. Obrana společně 

s  brankáři už tolik branek jak 
v první půli za sebe sice nepusti-
la, ale útok postrádal potřebnou 
myšlenku. Když už se podařilo 
vypracovat nějakou šanci, ztros-
kotali jsme na  domácím bran-
káři. Ivančice si tak udržovaly 
pohodlný náskok a  jednoznačně 
zvítězily v poměru 33:22.
V  dalším kole čeká naše házen-
káře opět velmi těžký soupeř, 
kdy zajíždíme do  haly Kostelce 
na Hané.
7m hody 2/2:5/4 vyloučení: 2:2, 
počet diváků 110. Sled branek: 
3:2, 4:6, 7:6, 10:9, 14:11, 17:12, 
20:13, 22:15, 26:17, 28:20, 33:22. 
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Večeřa Vítězslav 
(6), Matušík Roman (5), Trojan 
Vítězslav (4/4), Hron Vojtěch (3), 
Necid Miloš (2), Kubiš David (2), 
Pavliš David, Lečbych Jan, Babá-
ček Petr, Konečný Ladislav, Šidlo 
Ladislav, trenér Vaverka Vlas-
timil, vedoucí družstva Kříbala 
Martin.

Házenkáři v Ivančicích opět neuspěli

 -šid-

1. Hustopeče 7 6 0 1 219:191 12
2. Maloměřice 7 5 1 1 186:164 11
3. Olomouc 7 4 3 0 194:176 11
4. Kostelec n. H. 7 4 3 0 177:160 11
5. Ivančice 7 3 1 3 186:180 7
6. Prostějov 7 3 1 3 197:202 7
7. V. Meziříčí  7 3 1 3 189:198 7
8. Sokolnice 7 2 1 4 196:195 5
9. Juliánov  7 2 1 4 175:187 5
10. Telnice 7 1 1 5 189:205 3
11. Brno B 7 1 1 5 166:197 3
12. SK Kuřim  7 1 0 6 195:214 2

kDy a kam

na fotbal na umělou trávu za 3. 
ZŠ v sobotu 16. 11. ve 13.30 FC 
VM A – FS Napajedla
na házenou do haly za Světlou
v  sobotu 16. 11. v  9.00 I. liga 
starší dorostenky – DHK Par-
dubice; v  11.00 I. liga mladší 
dorostenky – DHK Pardubice; 
ve  13.00 II. liga ženy – Sokol 
Karviná
na  hokej na  zimní stadion 
v sobotu 16. 11. v 17.00 HHK 
VM B – Náměšť n. O.

OP kadeti U17
BK VM – TJ Třebíč 58:67 a 80:57
V  prestižním dvojzápase se utkali 
naši dorostenci s  týmem Třebíče. 
Věřili jsme si, protože výkonnost 
týmu se opravdu zlepšila. Nicmé-
ně v prvním zápase jsme doplatili 
na  přemíru snahy a  se soupeřem 
těsně prohráli. Nemyslím si, že 
bychom byli horším týmem, ale 

v rozhodujících chvílích se našemu 
týmu přestalo dařit v útoku a sou-
peři spadlo do koše úplně vše. 
Druhý zápas se zlomil zhruba 
v polovině, od té chvíle jej náš tým 
ovládl a  zvítězil zcela zaslouženě 
rozdílem 23 bodů. I přes porážku 
v prvním zápase je tým dorosten-
ců na druhém (postupovém) mís-
tě za týmem SK Žabovřesky a prá-

vě před Třebíčí. Za  čtrnáct dní 
jedou dorostenci do Brna, kde se 
utkají s vedoucím týmem tabulky. 
Sestava: Michal Kovář, Jaroslav 
Rosa, Adam Ostrý, Jakub Mezlík, 
Jan Sýkora, Lukáš Ivančík, Daniel 
Klapal, Martin Šmíd, Jiří Studený 
a  Tomáš Doležal, trenéři Tomáš 
Rapušák a Petr Filla.

-rap-, foto: archiv BK VM

Basketbalisti jsou na druhém místě

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Slavoj Žirovni-
ce B 2569:2455 * 6:2
Baloun 424:427 Izsofová
Lavický Jo. 412:437 Rataj
Lavický B. 448:386 Housa
Kováč 435:416 Kovář
Starý 423:394 Kejval
Korydek 427:395 Jírů
Áčko získalo povinné domácí body.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
BOPO Třebíč B – Spartak VM B 
1568:1501 * 5:1
Krutiš 380:317 Fajmonová
Zeman 374:410 Lavický F.
Frantík 399:375 Kamenský
Polomski 415:399 Trnka
Béčko nepřekvapilo.
PSJ Jihlava C – Spartak VM C 
1594:1509 * 4:2
Pausar 400:414 Badalík
Doubek 372:385 Weiss
Švehlík 412:347 Bača
Souček 410:363 Lavický A.
Domácí zápas otočili. -sta-

-hhk-


