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Hornoměstská 35
vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 27. 11. 2013 ● 10–17 hodin

a dále 15. 1. 2013

TŘI PYRAMIDY, s. r. o.
Třebíčská 1362/85 
Velké Meziříčí

GSM: +420 777 003 036
Tel.: +420 607 010 261
e-mail: 
aram.m@quick.cz,
aram@tripyramidy.cz
www.tripyramidy.cz

Výroba a prodej 
lehké střešní krytiny

IČO: 255 09 233
DIČ: CZ255 09 233

Výrobek byl oceněn dne 12. 11. 2013 
certifikátem Česká kvalita

RS KŘIŽANOV nabízí
■  možnost celoročního rozvozu obědů do Křižanova a okolních  
 obcí pro firmy i jednotlivce 
■  odběr hotových jídel pro různé slavnostní příležitosti 
 (oslavy narozenin, setkání, svatby...)
■  kompletní zajištení oslav (svatby, narozeniny...) včetně ubytování
■  různé typy pobytu v  příjemném prostředí Vysočiny (školní 
 výlety, jedno a vícedenní školení, dovolená, prázdninové tábory)

www.rekreacnistrediska.cz, info@rekreacnistrediska.cz
tel.: +420 602 710 323
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Divadelní představení Tři verze života, které mělo být odehráno v ki-
nosále Jupiter clubu v pátek 15. 11., bylo z důvodu onemocnění jedné 
z protagonistek odloženo. O novém termínu, patrně v prosinci,  se za-
tím jedná. Hrát budou Linda Rybová, David Prachař a další.

Ve  čtvrtek 21. listopadu 2013 
od 15 do 16.30 proběhne další chat 
se starostou Radovanem Necidem. 
Dotazy je možné zasílat od  středy 
20. 11. od 8.00. V chatu není opět 

nutná registrace pro vstup mezi 
diskutující. Nadále platí omezení 
maximálně tři dotazy na  jednoho 
účastníka a  omezení maximální 
délky zprávy na 300 znaků. -ivh-

Český novinář Karel Hvížďala, autor rozhovorů, mj. 
i s Václavem Havlem. Foto: Iva Horká

Divadlo Tři verze života 
bylo přesunuto 

-ivh-

I letos potěšíme čtenáře 
vánočním dárkem
Stejně jako loni, tak i letos máme pro čtenáře našeho týdeníku připra-
vený dárek. V posledním čísle (45/2013) letošního roku, které vyjde 
18. prosince 2013, bude vloženo dvojčíslo magazínu TV pohoda. Bude 
mít celkem 64 stránek včetně televizního programu od 21. 12. 2013 
do 3. 1. 2014. Navíc se můžete zúčastnit jeho čtenářské soutěže o ceny 
v hodnotě 100.000 Kč! 
Ale co je nejpodstatnější – za uvedené číslo 45/2013 zaplatíte pouze 
16 Kč a přitom získáte jak náš týdeník (za 13 Kč), tak magazín, který je 
volně v prodeji za 17 Kč. Namísto 30 Kč tedy zaplatíte jen 16! 
Věříme, že vás i letos tímto dárkem potěšíme!

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko

Opět chat se starostou

Novinář Karel Hvížďala 
besedoval nejen o revoluci
Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí pořádala další 
besedu na téma: Sametová revoluce, Václav Havel a naše současnost. 
Jejím hostem byl novinář Karel Hvížďala (72), autor mnoha knižních 
rozhovorů, mj. s Václavem Havlem (Dálkový výslech, Stručně, prosím, 
Korespondence atd.). Vzpomínky patřily jak době před, tak po same-
tové revoluci, ale též Karlu Krylovi, u něhož vyzdvihl mj. zásadovost. 
Plný sál příznivců v Husově domě minulé pondělí měl možnost sezná-
mit se i s jeho některými knihami, jež autor přivezl. Iva Horká

Z fóra vzešel problém číslo jedna, 
a to revitalizace centra města

Stůl mladých byl opět zaplněn. Mladí lidé se zajímají o život v našem městě, ale 
i o to, jak ho vylepšit. Foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčští vybrali nejpalči-
vější problémy města. Jedničkou 
v žebříčku se většině zúčastněných 
aktuálně jeví revitalizace centra 
města. Druhý prosadili mladí, a to 
legalizaci graffiti na protipovodňo-
vých stěnách. A třetím je nedostatek 
dětských, zubních a  očních lékařů 
ve Velkém Meziříčí.
Akce Desatero problémů Velkého 
Meziříčí aneb S  vámi o  všem ten-
tokrát proběhla ve  středu 13. 11. 
v  koncertním sále Jupiter clubu. 
Sešli se při ní členové vedení měs-
ta se zástupci z řad veřejnosti, škol, 
neziskových organizací a  dalších 
subjektů. Padesátka účastníků vy-
bírala problémy z několika oblastí: 
veřejná správa, zdravotnictví a soci-
ální služby, životní prostředí, kultu-
ra a památková péče, sport a volný 
čas, vzdělávání a osvěta, podnikání, 
ekonomika a cestovní ruch, země-
dělství a doprava.  Pokr. na str. 4

Archeologické nálezy jsou i v Jupiter 
clubu
Rekonstrukci víceúčelového 
sálu Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí pozdrží archeologický 
průzkum. 

Podobně jako při stavbě proti-
povodňových opatření, i na další 
parcele v jádru města se objevily 
archeologické nálezy. „Stavba se 
musí téměř zastavit a firma PKS 
Stavby bude hledat možnosti, 

kde a  jak lze pokračovat,“ uvedl 
starosta Radovan Necid. Při kon-
trolním dni na stavbě se ve čtvr-
tek 14. listopadu sešli zástupci 
města, coby investora, stavební 
firmy i archeologické společnosti 
Pueblo, o. p. s., která bude prů-
zkum opět provádět. Dohodli 
se na  postupu, který by v  rámci 
možností co nejvíce vyhovoval 
všem stranám. „Řekli jsme si, co 

my z pohledu památkové ochra-
ny můžeme respektovat a co sta-
vební firma potřebuje k zajištění 
stavebních postupů tak, abychom 
to zkoordinovali,“ sdělil ředitel 
společnosti Pueblo Pavel Hušták.
Nyní na stavbě probíhá zjišťovací 
výzkum. Dalo se předpokládat, že 
se na staré městské parcele v pa-
mátkové zóně něco objeví. Tím 
spíš, když stavbou bude poměrně 

významně architektonicky do-
tčen terén, neboť bude založena 
na pilotech a do hloubky se bude 
kopat i kvůli teleskopickému hle-
dišti. „Už nyní zjišťovací výzkum 
objevil další dřevěné palisády, jež 
pokračují ve spodní části parcely. 
Možná je tam i  nález kamenné 
hradby, což ještě přesně nevíme,“ 
vyjmenoval Hušták.

 Pokračování na straně 4

Dražba energií přinesla 
milionové úspory
Bezmála tři miliony korun 
ušetří v příštím roce radnice 
mikroregionu Velkomeziříčsko 
a Velkobítešsko za zemní plyn 
a elektřinu. Díky dražbě, kterou 
pro obce a města mikroregionu 
iniciovalo Velké Meziříčí, se 
oproti letošnímu roku podařilo 
snížit cenu o 2.740 tisíc korun. 

„Slovem radnice myslíme zejmé-
na městská a  obecní zařízení. 
Tedy mimo jiné i  budovy škol, 
kulturní domy a další,“ vysvětluje 
starosta Velkého Meziříčí Rado-
van Necid. Podle něj byl nákup 
energií na burze velmi správným 
krokem. „Výsledky ukazují, že 
jde o dobrou cestu, jak městským 
a  obecním rozpočtům ulehčit. 

Úspory se pak dají investovat 
do oprav veřejného majetku,“ po-
chvaluje si starosta Necid.
Pro domácnosti nabídly radnice 
mikroregionu podobný projekt 
společného nákupu energií. Jde 
o  sdružené nákupy, které orga-
nizuje vybraná firma. „Tady mají 
radnice omezené možnosti, pro-
tože jde o  smluvní vztah mezi 
zprostředkovatelem a  konkrétní 
domácností,“ vysvětluje Radovan 
Necid s  tím, že po  společných 
nákupech lidé ve  městě volali. 
Do  společného nákupu elektřiny 
a  plynu se zapojilo 128 domác-
ností v  celkovém objemu 4 mi-
liony. Úspora po  eAukci činila 
28 % u  elektrické energie a  24 % 
u plynu. -ran-

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí, 
Hornoměstská 35, 594 12

Obory skupiny H: 
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zeměděl-

ských strojů, Kuchař–číšník, Obráběč kovů, Strojní mechanik, 
Elektrikář, Zemědělec–farmář, Pekař, Řezník–uzenář, Zedník, 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Krejčí 
Obory skupiny E: 

Strojírenské práce, Zemědělské práce, 
Stravovací a ubytovací služby

a dále možnost nástavbového  studia – denní i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání skupiny H

Podnikání 
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

nabízí pro školní rok 2014/2015  tříleté  obory vzdělání:

Již 50. představení muzikálu Tarsan, o Pavlovi z Tarsu, odehraje sou-
bor Spojené farnosti v neděli 24. 11. na faře v Měříně od 15.00.       -ls-

Muzikál Tarsan v Měříně
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Nefunkční rozhlas, zastaralá 
kanalizace a nejasné majetkové 
poměry u obecních cest. To 
jsou vybraná témata, která už 
na třetím setkání s obyvateli 
místních částí probíral velko-
meziříčský starosta Radovan 
Necid, tentokrát v Olší nad 
Oslavou.

Se starostou přišlo diskutovat 
přes dvacet lidí. Problém s  ne-
funkčním obecním rozhlasem 
se ukázal lehce odstranitelnou 
závadou. „Digitální povodňový 
plán pro celý region Velkomezi-
říčsko, který dnes realizujeme, 
mimo jiné znamená i kompletní 
obnovu obecních rozhlasů kvů-
li včasnému varování obyvatel. 
Pro Olší nad Oslavou to zname-
ná, že se nového zařízení dočká 
už na  jaře,“ vysvětlil obyvatelům 
obce Radovan Necid.

Stejně tak se v  těchto měsících 
řeší i  problémová kanalizace. 
„Vlastníkem kanalizace a čistírny 
v Olší je Svaz vodovodů a kana-
lizací Žďársko a  provozovatelem 
je Vodárenská akciová společ-
nost. Ta dostala za  úkol zpraco-
vat v  příštím roce projekt oprav 
a následně bude rozhodnuto, jak 
budou probíhat,“ ujistil veřejnost 
Radovan Necid.
Ten mimo jiné slíbil také sjednání 
pořádku v majetkových vztazích 
obecních cest. „Je jasné, že cesty 
respektují spíše místní zvyklos-
ti, než skutečná vlastnická práva 
a my se na tento problém v míst-
ních částech dlouhodobě zamě-
řujeme. Pokud to půjde podle 
plánu, měly by být tyto dlouho 
neřešené vztahy v  alespoň zá-
kladním pořádku už v  příštím 
roce,“ uvedl starosta.
Diskuze s obyvateli místních čás-

tí zahájil Radovan Necid letos 
jako pokračování pravidelného 
každoměsíčního setkání s  obča-
ny Velkého Meziříčí. Kromě Olší 
nad Oslavou navštívil už Hrbov 
a Svařenov a Mostiště, v prosinci 
pojede do Lhotek. „Městská rada 
do  místních částí zajíždí každo-
ročně, já ještě častěji. S místními 
komisemi řešíme jejich potře-
by. Osobně jsem vždy příjemně 
překvapen, jak pružně a  dobře 
komise pro místní správu pracují 
a jak jsou schopné práce pro obec 
vykonávat efektivně a levně,“ řekl 
starosta Necid.
Příště se starosta setká s občany 
ve Lhotkách, mimořádně v úte-
rý 3. 12. 2013 v  18.00, protože 
první čtvrtek v měsíci je Mikuláš. 
V  lednu pravidelné setkání ne-
bude, protože bude mít starosta 
dovolenou. 

Starosta Necid se tentokrát setkal s obyvateli Olší

Končí hubené ročníky Západní Moravy?

-ran-
Foto: Jindřich Kučera

Ekonomové a statistici se poma-
lu začínají chlubit slibnou nadě-
jí: „Krize skončila, zvedáme se 
ode dna!“ Regionální historici, 
jakkoliv mají k  oběma profesím 
a  jejich ukazatelům daleko, by 
se chtěli k  jejich nakažlivému 
optimismu připojit. Připojit tím 
spíš, že krize uplynulých let za-
sáhla i je, respektive jimi obhos-
podařovanou oblast vlastivědy 
a  regionálních dějin. Nalezení 
příznaků nevyžaduje žádné roz-

sáhlé rozbory. Přesvědčivý dů-
kaz podávají poslední ročníky 
vlastivědného sborníku Západní 
Morava. Zatímco v  roce 2009 
měl výroční sborník ještě 320 
stran, v roce 2011 už jenom 216 
a  loni pouhých 96. Po  patnác-
ti letech úspěšného vydávání se 
časopis v  roce 2012 dotkl svého 
existenčního dna. V  rozpočtech 
vydávajících okresních archivů 
chyběly toho roku peníze nejen 
na autorské honoráře, ale i na sa-

motný tisk a  vydání. Šestnáctý 
ročník sborníku byl připravován 
s alternativou, že nejspíš ani ne-
vyjde. Nejasné vyhlídky se z po-
chopitelných důvodů podepsaly 
viditelně také na jeho „provizor-
ním“ obsahu.
V  letošním roce se tradiční ča-
sopis pro uveřejňování nejnověj-
ších poznatků z  historie našeho 
regionu podařilo opět finančně 
stabilizovat. Sedmnáctý ročník 
před nedávnem opustil bránu 

tiskárny a  ekonomická podpo-
ra se pozitivně promítla nejen 
v  jeho rozsahu, ale i  v  obsahu. 
Sborník opět nabízí příspěvky 
od prehistorie po nedávnou sou-
časnost, ať už v  podobě archeo-
logických nálezů z  Popůvek či 
proměn krajských hranic na úze-
mí Vysočiny v letech 1855–2007. 
Podobně průřezové téma před-
stavuje sledovaný rozvoj západo-
moravského lnářství nebo stále 
aktuálnější příklad třebíčského 

potýkání měšťanských vrstev 
s chudými, ale početnějšími děl-
níky. Jako překvapení možná na-
konec zapůsobí i Italové a Fran-
couzi v žerotínské Bíteši.
Redakční optimismus probou-
zejí rovněž zahájené redakční 
práce na  přípravě příštího – 18. 
svazku. V  jeho obsahu nezůsta-
ne určitě opomenuto 100. výro-
čí vypuknutí 1. světové války či 
archeologické průzkumy z Lavi-
ček a bítešských stínadel. O his-

torické zhodnocení se hlásí také 
mizející stopy pohodnického či 
katovského řemesla, stejně jako 
aktuálně vycházející novinky re-
gionální literatury. Poslední, co 
k definitivní tečce za „hubenými 
ročníky“ Západní Moravy zbývá, 
je oživený zájem čtenářů. 
Zkuste proto letošní 17. svazek 
otevřít! Bez vás by přece naše 
úsilí o  překonání „historických 
krizí“ nemělo cenu…

Redakce ZM

Zdejší radnice testuje moderní 
technologii oprav silnic
Silnice ve Velkém Meziříčí, které vlastní 
město, mohou být opět o trochu lepší. 
Má tomu pomoci nová technologie oprav 
drobných prasklin, kterou testují místní 
technické služby. 

„Jde o  okamžité a  rychlé opravy prvních 
prasklin. Ty totiž tvoří jakousi bránu pro 
budoucí velké problémy. Jestliže se neopra-
ví, vniká tudy do vozovky voda a v zimě pak 
mráz silnici více a více trhá. Z malé několika-
milimetrové škvírky tak během jedné či dvou 
zim vznikne velký výtluk, který pak vyžaduje 
nákladnou opravu celého povrchu,“ vysvětlil 

princip opravy velkomeziříčský starosta Ra-
dovan Necid. Technologie umožňuje spáry 
do  šířky zhruba 4 centimetrů vyčistit vyso-
kotlakým proudem horkého vzduchu a zalít 
pružným asfaltem. Širší trhliny se po vyčiště-

ní vyplňují speciální směsí Bohemix. „Opra-
vy vypadají skutečně velice dobře. Vzhledem 
k  tomu, že zálivky prasklin jsou pružné, je 
předpoklad dlouhodobé životnosti opravy 
bez toho, že by se prasklina znovu otevřela 

a docházelo k zatékání do konstrukce vozov-
ky a  následnému namrzání a  poškozování 
konstrukce vozovky,“ vysvětluje vedoucí od-
boru dopravy Jiří Pospíchal.
„Tyto opravy provádí dvoučlenná obsluha 
speciálního stroje, jehož zakoupení naše 
technické služby zvažují. Nechali jsme tak-
to opravit dodavatelskou firmou vozovku 
na  náměstí a  pokud se i  po  zimě ukáže, že 
je to správná úvaha, to znamená, že opravy 
zimu bez úhony přežijí, stroj bychom poří-
dili. Bylo by to totiž významně levnější, než 
zmiňované velké opravy povrchů,“ plánuje 
starosta Necid. -ran-

Na krajském úřadě se setkali 
koordinátoři EVVO
V úterý 5. listopadu 2013 se 
uskutečnilo Regionální setká-
ní koordinátorů ekologické 
výchovy a dalších zájemců 
ze škol a nevládních nezis-
kových organizací z  Kraje 
Vysočina. 

Pořádala je obecně prospěšná 
společnost  Chaloupky ve spo-
lupráci se Stanicí Pavlov o. p. s. 
pod záštitou Kraje Vysočina.
Šedesátka pedagogů z  ma-
teřských a  základních škol se 
v  úvodu konference seznámila 

s  nabídkou možností granto-
vé podpory pro rozvoj EVVO 
na  školách a  s  nabídkou vzdě-
lávacích programů Chaloupek 
a Stanice Pavlov. 
O  zkušenosti s  realizováním 
EVVO v  malotřídní škole se 
podělila paní učitelka Hana 
Zahradníčková ze ZŠ a  MŠ 
Lhotky, o zážitky z mezinárod-
ního dětského kempu ve Vídni, 
který proběhl v rámci přeshra-
ničního projektu ACT WELL, 
paní učitelka Zuzana Jurková 
ze ZŠ Bory. 

Žáci ze ZŠ T.G.M. Moravské 
Budějovice velmi poutavě pre-
zentovali projekt TREE RING. 
V  praktických  odpoledních 
dílnách se pedagogové sezná-
mili s  metodou badatelsky 
orientovaného učení, analyzo-
vali výtvarné postupy čínského 
umělce Chuang Sü, který svým 
dílem poukazuje na problema-
tiku plastového odpadu a  zjis-
tili, jak zajímavou prožitkovou 
a neobvyklou formou vzdělává-
ní mohou být výukové progra-
my na  záchranných stanicích 

pro handicapované živočichy. 
V  hlasové dílně si vyzkoušeli 
dechová cvičení a hlasové tech-
niky, nalézali hranice svého 
hlasu a naučili se je překonávat.
Konference nabídla nejen pro-
gramy a  materiály využitelné 
ve  školní praxi, ale především 
prostor pro vzájemné setkání 
a  výměnu zkušeností mezi pe-
dagogy. 
„Další podobné setkání se 
uskuteční v  listopadu 2014,“ 
dodává Jana Čížková, organi-
zátorka konference.                -vs-

Starosta: jde o okamžité a rychlé 
opravy prvních prasklin.

Oprava kanalizace na 
Karlově finišuje
Oprava kanalizace a  vodovodu 
na Karlově ve Velkém Meziříčí by 
měla být hotova do  konce listo-
padu letošního roku. 
V  pátek 29. a  v  sobotu 30. 11. 
bude firma Content, která opravu 
provádí, dělat závěrečné asfalto-
vé povrchy po  výkopech. Pro-
voz bude proto omezen v  celém 
úseku už od  křižovatky s  ulicí 
Nad Kunšovcem až po křižovat-

ku K  Buči. Řízen bude semafo-
ry. „Asfaltovat budeme asi 330 
metrů komunikace po výkopech 
naráz během dvou dnů v  celém 
úseku, což je ta kratší a rychlejší 
varianta. Lidé tedy musejí počítat 
s kolonami,“ sdělil jednatel firmy 
Content V. Čamek a  dodal, že 
uvedený termín by mohla ohrozit 
pouze extrémní nepřízeň počasí, 
např. sníh. Martina Strnadová

Jednání zastupitelstva 
budou i nadále v JC

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí 
bude i nadále zasedat v koncertním 
sále Jupiter clubu (JC). Původní 
předpoklad byl, že kvůli probíhající 
rekonstrukci víceúčelového sálu JC 
budou muset být jednání přesunu-
ta do  luteránského gymnázia, aby 
je nerušil hluk ze stavby. Koncert-
ní sál a  výstavní síň totiž sousedí 
s prostorami, kde pracuje stavební 
firma. Starosta Radovan Necid to 
už oznámil i na posledním jednání 

zastupitelů 5. 11. Pak však radnice 
věc přehodnotila, neboť stěhování 
techniky – mikrofonů, hlasovacího 
zařízení, mixážního pultu a dalšího 
– by bylo zbytečně komplikované 
a nepraktické. Starosta se proto do-
hodl se stavbyvedoucím firmy PKS 
Stavby, který je ochoten v době jed-
nání zastupitelstva zajistit na stave-
ništi klid. Jednání probíhají zhruba 
jednou za dva měsíce.

Text a foto:  Martina Strnadová
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Královská harfa a hoboj, oba tyto nástroje mohli posluchači Kru-
hu přátel hudby (KPH) Velké Meziříčí slyšet na koncertu minulý 
týden v luteránském gymnáziu. Připravil ho Jupiter club (JC) 
ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart Brno.

Harfistka Pavla Kopecká a její bratr Libor Bartoník představili skladby 
světových mistrů, Bacha a Telemanna či Debussyho nevyjímaje. Jak 
napovídal název koncertu Královská harfa s muškátem a vanikou, ne-
chyběla pochopitelně skladba Bernarda Andrése Koření (1. Muškát 
a 2. Vanilka). Souznění harfy a hoboje publikum nadchlo a vychutnali 
si ho obzvlášť při skladbách Ave Maria, Labuť či Dívka s vlasy jako len 
a  dalších. Sourozenci prozradili, že oba jejich rodiče hráli ve  filhar-
monii na  hoboj. Pavla Kopecká si pro svoji kariéru vybrala harfu. 

Tu, na niž hrála ve Velkém Meziříčí, měla zapůjčenou z filharmonie. 
Doma má podle svých slov také harfu, kterou ji koupili rodiče. Po pře-
stávce potom krátce tento složitý, ale nádherný nástroj posluchačům 
představila. „Harfa váží tak kolem 40 kilogramů, má 47 strun, sedm 
pedálů a  tah strun na  dřevo, v  němž jsou upevněny, je kolem osmi 
tun,“ podotkla harfistka, která musí vyvinout velkou sílu při hře.
Také posluchače seznámila s tím, jaké patálie mohou muzikanta po-
tkat. To když zjistí až na místě, že nemá patřičné noty a musí hrát zpa-
měti. „Přiznám se vám, že mám dvouletého syna, který si dopoledne 
hrál s mými notami a někde mi zašantročil part na tuto skladbu. Ale 
když se to podařilo poprvé, doufám, že se to povede i podruhé,“ řekla 
omluvně Kopecká při přídavku, avšak zjevně pomůcky na  notovém 
pultíku nepotřebovala. Přítomné děti harfa nadchla natolik, že si vy-

prosily, aby si na ni mohly alespoň sáhnout, ba co víc, dokonce zabrn-
kat. Sympatická Pavla Kopecká je ochotně jedno po druhém k nástroji 
posazovala a s úsměvem komentovala, že ona je na děti zvyklá, neboť 
mimo jiné učí v základní umělecké škole. „Tam používám ale menší 
harfu,“ dodala. Některá děvčata si pak ještě řekla i o podpisy umělců. 
„Potřebujete autogram do nauky?“ vtipkoval v zákulisí hobojista Bar-
toník, přičemž ochotně svůj podpis do památníčků připojil také.
Jak už bývá zvykem, i tentokrát na úvod vystoupila žákyně Základní 
umělecké školy Velké Meziříčí Eliška Dvořáková, jež zahrála na hoboj 
I. a II. větu Sonáty B dur od G. H. Händela. Na klavír ji doprovodila 
Hana Doležalová.
Příjemný večer umocnilo malé nápojové občerstvení, na  něž poslu-
chače při zahájení pozval ředitel JC Milan Dufek. Iva Horká

Hobojista Libor Bartoník vystoupil 
v luteránském gymnáziu. Foto: Iva Horká

Harfa s hobojem zaujala i zdejší posluchače

Harfistka Pavla Kopecká, sestra Libora 
Bartoníka. Foto: Iva Horká

Děti si po koncertu zkusily na harfu 
zabrnkat. Foto: Iva Horká

Eliška Dvořáková zahrála na 
hoboj. Foto: Iva Horká

Pozvánka na další koncert Kruhu přátel a hudby (KPH) Velké Meziříčí
Novoroční koncert s přípitkem starosty města Velké Meziříčí
Vystoupí Moravské klavírní trio a operní hosté
Pondělí 6. ledna 2014 v 19 hodin.

V úterý 12. 11. 2013 bylo na slavnostním večeru Česká kvalita bylo 
předáno ocenění Česká kvalita osvědčeno pro stavbu CZ firmě TŘI PY-
RAMIDY, s. r. o. Firma vyrábí střešní krytinu Pyramida. 

Tato křemičitoplastová krytina je materiálový unikát, který byl vyvi-
nut ve  Velkém Meziříčí a  je patentově chráněn. Tvůrci této krytiny 
jsou majitelé firmy ing. Aramayis Mezhlumyan a Jan Malec. 
Tato krytina se vyznačuje unikátními vlastnostmi, je lehká – pouze 
2,5 kg, má nulovou nasákavost, je až čtyřnásobně pevnější než běžná 
krytina, netvoří se na ní mechovitost a odolává krupobití. Na této kry-
tině se pracuje již 7 let a její výroba se stále zdokonaluje.
Vývojová cesta nebyla snadná, ale tvrdou až „buldočí“ prací obou ma-
jitelů firmy byl vývoj dotažen do úspěšného konce. Tvůrci byli zrazo-
váni různými skeptiky a pochybovači, že „je to nesmysl“ a že se krytina 
bude deformovat vlivem slunce, a další pochybnosti. 
Z počátku byl problém se stálobarevností, ale ten je již odstraněn, a to 
díky použití ocelového barevného pigmentu, který odolává vysokým 
teplotám. Výroba prvních tašek se realizovala na  stroji vyvinutém 
a vyrobeném svépomocí. Dnes probíhá výroba na moderní lince říze-
né elektronicky počítačem. Toto bylo umožněno pomocí evropských 
dotací, o které bylo usilováno dlouhou dobu, a částí z vlastních zdrojů. 
Výroba je unikátní tím, že zpracovává PET lahve a je bezodpadní. 
Distribuce a prodej byl též zdokonalen. Upustilo se od různých pro-
dejců s výhradním zastoupením, kterým šlo pouze o marži z prodeje. 
V současné době provádíme prodej tzv. ze dvora, a to přímým kon-
taktem se zákazníkem. Jelikož jde o nový výrobek, je proto důležité 
zákazníkovi vysvětlit, co kupuje, což se nám osvědčilo. Zákazníkovi 
vycházíme vstříc i tím, že zasíláme zdarma vzorek krytiny. V obchod-
ní síti jsme vsadili na realizační a pokrývačské firmy po celé republice. 
Během krátké doby se nám podařilo navázat vzájemnou spolupráci se 
75 firmami.
Po počáteční nedůvěře v náš český výrobek se velice oživil prodej a těší 
nás zájem též ze zahraničí. Tento zájem se vyznačuje tím, že se jedná 
za  účasti pověřených pracovníků velkých firem podporovaných vlá-
dou. Likvidace odpadního plastu PET je celosvětovým problémem. 
Pro výrobu této střešní krytiny je PET výchozí surovinou. Ze zahraničí 
je zájem o odkoupení technologie výroby a výstavbu výrobního závo-

du. Nejdále pokročila jednání s Norskem, kde již proběhly ověřovací 
zkoušky a jako výsledek nám byla sdělena doba rozkladu materiálu až 
350 roků. Tento materiál byl výzkumným ústavem po dlouhodobých 
zkouškách nazván „mrtvým materiálem“.  
Věříme, že díky získanému ocenění a  zájmu zahraničních partnerů 
bude odstraněna počáteční nedůvěra v náš výrobek. 

Jednatelé firmy TŘI PYRAMIDY, s. r. o.
Ing. Aramayis Mezhlumyan, Jan Malec

(Článek je součástí placené inzerce.)

Velkomeziříčská firma získala významné ocenění

Na snímku výstupní linka ve výrobní hale. Foto: 
archiv firmy 

Jednatelé firmy Tři pyramidy (zleva) Jan Malec 
a Aramayis Mezhlumyan. Foto: archiv firmy

Opilý řidič havaroval Ukradl 120 litrů nafty Jezdil bez řidičáku
Dne 16. 11. vyjížděli policisté k dopravní nehodě osobního automobilu 
mezi Vlkovem a Křovím. Řidič (27) jel ve směru na Křoví a po projetí le-
votočivé zatáčky nezvládl řízení. Přejel do protisměru a poté do příkopu. 
Ke zranění osob nedošlo, škoda kolem 9 tis. Kč. Policisté řidiči naměřili 
1,39‰. Proto mu zadrželi ŘP a zakázali další jízdu. –PČR–

Dne 8. 11. ve 21.15 přijali policisté oznámení o zadržení pachatele při krádeži nafty 
v areálu zeměd. spol. v Radostíně n. O. Muž (24) prostříhal otvor v drátěném plotu 
a vnikl na pozemek. Odmontoval vypouštěcí šrouby na nádržích 2 traktorů a odčer-
pal 120 l nafty. Přistihl ho zaměstnanec společnosti, zadržel a zavolal policii. Muž byl 
za majet. trestnou činnost již souzen. Hrozí mu trest až tři roky vězení. –PČR–

Policisté z Velkého Meziříčí kontrolovali 14. 11. pozdě večer v Meziříčské ulici v Kři-
žanově řidiče osob. auta. Při kontrole zjistili, že devatenáctiletý mladík není drži-
telem žádného řidičského oprávnění. Proto mu zakázali další jízdu a muž je nyní 
podezřelý z přestupku na úseku zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
Ve správním řízení mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun. –PČR–
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Archeologické nálezy jsou i v Jupiter clubu
 Pokračování ze strany 1

Archeologové odhalili pod Jupiter clubem možná zbytky kamenných hradeb. Foto: 
Martina Strnadová

„Podél řeky skutečně vedla ka-
menná hradba – od  Třebíčské 
ulice, kde byla brána, až na Os-
trůvek k dolní bráně,“ potvrdila 
historička zdejšího muzea Ma-
rie Ripperová s tím, že někde se 
hradba prolínala či byla zdvoje-
ná polským plotem, který arche-
ologové také objevili. Na místě, 

kde je nyní rekonstruovaná část 
Jupiter clubu, byl v  minulosti 
zájezdní hostinec, pošta i  kraj-
ský úřad, a  ještě předtím palác 
šlechty. Archeologové tedy mají 
šanci objevit i rozličné předmě-
ty. „Byl jsem překvapen tím, co 
archeologové našli, je to jistě za-
jímavé a dokumentuje to histo-

rii města. Nicméně částka za vý-
zkum dle ceníku mě zaskočila,“ 
podotkl starosta Necid s  tím, 
že město má za  výzkum arche-
ologické společnosti Pueblo za-
platit 720.000 Kč. O částce chce 
město ještě jednat.
„Uvedená částka je včetně DPH, 
zahrnuje též mechanizaci a další 

technické zázemí (např. stany), 
aby mohl být výzkum na přelo-
mu listopadu a  prosince vůbec 
prováděn. Uvedený rozpočet 
na  záchranný archeologický 
výzkum vychází ze závěrů zjiš-
ťovacího výzkumu, kde byl roz-
poznán stav a  mocnost docho-
vaných středověkých situací, 

které budou stavební činností 
nenávratně zničeny. Záchranný 
archeologický výzkum však za-
jistí jejich dokumentaci a pláno-
vé vyhodnocení. 
Součástí výzkumu jsou i  envi-
ronmentální analýzy a  přede-
vším zpracování a  konzervace 
nálezů, které se v takových situ-

acích počítají na tisíce,“ vysvět-
lil Pavel Hušták.
Od  28. listopadu mají arche-
ologové nastoupit do  terénu 
zhruba na tři týdny a provedou 
záchranný výzkum a  zdoku-
mentování, než stavbou dojde 
ke zničení naleziště.

Martina Strnadová

Z fóra vzešel problém číslo jedna...

Aktuálním desaterem problé-
mů je:
1. revitalizace centra měs-
ta (náměstí, areál Svitu) – 16 
hlasů, 2. legalizace graffiti 
na  protipovodňových stě-
nách – 14 hlasů, 3. nedostatek 
dětských, zubních a  očních 
lékařů – 12 hlasů, 4. plavecký 
bazén – 11 hlasů, 5. zapojení 
veřejnosti do  komunitního 
plánování sociálních služeb 
– 10 hlasů, 6.–7. špatný stav 
tělocvičny a  hřiště za  gymná-
ziem spolu s rozšířením parko-
vacích kapacit v  centru města 
(Svit) – shodně po  7 hlasech, 
8. vyhlášení architektonické 

soutěže na  řešení využití pro-
storu po  bývalém Svitu – 6 
hlasů a na 9.–10. místě se sešly 
se stejným počtem 4 hlasů ob-
chvat II/360 Jihovýchod – 4. 
etapa – bezbariérovost domu 
zdraví a DPS na Strmé ulici.
Jako jediný problém z  loňské-
ho desatera se i  v  tom letoš-
ním udržela pouze dostavba 
obchvatu města od  Třebíče, 
jejíž čtvrtá etapa představuje 
přemostění Františkova a  na-
pojení na  dálnici D 1 při kři-
žovatce na  Dolní Radslavice. 
Některé další problémy se sice 
také shodly, ale do  top desítky 
se nedostaly. Loni lidé na první 

místo problémů města postavili 
snahu zabránit výstavbě bio-
plynové stanice. Avšak marně, 
neboť bioplynka ve Velkém Me-
ziříčí se již staví v souladu s po-
volením stavebního úřadu.
Akce Desatero problémů pro-
bíhá ve  Velkém Meziříčí opa-
kovaně coby fórum Zdravého 
města, kdy lidé mají možnost 
vytipovat největší problémy, 
které budou posléze ověřeny 
v anketě s účastí širšího okruhu 
občanů a  poté předloženy za-
stupitelům města. 
Ti by je pak měli při svém roz-
hodování brát v potaz.

 Pokračování ze strany 1

Vzpomínka na generála a prezidenta Ludvíka Svobodu

Text a foto: Martina Strnadová

Jako každoročně, tak i letos si připomeneme tentokráte už 118. výročí 
narození armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobo-
dy. 

V loňském roce se setkání zúčastnili i poslední žijící spolubojovníci v čele 
s generálem Alexandrem Beerem a také dcera Ludvíka Svobody profesor-
ka Zoe Klusáková.
Mezi zajímavými hosty byli také představitelé řádu templářských rytířů, 
hlavní komandant Petr II. hrabě von Hahn a maršál řádu Svatopluk kní-
že z Lobkovic. Ludvík Svoboda byl totiž nositelem vyznamenání tohoto 
řádu – rytíře velitele, tzv. Lázeňský řád. K významným oceněním Ludvíka 

Svobody patří nejen známé tituly Hrdiny SSSR a Hrdiny ČSSR, ale také 
francouzský Řád čestné legie – velkodůstojník a válečné ocenění USA Řád 
legie cti. Kromě nejvyšších státních vyznamenání řady evropských států je 
také čestným občanem více než čtyřiceti českých obcí a měst, mezi jinými 
i Velkého Meziříčí. Ludvík Svoboda se narodil v Hroznatíně 25. listopadu 
1895. Ačkoli vystudoval zemědělskou školu, byl již ve svých dvaceti letech 
vyslán během první světové války na frontu do Ruska a od roku 1921 slou-
žil v armádě. Po Mnichovské zradě a následné fašistické okupaci se nejprve 
zapojil do ilegálního oboje a poté odešel do Ruska, kde začal organizovat 1. 
československý samostatný prapor.
 Letos na jaře, 16. března, byl generálu Svobodovi odhalen před jeho rod-

ným domem v Hroznatíně pamětní kámen. Na projekt za 250.000 korun 
přispěli lidé ve sbírce, kraj Vysočina i Společnost Ludvíka Svobody. Aktu se 
zúčastnili představitelé státu a také velké množství občanů z okolních obcí, 
z Třebíče i Velkého Meziříčí. Pozůstalí, potomci vojáků, členové klubů vo-
jenské historie, vojenští i političtí představitelé se v Hroznatíně setkávají 
pravidelně. Společnost Ludvíka Svobody zve všechny spoluobčany, kteří 
jsou hrdi na jednoho z nejvýznačnějších rodáků našeho kraje na setkání 
a vzpomenutí narozenin Ludvíka Svobody. Slavnostní akt se uskuteční 
v sobotu 23. listopadu v 11 hodin v Hroznatíně.
Každý, kdo by měl zájem o vstup do této společnosti, se může přihlásit, nebo 
informovat na telefonním čísle 601 343 471.                                                    -mk-

V rámci zjišťovacího výzkumu jsou zatím na staveništi tři jámy obehnané 
červenobílou páskou. Tam, kde býval parket velkého sálu. Foto: M. Strnadová

Studenti z místní hotelové školy se 
zapojili do soutěže Svačina roku
Studenti z Velkého Meziříčí se za-
pojili do gastronomické soutěže 
Svačina roku. Nejlepší si rozdělí 
25.000 Kč.

Pět studentů Hotelové školy Svět-
lá a  Obchodní akademie Velké 
Meziříčí se zapojilo do  prvního 
ročníku celostátní gastronomické 
soutěže Svačina roku s  Rio Mare. 
Do soutěže se přihlásilo celkem 97 
studentů z 24 středních škol. Tvůrci 
nejlepších pokrmů si celkem roz-
dělí 25.000 Kč. Hlavní surovinou 
pro přípravu pokrmu je tuňák 
Rio Mare a  krém Rio Mare Paté. 
Soutěže pořádá společnost Bolton 
Czechia. Odborným garantem je 
držitel titulu Mistr kuchař Vladimír 
Picka. Finále proběhne začátkem 
prosince v Praze. Tato soutěž je ur-
čena středním školám zaměřeným 
na gastronomii a stravovací služby. 
Alespoň jednoho zástupce v  sou-
těži má 10 krajů ČR. Mistr kuchař 

a medailista z Olympiády kuchařů 
v  Berlíně Vladimír Picka, popisu-
je téma prvního ročníku soutěže: 
„Úkolem je navrhnout a  připravit 
rychlou, moderní a  studenou sva-
činu. Soutěžící musí použít tuňá-
ka Rio Mare nebo krém Rio Mare 
Paté jako hlavní surovinu. Pokrm 
musí být kreativní, chutný a  vyu-
žitelný jako svačina pro děti nebo 
studenty. Budeme u něho hodnotit 
celkový dojem, složení receptury, 
ekonomické hledisko, použitelnost 
a  chuť.“ První kolo soutěže je ko-
respondenční. Soutěžící připraví 
a nafotí pokrm, který zašle společ-
ně s vyplněným průvodním listem. 
Ten musí obsahovat kalkulační list 
a  technologický postup přípravy. 
Každý soutěžící může zaslat je-
den recept. Odborná porota v čele 
s Vlad. Pickou vybere 10 nejlepších, 
kteří postoupí do finálového kola. 
V živém finálovém kole již budou 
účastníci připravovat pokrmy před 

odbornou porotou. Ve  finále bu-
dou oceněni tři soutěžící. Jeden 
z nich obdrží zvláštní cenu dětské 
poroty. Autor nejlepší svačiny zís-
ká poukázku na nákup v hodnotě 
10.000 Kč, za druhé místo 6.000 Kč 
a za třetí 4 000 Kč. Hodnota zvláštní 
ceny dětské poroty je 5.000 Kč.
„Spotřeba ryb a  rybích produktů 
je u nás stále velmi nízká ve srov-
nání s  jinými zeměmi. Kreativní 
soutěží chceme ukázat tuňáka jako 
lehký, chutný a zdravý výrobek pro 
obohacení stravy, který je vhodný 
pro přípravu svačin pro děti, žáky 
i  studenty. Maso tuňáka obsahuje 
významné množství fosforu, důle-
žitých vitamínů skupiny B a je cen-
ným a bohatým zdrojem bílkovin,“ 
říká zástupce pořadatele.
Uzávěrka korespondenčního kola 
byla pro všechny soutěžící 11. listo-
padu. Deset finalistů vybere odbor-
ná porota do dvou týdnů. 

Lukáš Klapil

Protipancéřový granát zneškodnil pyrotechnik na poli
Dne 31. 10. kolem deváté hodi-
ny ráno nalezl muž na zoraném 
poli mezi Bobrovou a Morav-
cem munici z války. 

Našel ji pomocí detektoru 
kovů asi půl metru pod zemí 
a  nález oznámil policistům. 
Ti místo nálezu zajistili a  při-

volali pyrotechnika. Ten určil, 
že jde o  protipancéřový granát 
ráže 88 milimetrů pocházející 
z  druhé světové války. Podle 
pyrotechnika nebylo mož-
né munici bezpečně odvézt, 
a  proto nařídil likvidaci pří-
mo v místě nálezu. Na základě 
jeho pokynů policisté zajistili 

prostor kolem místa odpálení 
tak, aby se do něj nedostala cizí 
osoba a nedošlo k ohrožení ži-
vota a zdraví. Protože jde o ne-
osídlenou oblast, nebylo nutné 
provést evakuaci osob. 
K odpálení granátu došlo krát-
ce po poledni a proběhlo zcela 
bez komplikací. –PČR–
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 20. 11.: 7.00 mše sv. – host, Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 21. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 22. 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 23. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B. 18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 24. 11.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Čtvrtek po  večerní mši sv. bude teologická hodina. 
Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání a adorace Nej-
světější svátosti. 
V  pátek, v  den památky sv. Cecilie, patronky hudby, zveme všechny 
varhanice, varhaníky a další, kteří se věnují sakrální hudbě, na mši sv. 
v 16.30. Po ní zveme na setkání na faře. Děkujeme všem, kteří pracovali 
ve farnosti. Neděle po večerní mši sv. bude setkání Spolku Ludmila.
Bory mše sv.: 22. 11. – Dolní Bory 17.30 adorace Nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 24. 11. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Dialog či monolog?
Je možno vést s  Bohem dialog? 
Ptát se, co ode mne, Bože, čekáš? 
Co mi chceš říct tím, co mne po-
tkalo, co jsem viděl a slyšel, co se 
ozývalo v mém srdci? 
Boží komunikace s námi, to po-
dle mne nejsou nějaké mimo-
řádné úkazy, ale spíše náš kaž-
dodenní život a  různé události 
v  něm. Můžeme doslova letět 
životem. Jedna akce pak stří-
dá druhou. Pak je hodně těžké 
se zastavit a  ptát se po  smyslu 
jednotlivých událostí. Je ovšem 
škoda a  ochuzení života nechat 
tyto události jen tak utéct, pro-
téct mezi prsty a nezachytit po-
selství, která jsou v nich ukryta. 
K  tomu slouží právě ten dialog 
– k zastavení se, ponoření se pod 
povrch událostí a hledání jejich 
smyslu. Jestli je něco modlitba, 
tak právě toto. 

Věřím, že v událostech života, se-
tkáních, knihách, filmech, rozho-
vorech, v kráse hudby či přírody 
jsou skryta mnohá Boží poselství 
pro nás. Jen neklouzat po  povr-
chu, ale mít pokoru, trpělivost 
a vytrvalost je v tom všem hledat. 
Život z víry je dialogický život, je 
v něm naslouchání a odpovídání, 
odpovědné jednání. Život bez 
víry je život monologický. Tako-
vý život je postavený především 
na  sebeprosazení, sebeuplatnění 
a  seberealizaci. Není ale právě 
tohle bezbožnost? A není oprav-
dovou vírou žít svůj život jako 
dialog, být schopen a  ochoten 
naslouchat, odpovídat, odpověd-
ně se rozhodovat a jednat? 
Někdy mi připadá, že se lidé nedělí 
ani tak na věřící a nevěřící, ale spíše 
na ty, kteří vedou život jako dialog 
a monolog. 

Alois Ambroz se narodil 14. lis-
topadu 1913 v  Cetkovicích, dě-
kanství boskovickém, jako před-
poslední z  deseti dětí bednáře 
a  soukromého zemědělce Josefa 
Ambroze (* 13. března 1869 – 
† 27. října 1920) a  Amálie, roz. 
Kubinové (* 9. července 1881 
– † 23. listopadu 1938) – pět 
sourozenců však v  útlém věku 
zemřelo. Vzdělání získal nejprve 
na  obecné škole v  Cetkovicích 
(1919–1925) a  Státní českoslo-
venské reálce v  Jevíčku (1925–
1932), kde s  vyznamenáním 
maturoval. O  rok později složil 
na  Arcibiskupském gymnáziu 
v  Kroměříži doplňující zkouš-
ku dospělosti z  latiny. Po absol-
vování Biskupského alumnátu 
v  Brně (1932–1937) přijal z  ru-
kou biskupa Josefa Kupky kněž-
ské svěcení (5. července 1937). 
Primiční mši sloužil 11.  čer-
vence téhož roku v  Cetkovi-
cích. Působil jako kooperátor 
v  Jaroměřicích nad Rokytnou 
(1. srpna 1937 – 31. srpna 1939), 
kaplan v  Jaroměřicích nad Ro-
kytnou (1.  září 1939 – 31. čer-
vence 1943) a v Brně na Křenové 
(1. srpna 1943 – 19. října 1943), 
administrátor v Brně na Křeno-
vé (20. října 1943 – 31. ledna 
1944), kaplan v Brně na Křeno-

vé (1. února 1944 – 31. března 
1951), administrátor v  Brně 
na  Křenové (1. dubna 1951 – 
30. listopadu 1951), kooperátor 
na Starém Brně (1. června 1954 
– 31. října 1954), administrátor 
v  Jemnici (1. listopadu 1954 – 
30. června 1958), excurrendo 
administrátor v  Třeběticích (1. 
března 1956 – 30. června 1958), 

administrátor ve  Velkém Mezi-
říčí (1. července 1958 – 30. září 
1979) – v  tomto období složil 
několik liturgických skladeb – 
mezi nejznámější patří V  tebe 
doufám, Hospodine.
Lásku k  hudbě získal na  „zpí-
vající faře“ v  Jaroměřicích, kde 
začal hrát na klavír, stejně jako 
ve Znojmě, v Moravských Budě-

jovicích, v Jevíčku a v alumnátu 
u  soukromých učitelů. V  roce 
1941 složil v Brně státní zkouš-
ku z  klavíru a  sborového zpě-
vu. O  dva roky později dostal 
souhlas ke  studiu varhanního 
oddělení Státní hudební a  dra-
matické konzervatoře za  pod-
mínky, že to nebude na  újmu 
jeho povinnostem ve  farnos-
ti. Nastoupil tedy do  druhého 
ročníku, kde byl žákem Josefa 
Blatného. Konzervatoř absol-
voval po  třech letech studia 
(1943–1944, 1945–1947) sklad-
bou Josepha Jongena Sonata 
eroica na  koncertu 12.  června 
1947. Hudební edukaci završil 
studiem hudební vědy na  Fi-
lozofické fakultě Masarykovy 
univerzity (1945–1949). Pe-
dagogicky působil na  brněn-
ské konzervatoři (1947–1948), 
ve  dvouletém varhanním kur-
zu při Městské hudební škole 
v  Brně na  třídě Kapitána Jaro-
še (1947–1949), v  Biskupském 
alumnátu (1947–1950) a  Tříle-
tém varhanním kurzu Jednoty 
pro zvelebení církevní hudby 
na Moravě v Brně (1948–1951), 
kde vyučoval předměty: latina, 
liturgika, všeobecná hudební 
nauka, harmonie, dějiny hud-
by, společenská výchova. Jako 

„politicky nespolehlivý“ vyko-
nal povinnou vojenskou službu 
u útvaru PTP (1. prosince 1951 
– 7. května 1954). Byl jmenován 
diecézním kampanologem (la-
dění zvonů) a  vedl zvonařskou 
huť v Martinicích. Na odpočin-
ku (od  1. října 1979) ochotně 
a  věrně vypomáhal v  duchovní 
správě, poslední veřejnou mši 
svatou sloužil o Vánocích 1990. 
Nejvyšším Veleknězem byl po-
volán na věčnost v Cetkovicích 
21. března 1991. Zádušní mši 
svatou (2. dubna 1991) cele-
broval brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle za  účasti cca 100 kněží. 
Pohřben byl ve  svém rodišti 
v Cetkovicích.
Reverendus Dominus Alois Am-
broz patřil k významným kněžím 
– hudebníkům brněnské diecéze 
20. století. V  jeho osobnosti se 
snoubila teoretická vzdělanost 
se schopnostmi interpretačními, 
zvláště pedagogickými. Podílel se 
na hudební formaci kněží (výuka 
posvátného zpěvu) i  několika 
desítek varhaníků. Requiescat in 
pace.
Vzpomínky na  odlévání zvonů 
ve Velkém Meziříčí – čerpáno ze 
zápisků P. Aloise Ambroze:
Přípravné práce na  vznik no-
vých zvonů začaly v  roce 1969. 

Navštívil jsem předsedu MěNV 
ve  Velkém Meziříčí, už i  proto, 
že věž bývala majetkem města. 
Na MěNV mi bylo slíbeno opat-
ření cínu bezúročně na jeden rok, 
poněvadž farní úřad měl pouze 
7.000 Kč na hotovosti. Dále jsem 
navštívil s  Vilémem Součkem 
n. p. Kablo, kde nám pan ředitel 
slíbil přenechání odpadové mědi 
zadarmo v potřebném množství.
Odlévání zvonů se připravova-
lo v  Martinicích, huť byla plná 
ochotných dobrovolníků. Bylo 
třeba tří tavicích pecí – jedna byla 
vypůjčena od  F. Koláře, faráře 
ve Žďárci, dvě zhotovili naši pra-
covníci, do každé pece se vkládal 
kelímek na 900 kg zvonoviny. Pa-
livo (tj. dřevěné uhlí a koks) bylo 
obstaráno ze zdejších uhelných 
skladů. Hlína na formy byla brá-
na z  cihelny v  Martinicích nebo 
ze Žďárce.
Odlévání zvonů bylo konzultová-
no s  profesorem slévárenské fa-
kulty v Brně a mistrem Knosem. 
Pro farnost Velké Meziříčí byly 
odlity 4 zvony – dvakrát sv. Miku-
láš a sv. Josef –, dále zvony na Špi-
tálek a starý hřbitov, do Mostišť, 
Hrbova, Oslavice, Cetkovic. Byly 
odlity a  laděny další zvony i pro 
jiné farnosti v  českých městech 
i  na  Slovensku. Zvonařská huť 

budila pozornost, byla hojně na-
vštěvována.
Svěcení zvonů ve  Velkém Me-
ziříčí 
Neděle 20. září 1970 byla pře-
krásná.
Ráno byly převezeny nazdobe-
né zvony z  dílny v  Martinicích 
na nákladních autech před kos-
tel, aby si je mohli všichni pro-
hlédnout. Svěcení zvonů probí-
halo ve  14 hodin před hlavním 
vchodem kostela, k  autům se 
připravilo lešení pro světitele, 
kněze i  družičky. Hudbu a  sbor 
řídil pan Souček, náměstí bylo 
plné lidí. 
Na  svěcení byli pozváni zaslou-
žilí pracovníci, umělci, vedoucí 
podniků, představení obce, při-
čemž dostal pozvánku i prezident 
Ludvík Svoboda, který byl právě 
na radnici.
Po  svěcení byly zvony vytaženy 
na  věž (ručním vrátkem). Před 
22. hodinou jsme slyšeli poprvé 
jejich hlas.
Ladění zvonů jsem prováděl do-
datečně – bylo potřeba drobných 
úprav (broušení) na  věži sv. Mi-
kuláše. 4. října 1970 v  9.45 za-
zněly všechny zvony ve  Velkém 
Meziříčí kompletně sladěné.

M. Bradáčová, 
foto: archiv autorky

K nedožitým stým narozeninám P. Aloise Ambroze

V říjnu 2013 se naše žákyně, Ka-
teřina Uchytilová a  Julie Hou-
fková, zúčastnily mezinárodní 
cukrářské soutěže Ukaž, co umíš 
v  rámci XXXVI. Gastrodne Ho-
telové školy Světlá a  Obchodní 
akademie Velké Meziříčí.
Soutěž se skládala ze dvou částí: 
1. část – Perníkový svět 
2. část – Zdobení perníku glazurou.
Děvčata si připravila každá svůj 
výrobek. Katka si na soutěž zho-

tovila perníkovou chaloupku, 
Julie zase klobouk. Všichni pak 
zdobili na místě perníkové srdce. 
Časový limit byl 60 minut.
Soutěže se zúčastnilo jedenáct 
soutěžících, z  toho bylo jedno 
družstvo ze slovenských Šuran.
Hodnocení přípravy a  finálních 
exponátů provedla komise ex-
terních odborníků z  praxe, od-
borným garantem byla Pavlína 
Berzsiová.
A jak dopadla naše děvčata?
Kateřina Uchytilová obsadila 
se ziskem 583 bodů krásné třetí 

místo a  získala tak bronzovou 
medaili, Julie Houfková se 499 
body šesté místo. Obě děvčata 
odvedla perfektní práci a  svým 
profesionálním přístupem vzor-
ně reprezentovala naši školu.

Alena Fukanová, učitelka OV

Stříbrná medaile 
v poháru Josefa 
Masopusta
V  říjnu 2013 se žáci SOŠ Jana 
Tiraye ve  Velké Bíteši zúčastni-
li okrskového kola fotbalového 

turnaje o pohár Josefa Masopusta 
ve Velkém Meziříčí, kde se z cel-
kového počtu tří družstev umís-
tili na druhém místě za gymnázi-
em, které nás porazilo 4:2. Zápas 
s hotelovou školou skončil po na-
pínavém utkání 4:4. O  našem 
druhém místě rozhodlo získané 
skóre. Pochvalu si zaslouží ze-
jména brankář, který nás několi-
krát podržel, střelci našich gólů, 
ale i  ostatní, kteří podali skvělý 
výkon. 

Mgr. Alexandra Mladá, 
učitelka TV

Úspěchy žáků SOŠ Jana Tiraye
Bronzová medaile 
na gastrodnu

Svatý Martin přijel do Martinic

Obec Martinice a  Sbor dobro-
volných hasičů Martinice pořá-
daly o  předminulém víkendu již 
XXIV. martinickou podzimní 
pouť. V sobotu večer se v místním 
kulturním domě konala taneční 
zábava se skupinou Beat band, 
která hrála až do časných ranních 
hodin. V neděli v 10.30 se pout-

níci vydali průvodem do kultur-
ního domu, kde byla sloužena 
mše svatá za  farníky. Potom byli 
všichni účastníci obdarováni 
skvělými martinskými rohlíky, 
které upekly místní ženy a  pat-
ří jim za  to vřelý dík. S napětím 
byl poté očekáván svatý Martin, 
který i letos přijel na nádherném 

bílém koni a  všechny obdaro-
val zlatými penízky, ze kterých 
měly radost hlavně děti. Potom 
program pokračoval zhruba ho-
dinovým představením s koňmi, 
po  jehož skončení se děti mohly 
zdarma na koních svézt a užít si 
hezkou neděli a krásné počasí. 
Michal Drápela, foto: archiv obce

Celoodpolední program plný 
pohodičky, relaxace, lásky, 
zdraví, odpuštění… pořádá ob-
čanské sdružení Amira Angels.
Více na  www.amira-angels.
cz, tel.: 777 708 898.
„Koučink“ vašich snů každé 
úterý od  9.00 do  10.30, me-
ditační kruh každý čtvrtek 
od 9.00 do 10.30.

Akce v kostele 
Jména Panny 
Marie v Křtinách
V  pátek 29. 11. v  18 hodin 
koncert Spirituál kvintet. 
Vstupné 100 Kč. Benefiční 
koncert ve  prospěch ohrože-
ných dětí.
V  neděli 1. 12. ve  14 hodin 
a 14 minut přijde do křtinské-
ho kostela opravdický svatý 
Mikuláš. 
V  neděli 8. 12. v  10.30 mše 
svatá – zpěvy, modlitby za San-
tiniho († 7. 12. 1723), o. Tomá-
še (nastoupil 6. 12. 1973) a dal-
ší kněze a  budovatele. Poté 
setkání na faře. -jp-

-aa-

Pavel Janošík
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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. Oprava byla od začát-
ku rozdělena do etap, přičemž první dvě zahrnovaly práci na positivu 
a hlavním hracím stroji a přišly na více než dva miliony korun. Nástroj 
bude uveden do provozu právě na zmíněném slavnostním koncertu. 
 
Jaroslav Tůma (1956) – docent Hudební fakulty AMU v Praze a častý 
člen porot mezinárodních varhanních soutěží. Tůmova diskografie čítá 
již přes padesát titulů, převážně sólových. 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.   (O Jaroslavu Tůmovi jsme po-
drobněji psali v minulém čísle Velkomeziříčska.)

Gabriela Eibenová se po absolutoriu na Pražské konzervatoři a studiu 
v Londýně zaměřila především na koncertní činnost a interpretaci sta-
ré hudby.  Spolu s Adamem Viktorou založila soubor Ensemble Inégal 
a později i komorní těleso Pražští barokní sólisté. 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.  

Petr Sobotka začal studovat varhanní hru nejprve na ZUŠ se zamě-
řením na církevní hudbu v Brně.  Dále navázal studiem na Církevní 
konzervatoři v Kroměříži ve varhanní třídě Tomáše Thona a Hany Ry-
šavé. Pokračoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde složil ma-
gisterské státní zkoušky a studium ukončil absolventským koncertem 
ve varhanní třídě prof. Petra Planého. Tématem jeho magisterské práce 
byla osobnost barokního varhanáře Jana Davida Siebera. V současné 
době pokračuje v doktorském studijním programu na téže univerzitě.  
Aktivně se účastnil těchto interpretačních kurzů: Jürgen Essl – Musik-
hochschule Lübeck, Germany, Jan Raas – School of the Arts Utrecht, 
Netherlands, Theo Jelema – Noord – Nederlands Conservatorium 

Groningen, Pieter van Dijk – Hochschule für Musik Hambourg, Ger-
many, Jon Laukvik – Musikhochschule Stuttgart, Germany, Martin 
Sander – Ringelheimer Orgelakademie, Heidelberg, Germany, Harald 
Vogel – Bremen, Felix Friedrich –  Altenburg, Josep M. Mas i Bonet 
– Tarragona, Lucke Hannfried – Lichtenstein, Salzburg. V roce 2000 
se účastnil soutěže ve hře na historické nástroje Voříškův Vamberk, 
v roce 2001 mezinárodní varhanní soutěže Georga Muffata ve Schlä-
gelu a  soutěže konzervatoří Yamaha. V  roce 2007 získal třetí místo 
v mezinárodní soutěži vysokých škol v oboru hra na varhany.
V současné době vyučuje na ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Mo-
ravě a na ZUŠ v Jihlavě. Působí jako regenschori farnosti u sv. Jakuba 
v Jihlavě, kde se také podílí na hudebním životě a spolupracuje s míst-
ními hudebními tělesy. Mimo Českou republiku vystupoval sólově 
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Francii a Itálii. Je 
činný v oblasti organologie, historie a stavby varhan.

Vilém Hofbauer (1999) – mladý talentovaný třešťský trumpetista, 
pravidelný účastník mezinárodních interpretačních soutěží pořáda-
ných brněnskou konzervatoří, kde předchozí prvenství v oboru letos 
opět obhájil a zvítězil  již potřetí. Společně s bratrem Waltrem natočil 
ve  studiu Českého rozhlasu zvukový snímek pro 46. ročník soutěže 
Concertino Praga v komorní hře, za který obdrželi 2. cenu.  Každoroč-
ně soutěží ve hře na dechové nástroje v soutěžích základních umělec-
kých škol, kde obsazuje první příčky.
Letos v únoru byl přizván k hostování jako sólista komorní filharmo-
nie Pardubice. Na základě těchto úspěchů mu hejtman našeho kraje 
udělil v roce 2012 a 2013 stipendium a ocenění Talent Vysočiny.
V současné době se připravuje na natáčení pro 48. ročník rozhlasové 
soutěže mladých hudebníků Concertino Praga v sólové hře v oboru 
trubka. V jeho hudebním rozvoji mu kromě otce (učitele hudby v ZUŠ 
Jihlava) pomáhá také profesor Jiří Jaroněk, ke kterému od roku 2006 
dojíždí na pravidelné konzultace.                            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 J. Skupiena.

Ve škole zájemci získají podrobněj-
ší informace o  výuce jednotlivých 
předmětů, prohlédnou si vybave-
ní učeben a  laboratoří a  budou se 
moci např. zapojit do zábavné sou-
těže 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

Den otevřených dveří
Hotelová škola Světlá
a Obchodní akademie VM
5. 12. 2013, 8–16 hod.
www.hotelskola.cz

Gabriela Eibenová. 
Foto: archiv GE

„Události minulého století“ – stolní kalendář pro rok 2014
Tak jako každý rok i letos vydalo Turistické informační centrum Velké Meziříčí čtrnác-
tidenní stolní kalendář pro rok 2014. 
Velké Meziříčí v  minulém století prošlo celou řadou událostí nejenom slavnostních, 
budovatelských, ale i  tragických, na  které se dodnes vzpomíná. Připomeňme si proto 
alespoň jejich část – např. návštěvy bývalých prezidentů (jak nám naznačuje i úvodní fo-
tografie z návštěvy prezidenta T. G. Masaryka), svěcení zvonů, stavba přehrady či dálnič-
ního mostu, ale i bombardování města, velkomeziříčskou tragédii nebo okupaci v roce 
1968 aj. Tento kalendář částečně přiblíží okamžiky dění minulého století nejenom našich 
předků, ale i nás pamětníků.
Kalendáře se prodávají za 90 Kč v Turistickém informačním centru Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1.                                                Lenka Pešková, Turistické informační centrum VM

Informačí centrum prodává 
nové kalendáře na rok 2014
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Velkomeziříčsko inzerce: 
tel.: 

566 782 009, 739 100 979.
e-mail: 

velkomeziricsko
@velkomeziricsko.cz

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Pšenici z  letošní sklizně, 370 
Kč/q. Křižanov. Tel.: 776 385 893.
■ Frézu Vari, systém s  nářadím 
+ vozíkem + ostatním. Dále 
prodám štípačku dřeva, výška 
1  050 mm, za  traktor nebo el. 
motor 380 V. Plechové radiáto-
ry 2 ks,  rozměr 200×600 mm, 
po  30 článcích, nezkorodova-
né. Zbytek cihel ze stavby, plné 
+ duté, asi 1  000  ks, 3 Kč/kus.
Tab. sklo, 1500×520×0,4 mm, 23 
tabulí, vhodné na skleník. Vroub-
kový plech 2000×900×0,5, 5 tab. 
nezkorodovaný. Hladký plech 
2000×500×0,4, 11 ks částečně 
zkorodovaný. Vroubkovaný plech 
2000×1800×0,5, 7 ks částeč-
ně zkorodované. Kovový sušák 
na  seno, 2 ks. Tel.: 723  408  918.
■ Hoblovku, cena dle do-
hody. Tel.: 739  902  188.
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  sadbu odrůdy Belana, 
Marabel, Adéla. Tel.: 607 299 168.
■ 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.
 ■ Med – květový, pastový, medo-
vicový. Lavičky. Tel.: 725 085 058.

■ Kamenná koryta. Cena do-
hodou. Tel.: 724  885  363.
■ Staré tesařské a  truhlář-
ské nářadí, nástroje a  lite-
raturu.  Zn.: soukromé mu-
zeum. Tel.: 602  767  195.
■ 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 třípokojový byt 
s  garáží ve  čtyřbytovce v  cen-
tru města. Tel.: 775  554  320.
■ Prodám garáž na  Františko-
vě.  Levně. Tel.: 723  117  656.
■ Koupím garáž na  ul. 
Na  Výsluní nebo Gen.  Ja-
roše. Tel.: 732  221  288.
■ 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.
■ 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.

■ 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 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.

■ Štěňátka do  dobrých rukou. 
Kříženci. Tel.: 736  413  083.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Prodám

O  prázdninách byly nale-
zeny pánské hodinky u dol-
ního „Palečkova rybníku”. 
Jsou k vyzvednutí na MěÚ 
(ztráty a nálezy).               -jk-

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

AUTOSERVIS   VRCHOVECKÁ
VRCHOVECKÁ 950, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Tel.: 566 524 785, 605 290 861
Akční nabídka: Přezutí pneu + kontrola geometrie 800 Kč

běžná cena 1.015 Kč
Slevové kupony na práci 300–800 Kč

 registrace a tisk na www.autokelly.cz

Ž A L U Z I E ,  R O L ET Y, 
P O D L A H Y.

TEL .:  602 950 763.

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: 
prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com
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VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
14. 12. 2013 (sobota) 

cena 490 Kč, nástupní místa: VM 
6.00, Měřín – 6.10, Jihlava – 6.30

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

www.miris-tour.cz

Zubní pohotovost: 
So 23. 11.: MUDr.   Aleš Janoušek, U  Hřiště 552, Měřín, tel.: 
566 544 165. Ne 24. 11.: MUDr.  Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké 
Meziříčí, tel.: 566 522 442.   
Nově také víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové –
– Nový Telečkov 30 (asi 10 km za Velkým Meziříčím směrem na 
Třebíč) od čtvrtka 17.00 do neděle 7.00 hodin, tel.: 568 878 260, 
737 585 224.                                                                            www.nnm.cz
Nepůjde el. proud: 21. 11. – 7.30–15.30, Dolní Radslavice. -E.ON-

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.

Požadavky:
– řidičský průkaz sk. C
– platný profesní průkaz
– znalost vyhl. ČUBP
   č. 50/1978 Sb.
– pro samostatnou činnost
   na elektrických zařízeních 
   do 1000 V (minimálně § 6)
– nástup možný ihned

Výhody:
– stravenky
– firemní benefity
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele
   na penzijní a životní připojištění
– možnost tuzemské firemní 
   rekreace
– pracovní doba 5.30–14.00 hodin

Informace na tel. číslech: 566 782 606, 724 281 452

Přijmeme elektrikáře
Technické služby VM, s. r. o.

Dvousměnný provoz.
Životopisy zasílejte:

Výtahy, s. r. o., 
Vrchovecká 216,
Velké Meziříčí,

e-mail: 
info@vytahy.com

PŘIJMEME 
PRACOVNÍKA 

LAKOVNY

Bazar u „Brány“ 
byl přestěhován 

k Penny (od starého 
Penny přes řeku, 
na ul. Nábřeží)
Po–pá 8.00–17.30
So–ne 8.00–12.00

BLÍŽÍ SE VÁNOCE A NEMÁTE 
JEŠTĚ DÁREK? 
Kupte si 20 aplikací Vacushape 
za cenu 10 aplikací. 
Tato akce končí 20. 12. 2013.
Draha Pavlíková, Studio Draha, 
Poříčí 11, VM, tel.: 606 657 123  
e-mail:  studiodraha@seznam.cz 

Pozvánka na tradiční 
setkání pracovníků 

„Pomocných provozů 
Kablo“, které se koná 
13. 12. 2013 od 14.30 

v restauraci Nový Svit.

TREPON

Začátkem prosince

GINA
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Blahopřání

sUdokUspolečenská RUbRika

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
26. 11.  Poldry v Nizozemí Josef Sedlák
   3.12.  Jak jsem lovil ryby a psal knihy – III. díl, B. Machát
10. 12.  Tak trochu studijně o Číně   Laděna Vítková

Dne 23. 11. 2013 oslaví zlatou svatbu 

Stanislava a František Slámovi z Olší nad Oslavou.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společně prožitých let 
přejí dcery s rodinami.

Zlatá svatba

Město Velké Meziříčí, které reali-
zuje projekt Zdravé město a míst-
ní Agendu 21, vyhlašuje soutěž 
Vánoční město. Do ní se mohou 
přihlásit všichni obyvatelé města 
a jeho městských částí i firmy síd-
lící ve Velkém Meziříčí.
• Máte zájem o  zlepšení vzhle-
du města? 
• Zdobíte svá okna, dům nebo 
předzahrádku v  čase podzim-
ním, adventním nebo vánočním? 
– přihlaste se!

• Líbí se vám sousedova pod-
zimní, adventní nebo vánoční 
předzahrádka, jeho vánoční 
okno? – přihlaste ho! 
• Zaujaly vás adventní nebo vá-
noční výzdoby restaurací, firem 
a dalších subjektů? – přihlaste je!
Kategorie: 
• podzimní, adventní a vánoční 
výzdoba oken, balkonů a lodžií 
• podzimní, adventní a vánoční 
výzdoba domů a  předzahrádek, 
která je viditelná přímo z ulice

Termín:  podzim a  zima; hod-
notí odborná komise – zástupce 
Rady města VM, zástupce komise 
Zdravé město Velkého Meziříčí, 
zástupce zahradnické firmy, laic-
ká veřejnost – fotosnímky přihlá-
šených výzdob budou zobrazeny 
na www.mestovm.cz  s možností 
hodnocení.
Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i  z  mobilního telefonu) zašlete  
na  ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte na  Turistické infor-

mační centrum města Velkého 
Meziříčí s  uvedením adresy vy-
fotografovaného místa od  1. 12. 
do 31. 12. 2013.                       -mš-

Vánoční město – pravidla soutěže, 1.–31. 12. 2013

❧ V  neznámý svět jste odešli spát, zaplakal každý, kdo vás měl rád. 
Hvězdy vám nesvítí, sluníčko nehřeje, už se k nám nevrátíte, 
už není naděje. ❧

Dne 21. 11. 2013 uplyne 26 let, kdy nás navždy opustila moje mamin-

ka, paní Marie Kotačková z Balin, 
a 20. 1. 2013 uplynulo 16 let, kdy od nás odešel můj tatínek 

Vincenc Kotačka z Balin.
Vzpomíná dcera Marie s rodinou.

❧ Roky plynou jak tiché řeky 
proud, 
jen vzpomínky zůstanou a nedají 
zapomenout. ❧

Dne 26. 11. 2013 vzpomeneme 
29. výročí úmrtí pana 

Františka Janáka 
z Martinic.

Stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 19. 11. 2013 by oslavila své 
91. narozeniny paní 

Anna Vejmolová 
ze Stránecké Zhoře.

S upřímnou láskou a s bolestí 
v srdci vzpomínají rodiny 

Mokrých 
a Smažilova.

Autor sudoku: Zdeněk Málek © 

Zveme vás na tradiční Mikulášskou zábavu, která se koná 
30. 11. 2013 od 20 hodin v Motelu Jestřábec.

Hudba J. Kratochvíl (Velká Bíteš)

Přátelé obce Jasenice vás zvou na tradiční 

Vá n o č n í  k o n c e r t 
14. 12. 2013 v sále KD Jasenice, od 16.00

Účinkující: Hana a její sígři (saxofonové kvarteto), Dianka Holíko-
va a Iryna Valachová (vánoční písně – klasika), Sourozenci Macho-

lánovi (vánoční klasika), Škvarteto (smyčcové trio), Bridge (rock 
s vánoční tématikou), Jiří Jeřábek ml. a přátelé (tradiční překvape-

ní), Tony MilSOn & přátelé (country – pop), Laďa Rybníček (kytara 
a zpěv), Tonda Havlíček a přátelé (folk), Pietro Falcone (čestný 

host, člen brněnské kapely Ukulele
Moderuje: Jindřich Kameníček, ozvučení: Alois Špaček

Předprodej vstupenek od 20. 11. na tel.: 606 115 152, 
e-mail: tondasmaha@seznam.cz

Vzpomínky

Základní škola 
Velká Bíteš, 

Tišnovská 116,
vás zve na 

koncert
v kostele sv. Jana 

Křtitele 
ve Velké Bíteši

dne 24. listopadu 
v 17.00.

Vystoupí: 
děti ZŠ Tišnovská
Bítešská schola

 Žalozpěv

Chaloupky Velké Meziříčí, Ost-
růvek vás srdečně zvou na  před-
nášku Tchaj-wan v rytmu tajfunu, 
ve čtvrtek 21. 11. 2013 v 17.00 
na Ostrůvku.
O  Tchaj-wanu se říká, že je mo-
derní, vyspělý, pulzující. Kromě 
vyspělého průmyslu a  nejmo-
dernějších technologií má také 
svou tradiční bohatou kulturu 
a úchvatné přírodní scenérie.
Radek Handa vám představí asij-
ský ostrov nejenom v kontextu mezinárodních vztahů, ale především 
se můžete těšit na přírodní zajímavosti, jako jsou geopark s pohádko-
vými pískovcovými útvary, jezero Slunce a Měsíce a historické bohat-
ství země, Konfuciův chrám v Tainanu či bubenickou školu Ten Drum. 
Také se podíváte do hlavního města Taipei, ve kterém stojí bývalá nej-
vyšší budova světa.                                                                                -chal-

Dne 16. listopadu 2013 oslavili 
zlatou svatbu manželé 

Marie a Albert 
Markovi.

Mnoho štěstí, zdraví a lásky 
do dalších společně strávených let 

přejí děti s rodinami.

Navíc ještě gratulujeme mamince 
k jejím krásným 
70. narozeninám, které oslavila 
7. listopadu 2013.

Zdraví, štěsí a pohodu přejí 
manžel a děti s rodinami.

Blahopřání ke zlaté svatbě

Tchaj-wan v rytmu tajfunu 21. 11. 2013

Jupiter club  Velké Meziříčí
a jeho STUdentští Divadelní NAdšenci

uvedou v sobotu 7. 12. 2013 v 18.00 
v kinosále JC představení JÁ TĚ ASI... 

Původní, realisticky neskutečný, mírně detektivně 
hororový příběh se skrytou hádankou pro pozorné 

diváky. Vymysleli a předvedou: Aďa Strnadová, Míša 
Pospíchalová, Adam Strnad, Zuzka Žiláková, Nikča 

Zemanová, Tomáš Kotačka, Jiří Munduch, Terka 
Nováčková, Ivča Závišková a Vítek Zapletal.

Vstupné 40 Kč, předprodej na program. oddělení JC.

JÁ TĚ ASI...

Tradiční setkání 
bývalých 

(i současných) 
spolupracovníků 

Agropodniku 
Velké Meziříčí 

se uskuteční 
22. 11. 2013, 
v restauraci 
U Wachtlů 

ve Velkém Me-
ziříčí.  Začátek 

v 17.00.  
Srdečně všechny zve 
organizační výbor. 

Myslivecké sdružení družba vídeň pořádá ve vídni
v sobotu 30. listopadu 2013 tradiční poslední leč
Začátek v 19.30 hodin, hraje MaRaton. 
tombola zvěřina, myslivecká kuchyně. Srdečně zvou pořadatelé
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Divadlo Ikaros a  Jupiter club, s. r. o., Velké Me-
ziříčí 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 – Vysočina. Moderuje Kataeřina Karmazíno-
vá spolu s pracovníky Hospicového hnutí Vysočina. 
V představení zazní písně z muzikálů Kočky, Vlasy, 

Jesus Christ Superstar, Olive! a Čarodějky z Eastwic-
ku. Účinkují: Aneta Vrbková, Tomáš Mrazík, Mari-
ana Ambrožová, Tomáš Kotačka, Kateřina Mátlová, 
Petr Jan, Gabriela Smejkalová, Kristýna Nováková, 
Iveta Polášková, Bety Mikysková, Jana Mikysková, 
Marek Janoušek, Karolína Vaverková, Jan Moravec, 
Adéla Štindlová, Jitka Mirčevová, Pavla Kravalová, 
Aneta Bednaříková. Vstupné: 130 Kč v  předprodeji 
na programovém oddělení JC, 150 Kč na místě. 

Když svíce dohořívá – divadlo Ikaros

výstavy

Další divadelní představení sezo-
ny proběhne v úterý 3. 12. 2013 
v  19.30 hodin – hudební kome-
die VYHAZOVAČI.
Vtipný příběh se točí kolem disco 
klubu Cinders. Čtyři vyhazovači, 
na  první pohled tvrdí chlapíci, 
kteří se musí pohotově rozhod-
nout, náctiletí hoši připravující 
se na  velký večer, roztomilé na-

kadeřené slečny užívající si párty 
a  mnoho dalších postav ztvárně-
ných čtyřmi zpívajícími herci. Ko-
mická paleta lidských charakterů, 
z  nichž ovšem každý nabízí svůj 
osobitý příběh. 
Komedii dominuje hudba a  pís-
ně Ondřeje Brzobohatého. Hrají: 
Ondřej Brzobohatý, Ernesto Če-
kan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner

divadelní seZona podZiM 2013

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

▶ 28. 11. adventní dílny 
15.00 – Výroba a zdobení adventního věnce z perníku
17.00 – Výroba a zdobení adventního věnce z přírodnin. Přihlášky do 25. 11. 2013.
▶ 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. 2013 se mohou hlásit v kanceláři DDM 
nejpozději do 27. 11. 2013 na tel.: 566 781 852.

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

Vyhazovači – divadelní představení

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

V knihovně sestavují výstavní kalendář 
na r. 2014

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

Program:
✳ Rozsvícení vánočního 
    stromu a vánoční výzdoby
✳ Vystoupení skupiny PAVANA
✳ Nebeský pošťák
✳ Divadelní pohádka: 
    RÁKOSNÍČEK 
    A JEHO RYBNÍK

Adventní světýlka

Přijďte se přesvědčit, jak vidíte do Měst-
ské knihovny Velké Meziříčí ve dnech 20. 
a 22. listopadu. Odborníci firmy Optika 
Otto Němec prověří váš zrak unikátním 
přístrojem Visiotest.  Přineste si brýle, 

které používáte. Všech 11 testů zvládnete 
za 10 minut. Nic nezaplatíte a získáte had-
řík z mikrovlákna, slevy 50 Kč na případ-
ný nákup brýlí a čtenářský průkaz pro rok 
2014. Případná rezervace a podrobnosti 

tel.: 566 781 901. -iv-

Propolis, nazývaný také jako včelí tmel, smoluňka, dluž, patří mezi netra-
diční včelí produkty. Je to pryskyřičnatá látka příjemné aromatické vůně, 
jejíž barva se mění podle původu a stáří od zelenožluté až k temně hnědé. 
Surovinu na tvorbu propolisu včely sbírají na různých rostlinách vyluču-
jících pryskyřičnaté látky, jako je topol, bříza, olše, jilm, jehličnany, jírovec 
maďal a další. Do úlů ho nosí obdobně jak pyl – v takzvaných košíčcích 
na zadním páru nožiček. Včela se aktivně účastní na tvorbě propolisu vý-
měšky svých žláz. Za chladu je propolis tvrdý a křehký, při úlové teplotě 
se stává měkkým a tvárným. Včely používají propolis především jako sta-
vební a ochrannou látku k vystýlání a vyztužení buněk plástů, k zesílení 
tenkých okrajů plástů, k zatmelení otvorů a trhlin úlu a k těsnění česen. 
Propolisem včely pokrývají (balzamují) vetřelce, které usmrtily v úle a ne-
mohou je dostat z úlu ven. Ochranná funkce propolisu spočívá také ve vy-
tváření vhodné ochranné atmosféry v úlu. Propolis na stěnách má nejen 
tepelně izolační vlastnosti, ale ohřevem stěn se z propolisu uvolňují těka-
vé látky nasycující atmosféru úlu. Tyto těkavé látky mají antibakteriální 
účinky, což spolu s dalšími faktory zabraňuje množení mikroorganismů 
v úle. Antimikrobiální účinky propolisu podnítily zájem veřejnosti a lé-
kařů i farmaceutů o využití této látky v různých oborech lidské činnosti. 
Složení propolisu je značně proměnlivé a podíl jednotlivých složek udá-
vaných různými autory výrazně kolísá. Je to dáno rozdílnými přírodními 
podmínkami v místě sběru propolisu v průbě-
hu aktivního letu včel během roku. Propolis 
zpravidla obsahuje 50 % pryskyřičnatých látek, 
do 30 % včelího vosku, do 10 % balzámů a etérických olejů. V propolisu 
byly identifikovány desítky látek. Po chemické stránce obsahuje propolis 
hlavně flavonoidní barviva, dále organické kyseliny, aldehydy, alkoholy, 
estery a etéry. Mnoho látek má propolis společných s včelím voskem, ne-
boť včely záměrně mísí původní pryskyřice s touto látkou. Propolis obsa-
huje určitá množství vitamínů skupiny B, dále množství stopových prvků, 
které mohou výrazně ovlivnit jeho barvu, protože reagují s flavonoidními 
barvivy na šedočerné nebo zelenočerné látky. Rovněž propolis obsahu-
je i menší množství polysacharidů (asi 2 %). Má bakteriostatické účinky 
na celou řadu bakterií a jiné patogenní a nepatogenní organizmy. Působí 
rovněž na různé druhy hub a kvasinek. Z těchto důvodů se stále častěji 
příznivé vlastnosti propolisu využívají ve  farmakologii, ve stomatologii, 
v kožním lékařství atd. 
Surový propolis včelaři získávají příležitostně při prohlídkách úlů, a  to 
seškrabáváním z  rámků, z  jejich závěsů, z  rozšířených bočních louček 
rámků, ze strůpkových prkének, při čištění úlů atd. Při záměrném získá-
vání propolisu se vkládají do úlu různé pomůcky k zatmelení v období 
od  května do  srpna, kdy se může očekávat výskyt propolisu v  přírodě 
a jeho přísun do úlu. Zatmelení trvá různě dlouho, několik týdnů až ce-
lou včelařskou sezonu. Nejčastěji se na místo strůpku úlu vkládá pletivo 
z plastu s oky 2×2 mm. Pletivo se po zatmelení propolisem nechá vymrazit 
v mrazničce a po vyjmutí se propolis vydrolí. Množství získaného propoli-
su od včelstva je různé, kolísá od několika gramů do 100 g i více a je závislé 
na způsobu odběru, síle včelstva, prostředí, ve kterém se včelstvo nachází 
a na schopnosti včelstva tmelit. Tato schopnost je také značně ovlivněna 

původem a genetickými vlohami matky. Propolis lze použít jako syrový, 
např. na hnisající rány, a to po uhnětení v rukou do placičky a přiložení 
na ránu s fixací, např. obvazem. Nejčastěji se však připravuje roztok pro-
polis v etylalkoholu. Na 1 objemový díl propolisu přidáme nejméně 2 ob-
jemové díly 96 % alkoholu (jako náhradu lze použít slivovici či vodku – ale 
s nižším efektem) ve vhodné nádobě s uzávěrem a necháme při pokojové 
teplotě za občasného míchání macerovat několik dnů. Suspenzi filtrujeme 
nejprve přes několikrát přeložený sterilizovaný obvaz, abychom odstranili 
hrubé nečistoty a potom přes filtrační papír k odstranění jemných nečis-
tot. Čirý roztok je nasycený roztok propolisu, který dle potřeby ředíme 
etylalkoholem, glycerínem a vodou tak, aby se roztok nezkalil. Chceme–li 
připravit propolisovou mast, smícháme propolisovou tinkturu s čistým 
vepřovým sádlem, opatrně zahřejeme na 50°C a mícháme do odpaření 
etylalkoholu. Místo sádla lze použít i koupené masťové základy. Mnohem 
více informací o vzniku, složení a využití propolisu lze získat dnes v již 
dostupné odborné literatuře (např. Léčení včelími produkty – Richter). 
Literatura je běžně k dostání ve větších včelařských prodejnách anebo si ji 
můžete opatřit i na naší včelařské výstavě. 
Letošní včelařský rok z  celorepublikového hlediska nebyl nijak zvlášť 
příznivý. Dlouhotrvající zima a deštivé počasí v květnu a červnu značně 
snížilo produkci květových medů. Někteří včelaři místo vytáčení jarních 

medů museli v červnu včelstva přikrmovat. 
Počasí nepřálo v nižších polohách ani snůšce 
z akátů. Na Vysočině včelařskou sezonu za-

chránila snůška medovicových medů především ze smrků a někde z lip. 
Na evropském trhu je medu nedostatek, a  tak cena v marketech běžně 
dosahuje 140 až 160 Kč za 1 kg. Nedostatek medu vede nepoctivé výrobce 
k falšování medu, o čemž lze získat dostatek informací např. na internetu. 
V poslední době získávají na popularitě farmářské trhy, kde lze zakoupit 
kvalitní potraviny přímo od výrobců. Získat kvalitní med (bez příměsí za-
hraničních medů, antibiotik, barviv, sirupů atd.) lze rovněž přímo od vý-
robců – včelařů ve vašem okolí. Dnes již většina včelařů prodává část nebo 
celou svou produkci „přímo ze dvora“.
Kvalitní med budou zájemci mít možnost opět nakoupit i na tradiční vče-
lařské výstavě ve Velké Bíteši (výstavní sál Klubu Kultury, Masarykovo 
nám. č. 5), a to ve od čtvrtka 5. prosince do úterý 10. prosince 2013 
vždy od 9. do 17. hodin. Na výstavě bude ke zhlédnutí i zakoupení nauč-
ný a dokumentární film na CD o včelaření a včelařích na Bítešsku, který 
natočili dva naši členové př. Matějka a př. Janeček. Naši průvodci na vý-
stavě se rádi s dětmi mateřských i základních škol, ale i se všemi ostatními 
návštěvníky podělí o svoje zkušenosti s chovem včel a zajímavosti z jejich 
života. Velkou pozornost nejenom dětí přitahuje tradiční exponát – včely 
v proskleném úle, který ani letos nemůže chybět. Pro praktické včelaře 
chceme předvést opět některé zajímavé včelařské pomůcky. Z naší prodej-
ní nabídky je trvale vysoký zájem o medové pečivo, medovinu v několika 
druzích, svíčky z včelího vosku, výrobky z včelích produktů a oblíbené 150 
medové pivo.Na vaši účast se opět těší organizátoři, kteří všem návštěvní-
kům rádi přiblíží život a chov včel.             

Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

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.

Reklama a děti

Klub železničních modelářů při DDM Velké Meziříčí
pořádá VII. ročník výstavy

MODELOVÉ ŽELEZNICE TT
23.–24. listopadu 2013
v  Základní umělecké škole Velké Meziříčí, 
Poříčí 808/7, v době od 13 do 18 hodin
www.kzmtt.cz

ZáZRak jMéneM pRopolis

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET 
Brno manželů Buryanových pořádá v  pátek 29. listopadu 
a  v  sobotu 30. listopadu 2013 od  19.00 BAREVNÝ PLES. 
Hraje taneční skupina M.E.Š. Vstup pouze ve společenském 
oděvu.
 ▶ pátek 29. listopadu v 19.00 – pro účastníky kurzu,  
 kteří absolvují lekce tanečních v 19.00
 ▶ sobota 30. listopadu v 19.00 – pro účastníky kurzu, 
 kteří absolvují lekce tanečních v 17.00
Prodej vstupenek byl zahájen na programovém oddělení Ju-
piter clubu nebo před lekcí tanečních v budově luter. gym-
názia. Tel. 566 782 004–5. Vstupné: 130 Kč včetně místenky 
(vstupenky jsou určeny pro rodiče účastníků kurzu – 2 ks 
vstupenek na osobu).                                                             -prog-

Barevný ples v luteránském gymnáziu

Jupiter club, s.r.o., si vás dovoluje pozvat na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupí Smajlíci, Sluníčka, Harmonie, pěvecký sbor a orchestr ZUŠ.

Neděle 15. prosince v 15.30 a v 18.00
Pondělí 16. prosince v 18.00 hodin

sál luteránského gymnázia
Vstupné: 110  Kč

Vstupenky je možno zakoupit na programovém oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, VM nebo rezervovat na tel.: 566 782 004, 001

Změna programu vyhrazena!

Prodejní galerie Dvorek, Meziříčská 109, Křižanov
Vánoce 2013 ve dvorku

Předvánoční prodej začíná 24. 11. od 13.30 hodin, 
potrvá do konce roku.
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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.

Hned po prázdninách čekala bře-
zejcké sportovce série různých 
závodů. Část sportovců se na zá-
vody připravovala v srpnu na let-
ním soustředění v  Petrovicích 
v  Krušných horách. Mezi účast-
níky byli atleti a  boccista. A  tak 
si bocciu tentokrát pro zpestření 
zahráli i  atleti a  trenéři v  rám-
ci letního petrovického turnaje 
v boccie. Boccista Rosťa na oplát-
ku okusil atletiku – při trénincích 
si i on zkusil hod oštěpem. Na zá-
věr soustředění se všichni atleti 
pokusili vydat ze sebe to nejlepší 
při atletických závodech. 
První podzimní sportovní akcí 
bylo 3. kolo I. ligy OZP CUPU 
v  boccie, které se konalo v  Tep-
licích 7.–8. září 2013. Zúčastnili 
se 4 březejčtí boccisté – Fajkus, 
Třísková (kat. BC 2), Štursa a Fol-
varská (kat. BC1). Martinovi Faj-
kusovi, Pavle Třískové a Marušce 
Folvarské se podařilo po  sobot-
ních zápasech postoupit ze sku-
piny do  čtvrtfinále. Tam však 
nikdo z nich nezvítězil, což zna-
menalo konec v  turnaji a  nadějí 
na umístění do 4. místa. Celkové 
umístění bylo následující: kat. 
BC1 – Folvarská 7. místo, Štursa 
11. místo, kat. BC2 – Třísková 7. 
místo, Fajkus 8. místo.
Atleti se 25. září 2013 vydali 
do Stříbra za Plzní, kde se konaly 
poslední atletické závody tohoto 

roku Podzimní atletika Spastic 
Handicap. Druhé místo obháji-
la Darinka Švecová v  disciplíně 
100 m vozík, která si ve  Stříb-
ře vylepšila svůj čas na  2:33,77. 
Bramborovou pozici Darča obsa-
dila ve  své druhé disciplíně hod 
kuželkou výkonem 4,14 m a stala 
se tak nejúspěšnější březejckou 
atletkou těchto závodů.
Příjemné chvíle zažili boccisté 
a trenéři boccie při účasti na Inte-
grované boccie v Osové Bítýšce. In-
tegrovaná boccia zkráceně Iboccia 
je turnaj družstev na  bázi přátel-
ského utkání týmů složených z po-
stižených sportovců, ale i trenérů či 
přátel této hry. Je zde ve vzduchu 
o  něco méně nervozity než na  li-
gových turnajích. Nejde o  postup 
do  reprezentace, o  body do  celo-
roční ligové soutěže. Jde o to, aby si 
mohli zahrát všichni, kteří se okolo 
boccie motají a  strávit s  bocciou 
příjemný den. Trenéři si mohou 
vyzkoušet, jaké to je být v  kůži 
hráče, hráči si skvěle zatrénují 
a všichni dohromady zažívají, co je 
to týmová podpora. Dvě březejcká 
družstva slavila na turnaji výrazný 
úspěch. Na 2. místě se umístil tým 
ve  složení Pavla Šišková, Martin 
Klement a Jakub Rosa, na 4. mís-
tě skončil tým poskládaný z hráčů 
Rosti Štursy, Filipa Černého a Báry 
Šlitrové. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 15 týmů.

Dále měli trenéři a  druholigové 
hráčky boccii zaškrtnutý v  ka-
lendáři víkend 19.–20. 10. 2013. 
V Plzni se konalo 2. kolo II. ligy 
OZP Cupu v boccie, kde umístě-
ní, či neumístění rozhoduje o po-
stupu do ligy první. Velké naděje 
na  postup měla Zuzana Švecová 
(kat. BC3 – vozíčkáři neschopni 
odhodu hrající rampou a  s  po-
mocí asistenta), která v  1.  kole 
získala bronzovou medaili. Kdy-
by zahrála stejně úspěšně i v kole 
druhém, mohla slavit, neboť by 
ji čekal postup do  1. ligy. Zuzka 
svoji hru oproti kolu minulému 
zlepšila, přesto se umístila až 
na  12. místě. Všechny své zápa-
sy prohrála – i když jen těsně –, 
a ze skupiny tak do dalších bojů 
nepostoupila. Celkově se umísti-
la na místě 7.–8. Postup do prv-
ní ligy jí tak unikl o  vlásek, neb 
tento rok výjimečně postupovalo 
6 hráčů. Zuzka se však nevzdá-
vá a bude bojovat o postup zase 
příští rok, protože boccia ji, i přes 
prohry, pořád baví. Druhá bře-
zejcká hráčka 2. ligy OZP Cupu 
Karin Bučková se turnaje nezú-
častnila ze zdravotních důvodů.
Poslední očekávanou sportovní 
akcí tohoto roku bylo 2.–3. 11. 
2013  4. kolo I. ligy OZP Cupu 
v  boccie v  Brně. Zde byl úspěšný 
boccista Martin Fajkus, který po-
stoupil do  semifinálových bojů. 

Nakonec skončil na  pěkném 4. 
místě. Pěkném proto, že výbor-
ných hráčů v  boccie přibývá, 
konkurence roste a  je stále těžší 
uhájit pozice na prvních místech 
žebříčku.
Celkové umístění boccistů TJ 
DSB v OZP CUPU 1. ligy (celo-
roční soutěži v boccii): kat. BC2 
– Fajkus 8. místo, Třísková 7. 
místo, kat. BC 1 – Štursa 6. mís-
to, Folvarská 10. místo. V  každé 
z  těchto kategorií hrálo v  roce 
2013 celkem 12 hráčů. Tři po-
slední hráči v  žebříčku sestupují 

do 2. ligy. S 1. ligou se tak pro rok 
2014 bohužel rozloučí Maruška 
Folvarská, která se nezúčastnila 
posledního kola v Brně a propad-
la se až na 10. příčku. 
Podzim byl v  březejcké TJ velmi 
rušný a hektický. A co budou dělat 
březejčtí sportovci v zimě? Zhod-
notí svůj sportovní rok, budou se 
těšit na Vánoce, dál trénovat a vě-
řit, že příští rok dokáží to, co se 
nepovedlo letos. A my trenéři po-
děkujeme všem, kteří nám jakkoli 
pomáhají, aby si naši sportovci 
mohli plnit své sny. 

Březejčtí atleti a boccisté hodnotí podzimní sezonu

Letní SOU Petrovice. Foto: archiv TJ Březejc

-dos-

Skupina zdejších šachistů zamířila 
v  sobotu 9. listopadu na meziná-
rodní turnaj Pohár města Bučo-
vic, jehož 24. ročník se onoho 
dne konal ve  velkém sále taměj-
šího Katolického domu. Hrálo se 
celkem 9 kol po dvakrát patnácti 
minutách, a  to švýcarským způ-
sobem nasazování soupeřů, což 
obstarává počítač. Konkurence 
byla opravdu veliká a těžká, neboť 
relativní blízkost Brna se pros-
tě musela projevit i  účastí hráčů 
z  extraligových a  prvoligových 
oddílů. Přítomen byl i  někdejší 
juniorský mistr Evropy, nu a prá-
vě ten nakonec i  celou tuto sou-
těž poměrně jistě vyhrál. Kromě 
šachistů z moravských a slezských 
oddílů se dostavili i zástupci Ma-
ďarska, Bulharska a  Ukrajiny. 
Ve  startovním poli se tak objevi-
lo i  šest mezinárodních mistrů, 
pět osob s  titulem mistr FIDE 
(tedy Mezinárodní šachové fede-
race) a velmistři. A naši? Inu, ale, 
hráli, podle svých možností, nu 
a dopadli zákonitě asi tak, jak jim 
bylo předem souzeno a jak vlastně 
přesně dopadnout měli. Ovšem 
neradno se jim smát: vždyť divizní 
celek kopané se také nemůže ocit-
nout na popředních místech tur-

naje, kde by kromě Liberce, Plzně 
(a  když už ne přímo Sparty, tak 
alespoň Slavie) účinkovala také 
Chelsea a Bayern… Prostě, něko-
mu z Velkomeziříčských se dařilo 
více a  lépe, jinému méně a  hůře. 
Rating turnaje byl příliš vysoký, 
ovšem přesto – anebo spíš právě 
proto – šlo o akci zajímavou, sym-
patickou a opravdu vydařenou.
Konečné pořadí:
1. Vojtěch Plát TŽ Třinec 
7,5 b./54/42
2. Zoltán Hajnal Maďarsko 
7 b./52,5/40
3. Kirill Burdalev Bulharsko 
6,5 b./ 53,5/41,5
4. Jaroslav Bureš Agentura 64 
Grygov 6,5 b./52,2/41
5. Martin Šklíba Lokomotiva 
Brno 6,5 b./50,5/39
6. David Holemář Moravská Sla-
via Brno 6,5 b./50/38,5
7. Slavomir Sremanjak Ukrajina 
6 b./50,5/40
8. Petr Kičmer Baník Havířov 
6 b./47,5/36,5
9. Cvetoslav Cenov Bulharsko 
6 b./43/33,5
10. Jan Uhmann st. ŠK Hustope-
če 6 b./41,5/32,5
Hráči z VM a okolí:
13. Josef Kratochvíl (Caissa Tře-

bíč) 5,5 b./46,5/36,5 – 25. Vít 
Kratochvíl (TJ Náměšť n. O.) 
5 b./41/31,5 – 32. Milan Čtverá-
ček 4,5 b./38/30 – 39. Miloslav 
Kučera (Mostiště) 4 b./36/30 
– 44. Josef Dvořák (Měřín) 4 
b./33/26,5 – 51. Vladimír Pařil 
(So Jámy) 3 b./33,5/28 – 58. An-
drej Dohnalík 2,5 b./31/25 atd.
Vítězi samostatně vyhodnocených 
kategorií byli vyhlášeni Hustope-
čák Jan Uhmann st. (senioři nad 
60 let) na  celkovém 10. místě, 
mladá Nataša Richterová z Loko-
motivy Brno na 17. příčce (ženy) 
a Vít Kratochvíl z VM (25., žáci).
Celkový vítěz, mladý hráč Voj-
ta Plát, sice reprezentuje Třinec, 
ovšem pochází z  Rychnova nad 
Kněžnou. Je znám z  televizní 
talkshow herce Jana Krause, je-
hož kdysi při slovním souboji 
zaskočil a poté i takříkajíc až tak-
zvaně „úplně utřel“…
A  ještě něco: tou úplně nejve-
selejší a  nejhlučnější skupinou 
prakticky na každém turnaji bývá 
právě výprava z Velkého Meziří-
čí, jejíž členové se dokážou v po-
hodě smát i  vlastním porážkám, 
takže někdy musejí být organizá-
tory akce i  napomínáni a  ukáz-
ňováni.

Šachisté sehráli mezinárodní turnaj

-vp-

I. liga mladších dorostenek
TJ Sokol VM – DHK Pardubice 
33:18 (17:13)
Utkání začaly domácí hráč-
ky vlažně, malým důrazem 
v  obranné fázi pouštěly Par-
dubické do  častého zakončení 
a  do  desáté minuty musely ne-
ustále dotahovat brankové man-
ko. V útočné fázi těžily zejména 
z  individuálních schopností, 
díky nimž se podařilo srovnat 
na 4:4. V dalších minutách zlep-
šenou souhrou již začaly mít 
herně navrch. V  závěru prv-
ního dějství změnou na  postu 

brankářky a  zlepšenou souhrou 
defenzivy se jim podařilo získat 
čtyřgólový náskok. Po  změně 
stran jsme pokračovali v  nasa-
zeném tempu i  ve  zlepšeném 
kolektivním výkonu. Dobrým 
pohybem a  nápaditými akce-
mi jsme soupeřkám v  rozmezí 
31.–41. minuty nedovolili skó-
rovat a  získali si tak zklidňující 
náskok. V  další fázi pak již do-
stali příležitost všechny hráčky 
rovným dílem a  přispěly tak 
k pohodovému vítězství. Střelec-
ky a herně se dařilo Elišce Kou-
delové, Denise Janečkové.

Sled branek – 0:1, 1:2, 3:2, 4:4, 
6:4, 8:5, 11:7, 14:10, 17:12, 22:13, 
22:15, 26:15, 29:16, 33:16. 7m 
hody 1/0:3/1, vyloučení 2:0. 
Počet střel 61:54. Hrály: Jarmi-
la Šabacká, Veronika Blažková 
– Eliška Koudelová (10), Agáta 
Uchytilová (8), Denisa Janečko-
vá (5), Romana Doležalová (4), 
Soňa Bačová (2), Kateřina Záviš-
ková (1), Dagmar Mejzlíková (1), 
Michaela Zedníčková (1), Andrea 
Rymešová (1), Lucie Teplá, Eliška 
Buchtová. Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Radka Zedníčková.

-záv-

http://www.hazenavm.estranky.cz/

Mladší dorostenky házené si vedly v domácím prostředí suverénně
1. Olomouc 9 8 0 1 360:150 16
2. Bohunice 9 6 0 3 260:224 12
3. Hodonín 9 4 2 3 228:225 10
4. H. Brod 8 3 2 3 198:247 8
5. V. Meziříčí 9 3 0 6 233:248 6
6. Pardubice 8 0 0 8 136:321 0

Denisa Janečková. Foto: Jaroslav Hugo

kUželky

HHK VM B – TJ Náměšť nad 
Oslavou 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Diváků: 105. Rozhodčí: Honza 
– Bláha, Kacetl. Branky: 12. Stře-
cha L. (Střecha F., Frühauf), 19. 
Křípal (Kampas J.), 34. Střecha 
F. (Frühauf), 45. Malec (Pokor-
ný), 52. Střecha F. (Frühauf) – 29. 
Slavík (Toman, Sázavský M.), 
49. Pejchal (Kejda). Vyloučení: 
4:8. Využití: 1:0. Oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 32:54. HHK B: 
Štourač (Šeba) – Střecha L., Po-
korný – Kudláček M., Navrátil 
– Musil F., Ambrož – Střecha F., 
Frühauf, Malec – Šoukal, Hubl, 
Vrána – Kampas M., Kampas J., 
Křípal – Pelíšek, Musil Š.
Od prvních minut se hrál rychlý 
a  důrazný hokej. Náměšť potvr-
zovala roli favorita celé soutěže 
a každý její útok znamenal velké 
nebezpečí pro domácí obranu, 
za níž se celý zápas vyznamená-
val Jiří Štourač. Branky ale začali 
dávat domácí. Nejprve si ve  12. 
minutě, kdy hrála obě mužstva 
ve  čtyřech, najel mezi kruhy Li-
bor Střecha a prostřelil Aleše Sá-
zavského v brance hostí. Minutu 
před koncem se podařil výpad 
třetí lajny domácích a  po  střele 
a  dorážce bratří Kampasů pře-

hodil ležícího gólmana Křípal.
Ve  stejném herním tempu po-
kračovala i druhá třetina. Útočné 
akce se přelévaly z  jedné strany 
na  druhou a  až do  29. minuty 
zápasu vládli oba strážci branek. 
Utnul to až Slavík, jemuž se po-
dařilo snížit střelou do  odkryté 
domácí svatyně. Radost hostům 
vydržela jenom pět minut. Dal-
ší hru ve  čtyřech na  obou stra-
nách využili Frühauf s  Filipem 
Střechou a  posledně jmenovaný 
upravil skóre po  dvou třetinách 
opět o dva góly.
Poslední část začala přesilovkou 
HHK a  díky Malcovi odskočili 
domácí už o tři branky. O klid je 
o 4 minuty později připravil ná-
měšťský Pejchal a  od  této chvíle 
zasypávali hráči TJ domácí bran-
ku jednou střelou za  druhou. 
Nejenže z  toho nic nevyprodu-
kovali, ale navíc osm minut před 
koncem znovu neuhlídali dvojici 
Frühauf – Filip Střecha, kteří 
udělali za  stavem utkání tečku. 
Náměšť se sice ani poté nevzdá-
vala, ovšem její závěrečný nápor 
narušila dvě oslabení a  zkorigo-
vat stav už se jí tak nepodařilo.
Další výsledky 6. kola: Zastáv-
ka – Křižanov 7:3, Velká Bíteš 

B – Veverská Bítýška 2:3 po  SN
Program:
Příště zajíždíme do  Bíteše, kde 
se utkáme s Veverskou Bítýškou. 
Hrát se bude v  sobotu 23. 11. 
2013 v 16.00.
1. RH Cent. Brno 6 5 0 1 0 52:13 16
2. Náměšť nad Osl. 5 4 0 0 1 31:18 12
3. V. Meziříčí B 6 4 0 0 2 25:19 12
4. Zastávka 6 2 2 1 1 29:28 11
5. Telč 6 3 0 1 2 31:19 10
6. Vev. Bítýška 5 2 2 0 1 18:14 10
7. V. Bíteš B 6 2 0 1 3 17:23 7
8. Křižanov 6 1 0 0 5 28:39 3
9. Bulldogs Brno 6 1 0 0 5 24:51 3
10. Šerkovice 6 1 0 0 5 20:51 3

Hokejové béčko zdolalo Náměšť

-ht-

Valná hromada 
HHK Velké Meziříčí
Horácký hokejový klub, ob-
čanské sdružení, IČ: 43378943, 
Vrchovecká 37, 594  01 Velké 
Meziříčí, oznamuje, že dne 
17. 12. 2013 se koná od 16 ho-
din na  zimním stadionu Velké 
Meziříčí valná hromada občan-
ského sdružení.
Program:
1. Úvod. 2. Výsledky hospo-
daření za  rok 2012. 3. Zpráva 
revizní komise. 4. Sportovní 
výsledky za  sezonu 2012/2013. 
5. Diskuze a závěr. -hhk-

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A  – SCI Jihlava 
2571:2493 * 6:2
Baloun 428:396 Doležalová
Kováč 415:459 Chalupa
Lavický B. 435:428 Birnbaum R.
Lavický Ji. 443:411 Dočekal
Starý 394:423 Borochovský
Korydek 456:376 Birnbaum S.
První kuželkářský tým Spartaku 
Velké Meziříčí v  souboji o  čelo 
tabulky s  druhou Jihlavou uspěl 
a  udržel si domácí neporazitel-
nost a vedení v soutěži.
Krajská soutěž Vysočiny
skupina B
Spartak VM B – CHJK Jihlava B 
1569:1619 * 1:5
Fajmonová 401:416 Kejnovský
Lavický F. 404:401 Žaloudek
Trnka 368:396 Vejvoda
Mička 396:406 Mareš
Ani v  tomto kole B družstvo 
Spartaku Velké Meziříčí nebo-
dovalo.
BOPO Třebíč B – Spartak VM C  
1560:1621 * 2:4
Polomski 395:377 Badalík
Krutiš 349:395 Mátl
Franc 411:394 Krejska
Frantík 405:455 Weiss
Velkomeziříčské céčko doká-
zalo porazit třebíčského lídra 
tabulky i  díky výbornému vý-
konu Vladimíra Weisse. 

-sta-
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Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
2:2 (0:0, 2:1, 0:1)
Branka a  asistence HHK: 40. 
Tichý (Burian L.), 46. Tlapák 
(Burian L.). Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Pacalová, Kampas F., 
Dundálek – Tichý, Burian L., Tla-
pák – Šilpoch D., Bernat, Kapusta 
O. – Pavelka. Vyloučení: 6:4, vy-
užití: 0:0, v  oslabení: 1:0. Střely 
na branku: 21:29. Diváci: 60.
Starší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 3:8 
(0:4, 2:3, 1:1)
Branky a  asistence HHK: 3. Řepa 
(Hedbávný), 12. Řepa, 15. Báňa M., 
19. Řepa (Havliš), 27. Zacha (Řepa), 
30. Řepa, 34. Řepa (Báňa M.), 54. 
Řepa (Havliš). Sestava HHK: Svo-
boda (41. Pestr) – Báňa M., Šande-
ra, Karásek, Janoušek – Hedbávný, 
Řepa, Zacha – Procházka, Havliš, 
Kapusta L. – Ambrož. Vyloučení: 
7:4, využití: 0:2, v oslabení: 0:2. Stře-
ly na branku: 32:19. Diváci: 60. 
Mladší žáci
HC Chotěboř – HHK VM 12:4 
(4:1, 6:2, 2:1)

Branky a  asistence HHK: 11. 
Poledna (Dvořák, Krčma), 32. 
Švejda, 34. Švejda (Poledna), 
54. Švejda (Šilpoch M.). Sestava 
HHK: Honiš – Šilpoch M., Vildo-
mec, Nesvadba, Broža – Dvořák 
L., Švejda, Poledna – Sobotka, 
Krčma, Dvořák F. – Strádal T., 
Zdvihal. Vyloučení: 2:5. Střely 
na branku: 35:9. Diváci: 50.
HHK VM – HC Moravské Bu-
dějovice 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Branky a asistence HHK: 3. Švejda, 
31. Zdvihal (Poledna), 34. Sobotka 
(Zdvihal), 47. Dvořák F. (Dvořák 
L., Zdvihal), 53. Švejda, 60. Poled-
na (Švejda). Sestava HHK: Honiš 
– Šilpoch M., Vildomec, Nesvad-
ba, Broža – Dvořák L., Švejda, Po-
ledna – Sobotka, Krčma, Dvořák 
F. – Strádal T., Zdvihal, Bartošek. 
Rozhodčí: Rous, Musil. Vyloučení: 
5:4, využití: 1:0. Střely na  branku: 
28:13. Diváci: 36
Program: 24. 11. HHK ml. žáci – 
SK H. Slavia Třebíč a HHK st. žáci 
– SK H. Slavia Třebíč (ZS Náměšť); 
v  11.45 HHK dorost – HC Bru-
mov-Bylnice (ZS VM)

veřejné bRUslení

So 23. 11. 13.00–14.30
Ne 24. 11. 14.30–16.00

Út 26. 11. 15.45–17.15
So 30. 11. 14.15–15.45

Závěr běžecké sezony přespolních běhů je již tradičně  ve  znamení 
Velké kunratické v Praze. Letošní již 80. ročník se navíc mohl pochlu-
bit rekordní účastí běžců všech věkových i výkonnostních kategorií. 
V kategorii starších kluků se na start  postavil i reprezentant Sokola 
Velké Meziříčí Petr Vokoun. Kromě Petra startovalo v  jeho katego-
rii  dalších  237 běžců. Závod se běžel jako časovka, tzn., že závodníci 
na trať vybíhali v časovém intervalu ve dvojicích a každý se snažil o co 
nejlepší čas bez možnosti konfrontace s ostatními soupeři. V této po-
četné konkurenci Peťa potvrdil letošní skvělou formu a dosáhl nejlep-
šího času. Vítězství tedy putuje do Velkého Meziříčí a je zlatou tečkou 
za letošní vydařenou sezonou.

Petr Vokoun zakončil 
běžeckou sezonu zlatem

-vok-, foto: archiv autora

2. liga žen Morava
TJ Sokol VM – TJ Sokol Karvi-
ná 19:23 (10:10)
V  předposledním utkání letoš-
ního podzimu naše ženy hostily 
družstvo aktuálně prvního celku 
2. ligy Moravy, a  to Karvinou. 
I  přes vyrovnaný první poločas, 
nakonec zůstaly bez bodů. 
Do  úvodu utkání jsme vstoupily 
lépe a  hned se ujaly vedení 2:0. 
Postupem času se hra vyrovnala. 
Na  obou stranách se dobře brá-
nilo, a  to byl i důsledek toho, že 
se hrálo spíše v pomalejším tem-
pu. Naše hráčky se prosazovaly 

hlavně z  prostoru brankoviště 
a  bohužel, nebyla z  naší strany 
k vidění žádná střelba ze střední 
vzdálenosti. Obě družstva se tak 
střídala v  nejtěsnějším vedení, 
ale nikdo se nedokázal utrhnout 
o větší brankový rozdíl. 
Vstup do  druhé půle byl z  naší 
strany naprosto tragický. Během 
čtyř minut jsme inkasovaly čtyři 
rychlé branky a  ani time-out ne-
pomohl ve  zklidnění hry. Naše 
časté technické chyby v  útočné 
fázi znamenaly, že jsme během 
chvíle prohrávaly osmibranko-
vým rozdílem (7. minuta 10:18). 

První gól jsme dokázaly vsítit až 
v  deváté minutě. Přes zlepšenou 
obranu jsme stále v útoku nebyly 
schopné se prosadit, kdy nás i čas-
to zastavila branková konstrukce. 
Ke konci jsme zlepšily pohyb, ale 
již to nic neměnilo na  tom, že 
jsme opět na  domácí půdě pro-
hrály, tentokrát stavem 19:23.
O  výsledku tohoto utkání roz-
hodlo prvních deset minut dru-
hého poločasu, kdy jsme inkaso-
valy osm branek. Nezbývá nám, 
než se poučit z  chyb a  důsledně 
se připravit na  poslední utkání 
sezony. To odehrajeme v  sobotu 

23. listopadu od 13 hodin na do-
mácí půdě. Soupeřem nám bude 
poslední celek, Velká Bystřice.
7m hody 0/1:4/4; vyloučení: 1:2, 
počet diváků 15. Sled branek: 2:0, 
3:3, 7:6, 10:10, 10:18, 12:21, 14:21, 
19:23. Sestava a  branky: Babáč-
ková Marcela, Zelníčková Marta 
– Hublová Hana (7), Plachetská 
Jitka (3), Svobodová Diana (2), 
Klusáčková Jana (2), Škrdlová Re-
nata (2), Závišková Iva (2), Sed-
láčková Klára (1), Pacalová Len-
ka, Homolová Michaela, vedoucí 
družstva Ing.  Stanislav Tvarůžek, 
Jana Lavická. 

Házenkářky jsou po utkání s Karvinou opět bez bodů

-jl-

Extraliga
HC Lukáš – SK Omega VB 3:3
Studený 2, Tomek – Dvořák 3
SK Vídeň – SPL Radostín nad 
Osl. 4:3
Simonides, Vávra, Střecha Lad., 
Janák – Krejčí 2, Požár 
SK Afcon Kunšovec VM – Auto 
Dobrovolný VM 9:3
Strnad 4, Pyrochta 3, Klapal, To-
pol – Pachl, Vondráček Jiří, Šefčík
Agromotor VM – HC Benetice 
8:0
Sobotka 2, Kavina 2, Krejčí, Bíbr, 
Vávra, Zachoval

SK Netín – Sanborn VM 1:11
Plhák T. – Hanus 5, Puffer 3, Slá-
ma 3 
HC Lukáš – Tech. služby VM 4:6
Studený 2, Ježek 2 – Horký A. 2, 
Vyhlídal, Šlapal O., Pospíšil, Heř-
man 
1. Sanborn VM 7 6 0 1 48:16 12
2. HC Lukáš 8 5 1 2 61:34 11
3. Tech. služby VM 7 5 0 2 45:23 10
4. Agromotor VM 7 4 1 2 38:19 9
5. SK Afcon Kunšovec VM 7 4 0 3 45:23 8
6. SK Netín 7 4 0 3 43:38 8
7. HC Laser Zikmund 6 4 0 2 36:35 8
8. SK Omega VB 7 2 2 3 27:18 6
9. SK Vídeň 7 2 0 5 21:48 4
10. SPL Radostín 7 2 0 5 17:44 4
11. HC Benetice 7 2 0 5 17:49 4
12. Auto Dobrovolný VM 7 0 0 7 19:70 0

1. liga
HC Ořechov – SK Str. Zhoř 4:4
Kokojan, Koudela, Kupka, Káňa 
– Bartušek, Kazda, Urbánek
River VM – HC Křižanov 3:4
Rous, Daniel, Fikr – Štěpánek, Fi-
ala, Burian 2
HCF Dráhy VM – Horní Heř-
manice 4:8
Mišura, Jeřábek, Šlapák, Tuček 
– Mejzlík J. 2, Kališ 2, Kypet 2, 
Mejzlík Z., Kutílek 
NHÚ Balinka VM – HC Bory 14:0
Požár 4, Komínek 3, Necid 3, 
Mucha Jar. 2, Vacula 2

HC Pikárec – Farma Měřín 3:6
Vařejka, Chrást, Jaša – Kožený, 
Uchytil 2, Štoček 2, Půža
HC Tasov – SK Lavičky 6:5
Sláma 2, Havliš, Chlubna, Hamá-
ček, Svoboda – Stupka 3, Nevěčný 2
1. Horní Heřmanice 7 7 0 0 55:22 14
2. NHÚ Balinka VM 7 5 1 1 52:25 11
3. Farma Měřín 7 5 1 1 44:18 11
4. HC Pikárec 7 5 0 2 51:32 10
5. HC Ořechov 7 4 1 2 37:26 9
6. HC Tasov 7 4 0 3 35:28 8
7. River VM 7 3 0 4 32:34 6
8. SK Str. Zhoř 7 2 1 4 23:40 5
9. SK Lavičky 7 2 0 5 22:24 4
10. HCF Dráhy VM 7 1 1 5 26:32 3
11. HC Křižanov 7 1 1 5 20:45 3
12. HC Bory 7 0 0 7 12:78 0

-vid-

Do čela městské hokejové ligy se dostal Sanborn

OP kadetky U17
Valosun Sokol Šlapanice – BK 
VM 48:50 a 32:55
Cílem týmu mladších dorostenek 
je postoupit do  finálové skupiny 
soutěže, k tomu musí v základní 
skupině „Západ“ skončit na prv-
ních dvou místech. A aby se tento 
cíl mohl realizovat, bylo potřeba 
uspět v Brně proti týmu rezervy 
Valosunu Brno, který hraje pod 
hlavičkou Šlapanic. 
Nástup do  prvního zápasu byl 
od  našeho týmu velmi rozpačitý 
a v první čtvrtině jsme prohrávali 
už dvouciferným rozdílem. Od za-
čátku druhé čtvrtiny náš tým vy-
rovnal hru a začal postupně bodík 
po bodíku ukrajovat z náskoku do-
mácích. Na  začátku třetí čtvrtiny 
začalo skvělé tažení našeho týmu 
a skóre se otočilo v náš prospěch. 
Poslední čtvrtina byla z obou stran 
značně nervózní. Po  dvou minu-

tách jsme se ujali vedení 48:40. 
Ale ve zbývajícím čase nám všech-
ny střely vypadávaly z  koše, jako 
kdyby byl navrchu nějaký „dekl“. 
Minutu a půl před koncem soupeř 
dotáhl náš náskok a  srovnal stav 
zápasu na 48:48. A  to jsou chvíle, 
pro které správní „baskeťáci“ žijí. 
V  napínavé koncovce padl již jen 

jeden koš, který vstřelila Julka Ráč-
ková, a  náš tým vyhrál rozdílem 
dvou bodů. Posledních patnáct 
sekund se podařilo našemu týmu 
držet míč, aniž by jej půjčil soupeři. 
Zápas byl u konce a v našem týmu 
propukla velká radost.
V  druhém zápase od  začátku 
kontrolovaly velkomeziříčské 

hráčky jeho vývoj. Soupeřky 
byly asi zdrcené těsnou poráž-
kou z  prvního zápasu a  také se 
nemohly prosadit proti výbor-
né obraně našeho týmu. Proto 
na konci utkání byl ve skóre roz-
díl 23 bodů v náš prospěch. A to 
jsme potřebovali, protože tímto 
se domácí hráčky eliminovaly 

z  postupové hry. A  další přímý 
soupeř o  postup Blansko nás 
čeká v  domácím prostředí, kde 
bychom jej měli porazit. Samo-
zřejmě ještě také budeme hrát 
s Tišnovem, ale v případě úspě-
chu s  Blanskem, na  výsledku 
těchto zápasů již nebude záležet.
Sestava týmu: Julie Ráčková, 
Kristýna Čermáková, Karolína 
Čermáková, Kristýna Dvořáko-
vá, Ivča Blaťáková, Marie Drlič-
ková, Barbora Kučerová, Eliška 
Brázdilová, Nikola Syslová a Ka-
teřina Kryštofová, trenér Kamil 
Hugo, asistenti Tomáš Rapušák 
a Petr Filla ml.
Tabulka skupiny Západ
1. BK Blansko 8 zápasů (6 vítěz-
ství) 14 b.
2. BK Velké Meziříčí 8 zápasů (6 
vítězství) 14 b.
3. Valosun Sokol Šlapanice 10 zá-
pasů (3 vítězství) 13 b.

4. SK Basketbal Tišnov 6 zápasů 
(5 vítězství) 11 b.
5. BK Rosické štiky 8 zápasů (0 
vítězství) 8 b.
Program: 23. 11. Spartak Uh. 
Brod – BK VM (ženy) v U. Brodu
23. 11. SK Žabovřesky – BK VM 
(kadeti U17) v Brně, souboj o 1. 
místo tabulky
23. 11. BK VM (kadetky U17) 
– SK Tišnov v  9.00 a  v  11.00 
ve  Velkém Meziříčí (tělocvična 
ZŠ Školní)
Uherské Hradiště – BK Velké 
Meziříčí (muži), pátek 22. 11., 
20.00 v Uherském Hradišti
Na  fotce zleva Karolína Čermá-
ková, Kristýna Čermáková, Kris-
týna Dvořáková, Barbora Kuče-
rová, Marie Drličková, Nikola 
Syslová, Vačice Blaťáková, Eliška 
Brázdilová, Kateřina Kryštofová 
a Julie Ráčková.

-rap-, foto: archiv BK VM

Basketbalové kadetky si poradily s hráčkami rezervy Valosunu Brno

Úspěšní mládežníci HHK

-hhk-

I. liga starších dorostenek
TJ Sokol VM – DHK Pardubice 
27:29 (15:12)
Utkání podzimu začalo s  hodi-
novým zpožděním, neboť dvojice 
rozhodčích „zasklila“ svoji dele-
gaci a nakonec po telefonické ur-
genci dorazil pouze jeden brněn-
ský arbitr. Nervozita hráček tak 
zbytečně narůstala. Pardubické 
do utkání vstoupily více než zda-
řile a do naší lehkovážné obrany 
si chodily, jak chtěly. Za nepřízni-
vého stavu 4:8 si domácí lavička 
brala oddechový čas, aby se po-
kusila zkonsolidovat síly a  změ-
nit herní chaos. Trenérské rady 
a  změny v  sestavě přinesly svoje 
ovoce. Postupně se díky obranné-
mu důrazu a  útočné souhře po-
dařilo srovnat a do poločasu jsme 
byli i brankově lepší. Střelecky se 
dařilo na  spojce Ivě Záviškové, 
brejkové akce proměňovaly Klára 
Sedláčková a  Eliška Koudelová. 
Tříbrankové vedení jakoby ukolé-
balo náš tým, který i přes důraz-

né varování vstoupil do druhého 
dějství nevýrazně a  nesoustředě-
ně. Soupeřky tak v  rozmezí 31.–
40. minuty dokonale využily naše 
„hrubice“ v útočné fázi a postup-
ně srovnaly i  brankový poměr. 
V dalších minutách se dařilo vy-
užívat brankové příležitosti, když 
brankami spojek Renaty Škrdlo-
vé a  naší kanonýrky jsme drželi 
dvoubrankový náskok. Domácím 
hráčkám však viditelně docháze-
ly síly, k tomu se přidaly i častější 
chyby v bránění a zejména mizer-
ný výkon brankářek. To vše po-
stupně nahrálo soupeřkám, které 
využívaly sebemenší zaváhání 
našich. Soupeř nás v této fázi pře-
střílel a my pak postupně zahodili 
čtyři tutovky včetně sedmimet-
rového hodu. V posledních třech 
minutách jsme již tahali za kratší 
konec. Závěrečná snaha našeho 
týmu o zteč, kdy jsme se pokusili 
těsnou celoplošnou osobní obra-
nou soupeřky donutit k chybám, 
vyzněla vniveč, čímž naše postu-

pové naděje padly pouze do teo-
retické roviny. 
Sled branek – 0:2, 1:3, 3:3, 3:5, 
4:8, 8:8, 10:9, 10:11, 12:12, 15:14, 
18:15, 18:18, 20:18, 21:19, 21:22, 
22:24, 23:25, 25:26, 25:28. 7m 
hody 2/1:6/5, vyloučení 2:4. Po-
čet střel 47:50. Hrály: Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – 
Závišková Iva (12/1), Škrdlová 
Renata (5), Sedláčková Klára (5), 

Koudelová Eliška (4), Janečková 
Denisa (1), Závišková Kateřina, 
Rosová Terezie, Homolová Mi-
chaela, Doležalová Romana, Ba-
čová Soňa, Polášková Silvie. Tre-
néři ing. Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová, Edita Partlová.
1. Olomouc 7 7 0 0 267:145 14
2. Velké Meziříčí 7 4 0 3 204:201 8
3. Pardubice 6 4 0 2 163:186 8
4. H. Brod 7 1 1 5 190:215 3
5. Hodonín 7 0 1 6 177:254 1

Starší dorostenky házené nakonec prohrály

-záv-

Iva Závišková. Foto: Jaroslav Hugo



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 41 | 20. lIstopadu 2013 stRana pp www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 41 | 20. lIstopadu 2013

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Šéfredaktorka ing. ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. bc. Martina strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

®

Velmez zakončil podzim výhrou nad Napajedly

kdy a kaM

na  házenou do  haly za  Světlou 
22. 11. v 18.30 2. liga ml. doros-
tenci – Juliánov (předehrávka); 
23. 11. v 9.00 1. liga st. dorostenky 
– Olomouc; v 11.00 1. liga ml. do-
rostenky – Olomouc; ve 13.00 II. 
liga ženy – Vel. Bystřice; v  15.00 
2. liga ml. dorostenci – Prostějov; 
v 17.00 II. liga muži – Prostějov
na hokej na zimní stadion 20. 11. 
v 18.00 HHK VM – HC U. Brod.
na  basketbal do  tělocvičny ZŠ 
Školní 23. 11. v 9.00 a v 11.00 ka-
detky U17 – SK Tišnov

MSD skupina D
FC VM – TJ FS Napajedla 1:0 
(1:0)
Střelci: 40. Z. Mucha. Rozhodčí: 
Možíš, Miklík, Stehlík. Sestava 
FC VM: Simandl – Mucha Z., 
Krejčí, Mucha P., Bouček Liška 
(89. Pokorný), Němec, Souček, 
Ráček (85. Beran), Němec, 
Vyskočil (80. Bradáč) – Simr, 
na  lavičce Invald, Vítek, trenér 
Smejkal ml., Šimáček. ŽK: Vlček, 
Žáček. Diváků: 172.
První šanci si připravili domácí, 
ale Bouček jen těsně minul zad-
ní tyč brány. Hosté odpověděli 
v 6. min po rozehraném přímém 
kopu střelou Vlčka vysoko nad. 
V  10. min zahráli hosté rohový 
kop, ale Patrik Mucha poslal míč 
do  bezpečí. V  18. min zahrával 
Laďa Němec přímý kop, jeho 
centr našel ve vápně volného Pat-
rika Muchu, ale ten hlavou bránu 
minul. Ve 29. min našel Zdeněk 

Mucha před bránou Pavla Simra, 
ten přiklepl míč Romanovi Vy-
skočilovi, jeho tvrdou střelu však 
Krajča vyrazil. Ve  32. min našel 
Patrik Mucha ve vápně Pavla Si-
mra, ten střílel z  první, ale míč 
obrana odvrátila na  rohový kop. 
Ve  40. min zahrál přímý kop 
Laďa Němec, na  centr si nasko-
čil Zdeněk Mucha a  jeho přesná 
hlavička skončila v síti 1:0. Ve 41. 
min zahrozil průnikem do  váp-
na Huťka, Zdeněk Simandl však 
včasným vyběhnutím šanci zma-
řil. Ve 43. min se k odraženému 
míči, po  souboji Pavla Simra 
s  gólmanem hostů, dostal Milan 
Souček. Jeho střelu na přední tyč 
však Krajča zachytil. 
Ve  druhém poločase se průběh 
zápasu otočil, domácí přesta-
li soupeře účinně presovat, ten 
získal střed hřiště, lépe kombi-
noval a  také si vypracoval více 
nebezpečných situací. Domácí 

hráči znervózněli a  přestala se 
jim dařit kombinace. Ve 47. min 
Zdeněk Simandl zachytil centr 
do vápna před nabíhajícím Huť-
kem. V 56 min. pronikl do váp-
na Kovář, po  souboji s  Jardou 
Krejčím se dožadoval pokuto-
vého kopu, hlavní rozhodčí však 
souboj jako nedovolený nepo-
soudil. V  57. min nebezpečný 

centr do  vápna odvrátil na  ro-
hový kop Zdeněk Mucha. V 58. 
min si stejně počínal Milan 
Souček. V 66. min byl na hrani-
ci vápna faulován Laďa Němec, 
k  přímému kopu se postavil 
Patrik Mucha, ale bránu hostů 
překopl. V  70. min Pavel Simr 
sklepl centrovaný míč na  Laďu 
Němce, gólman Krajča byl však 

u tyče včas. V 72. min našel Laďa 
Němec z  přímého kopu hlavič-
ku Patrika Muchy, ale ten trefil 
náruč hostujícího gólmana. Pak 
měl šanci dvakrát Dufka, jeho 
druhou tvrdou střelu na  před-
ní tyč vyrazil Zdeněk Simandl 
na  rohový kop. Závěr utkání si 
již domácí hráči pohlídali a při-
psali si další tři divizní body.

Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Do  dnešního utkání jsme nastu-
povali opět s dalšími dvěma změna-
mi v základní sestavě i přes to jsme 
první poločas zvládli v solidní herní 
kvalitě. Bohužel, jak už se stává na-
ším zvykem, v druhé půli jsme her-
ně propadli a nabídli soupeři něko-
lik slibných situací.  Jsem velmi rád, 
že i přes herní propad ve druhé půli 
jsme jednobrankový náskok z prv-
ního poločasu udrželi.“ Nejlepší 
hráči utkání: Zdeněk Mucha, Jarda 
Krejčí, Michael Dufka.
1. Vyškov 16 10 5 1 32:12 35
2. Rosice 16 10 2 4 32:19 32
3. Velké Meziříčí 16 9 3 4 25:16 30
4. Líšeň 16 8 4 4 28:15 28
5. Polná 16 8 4 4 30:25 28
6. Vrchovina 16 7 4 5 17:14 25
7. Bystrc 16 6 5 5 28:24 23
8. Pelhřimov 16 6 3 7 27:29 21
9. Stará Říše 16 5 6 5 19:21 21
10. Hodonín 16 4 8 4 16:19 20
11. Uh. Brod 16 5 5 6 17:24 20
12. Blansko 16 4 6 6 24:25 18
13. Tasovice 16 3 4 9 18:26 13
14. Napajedla 16 3 3 10 15:27 12
15. Bohunice 16 3 3 10 18:35 12
16. Bystřice n. P. 16 2 5 9 13:28 11

Jediný gól utkání z kopačky Zdeňka Muchy. Foto: Antonín Dvořák

Je neuvěřitelné, jak ten čas běží. 
Ve  středu 30. října se v  plné 
svěžesti, zdraví a  hlavně chu-
ti do  života dožil významného 
životního jubilea – 10. výročí 
svých padesátin, tedy šedesát-
ky – pan Zdeněk Parkan. Celým 
životem jej provází sport. Již 
v 6. třídě dělal na úrovni lehkou 
atletiku pod vedením legen-
dárního trenéra „Kádi“ Nováka 
a  Jiřího Winterlinga. Po  absol-
vování střední průmyslové školy 
ve  Žďáře nad Sáz. hrál od  roku 
1972 za B-tým FC Velké Meziříčí 
kopanou a  také za  TJ Motorpal 
Velké Meziříčí hokej v  krajském 
přeboru. Po skončení aktivní ka-
riéry hráče v kopané byl v letech 
1992–97 úspěšným trenérem A-
-týmu mužů v krajské I. B třídě, 
na  což rád vzpomíná. Přestože 
nebyl členem výboru FO, tak se 
v letech 1991–93 nemalou měrou 
zasloužil o zatravnění velkomezi-
říčského hřiště. A sportu je věrný 
stále. Hraje za úspěšný hokejový 
tým starých pánů Velkého Mezi-
říčí, nenechá si ujít žádný zápas 
A-týmu Velmezu ve  fotbalové 

divizi a  říká: „Je málo měst jako 
Velké Meziříčí, kde je tolik od-
větví sportu a  přitom na  solidní 
úrovni.“ 
Takže Zdeňku, ať Ti zdraví slouží 
ještě spoustu let, ať jsi stejně tak 
vitální jako doposud se svým 
nenapodobitelným humorem 
a  úsměvem a  ať máš hlavně ra-
dost ze všeho, co je Ti blízké. Tedy 
také ze svých dětí – Beaty a Robi-
na –, které jsi přivedl ke  sportu. 
To Ti přeje nejen výbor FO FC 
Velké Meziříčí, ale i bývalí spolu-
hráči, kamarádi a také já. 

FC VM, Otto Doležal

blaHopřejeMe – 60
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Branky a  asistence: 22. Skácel 
(Kroupa), 30. Skácel (Maksa), 51. 
Křesťan (Pelán) – 6. Bula (Sobot-
ka), 11. Bula (Sláma), 20. Novák 
(Fila), 25. Novák, 60. Fila (Ne-
kvasil, Šerý). Sestava HHK VM: 
Štourač (Hladík) – Dusík, Šerý, 
Burian, Sláma, Vlašín, Štěpánek 
– Fila, Nekvasil, Novák – Weiss, 
Kudláček J., Krča – Křenek, Bula, 
Sobotka. Rozhodčí: Honza – Brů-
žička, Otáhal. Vyloučení: 2:3. Vy-
užití: 0:1, v  oslabení: 0:0. Střely: 
33:32 (13:14, 7:8, 13:10). Diváci: 90.
V  neděli zajíždělo A  mužstvo 
HHK do  Boskovic, kde je čeka-
la místní Minerva. Té se vstup 
do  soutěže vůbec nevydařil 
a  po  osmi kolech jí patřilo po-
slední místo v  KL. Domácí tým 
vedený trenérem Prachařem má 
v  mužstvu řadu velmi dobrých 
hráčů. Při rozbruslení odešel 
do  šaten Pavel Ambrož, který 
si odnesl zranění ze sobotního 
utkání za béčko HHK. 
První třetina vyšla našemu týmu 
na  jedničku. Přestože měli do-
mácí řadu šancí, branky dávali 

pouze naši. V 6. minutě překonal 
domácího brankáře Honza Bula, 
kterému přihrál Lukáš Sobot-
ka. Na  začátku 11. minuty hráli 
naši přesilovou hru. Na  její vyu-
žití potřebovali pouze 25 vteřin. 
Opět úřadovala třetí útočná lajna. 
Po přihrávce Lukáše Slámy se po-
druhé v utkání trefil Honza Bula. 
Do  konce první části chybělo 22 
vteřin, kdy musel domácí brankář 
Zrza lovit kotouč ze sítě. Šťastným 
střelcem byl Michal Novák, který 
střelou pod víko nedal gólmanovi 
šanci. Asistenci na třetí branku si 
připsal kolega z  útoku Petr Fila. 
První část vyšla našemu týmu 
na podtrženou jedničku.
V úvodu druhé třetiny se dočkali 
domácí, kteří ve 22. minutě sníži-
li po nešťastné teči jednoho z na-
šich hráčů. Do vedení o tři bran-
ky jsme šli ve 25. minutě, kdy se 
podruhé v  utkání trefil Michal 
Novák. V polovině zápasu to byli 
opět domácí, kteří přidali druhou 
branku.
Ve třetí třetině domácí tým cítil 
příležitost na bodový zisk a dě-
lal vše proto, aby utkání zdra-
matizovali. To se jim podařilo 

v 51. minutě, kdy snížili na roz-
díl jediné branky. Naše hráče 
čekalo perných devět minut. 
V  59. minutě tlak domácích 
vrcholil. Brankář, Jirka Štourač 
ramenem vytěsnil nechytatel-
nou bombu z  hokejky domá-
cího útočníka Zdeňka Mraze. 
Po této střele zůstal chvíli otře-
sen. Následně si vzal trenér 
domácích  oddechový čas. To 
do konce třetiny chybělo 17 vte-
řin. V krátké power play si naši 
s šesticí hráčů Minervy poradi-
li a  naopak v  poslední vteřině 
utkání rozhodli o konečném ví-
tězství našich barev. Vše začalo 
u Kamila Šerého, který vyhodil 
kotouč z našeho pásma. Toho se 
zmocnil Karel Nekvasil, který 
měl před sebou prázdnou bran-
ku. Přesto ještě prohodil kotouč 
přes dojíždějícího obránce do-
mácích na  najíždějícího Petra 
Filu a  ten zpečetil konečný vý-
sledek utkání.
Naše mužstvo si tak připsalo již 
páté vítězství v řadě. Další utká-
ní sehraje doma již tuto středu, 
kdy přivítá na  domácím ledě 
tým Uherského Brod.

První mužstvo HHK přivezlo body z Boskovic
Kr. liga jižní Moravy a Zlínska
Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 9 7 0 0 2 45:21 21
2. Velké Meziříčí 8 6 0 0 2 38:21 18
3. Uničov 9 5 0 2 2 41:38 17
4. Warrior Brno 8 4 1 1 2 32:18 15
5. Šternberk 8 5 0 0 3 33:23 15
6. Blansko 8 1 2 0 5 30:38 7
7. Rosice 8 1 1 0 6 27:46 5
8. Boskovice 8 1 0 1 6 20:45 4

Zlínská konference
1. Kroměříž 8 6 1 0 1 42:35 20
2. Uherský Brod 8 4 1 0 3 26:27 14
3. Brumov-Bylnice 8 3 1 0 4 31:30 11
4. Uherský Ostroh 8 2 0 1 5 27:37 7
5. Uherské Hradiště 9 2 0 1 6 32:50 7

-myn-

-hhk-

Junioři sehráli další čtyři zápasy 
extraligy. Bilance dvě vítězství 
a  dvě porážky a  zisk 5 bodů na-
konec není až tak špatná. Hlavně 
od  prvního dvojzápasu v  Hradci 
Králové se čekalo více. Soupeř hrál 
soustředěně, bojovně a vytvořil si 
tlak, kterému jsme nedokázali če-
lit. Nepomohlo nic. Vystřídali se 
téměř všichni hráči. Zkrátka ne-
šlo to. Výsledek 3:1 ve  prospěch 
Hradce byl spravedlivý. Druhý zá-
pas začal stejně. První set nástup 
domácích a my jen částečně kori-
govali. Ovšem od druhého setu se 
začala karta obracet. Tlak Velkého 
Meziříčí slavil úspěch. Celý set ve-
dení a nakonec vítězství. Podobně 
tomu bylo i  v  třetím setu. Zde si 
až do  dvacítky udržovali vedení 
domácí, ovšem potom se to pře-

vrátilo a setbol byl za stavu 24:22 
pro nás. Několik chyb, možná 
i pomoc rozhodčího způsobilo to, 
že se nakonec radovali Hradečtí. 
Poslední dva sety jsme již hráli, co 
se od nás očekává. Jasná převaha 
a  první vítězství. Bohužel, pouze 
za dva body, i když se dalo vyhrát 
za tři. V neděli nás čekal ambici-
ózní nováček z  Frýdku-Místku 
vystupující pod hlavičkou ŠSK 
Beskydy. V prvním dvojkole získal 
i skalp Brna. První zápas jsme ne-
začali dobře a prohrávali jsme 1:5 
hlavně po  našich nevynucených 
chybách. Potom jsme však začali 
více tlačit, razantní smeč a  hlav-
ně obětavé pole rozhodly o vítěz-
stvích ve všech třech setech. Skóre 
vypadá hodně vyrovnané, ovšem 
málokdy jsme pustili soupeře 

do vedení. Konečně jsme hráli to, 
co bychom hrát měli. Útok přes 
všechny hráče včetně obou dosko-
ků. Dobré bloky a  výtečné pole. 
Trochu vázla ještě přihrávka. Vý-
sledek 3:0 dával naději. Odpolední 
zápas již nešel. Došly síly. Ani ne 
tak fyzické, jako psychické. Sou-
peř hru zpřesnil a hlavně se zlepšil 
na útoku. Nikomu nemohu upřít, 
že nebojoval (na rozdíl od zápasu 
v Hradci). Ovšem na Beskydy to 
nestačilo. Nám selhal hlavně útok. 
Ten ovlivnil obraz hry a  způso-
bil, že i  skóre bylo jednoznačnou 
záležitostí hostů. Nakonec dvě 
vítězství a  5 získaných bodů od-
povídá zatímním našim schop-
nostem. Koho pochválit? V první 
řadě Honzu Matějku. Na něm byla 
ve  všech zápasech vidět zarputi-

lost a odhodlanost. Většina důle-
žitých míčů šla hlavně přes něho 
a on se toho zhostil na  jedničku. 
Pochválit musím i  Štěpána Žabu 
na  smeči. V  druhém dvojzápase 
si svou premiéru odbyl i  David 
Pešta, kapitán týmu. Patří k nejo-
bětavějším, nejpilnějším a nejsvě-
domitějším dříčům. Ovšem vždy, 
když nastoupil do  zápasu, nebyl 
schopen se prosadit. Až v  neděli 
proti Frýdku. Exceloval na  po-
dání, přihrávce i v poli. Nakonec 
zvládl i svou nejobtížnější disciplí-
nu, smeč. Libero Michal Kacafírek 
konečně plnil to, co po něm chci. 
Organizaci obrany a  bojovnost. 
Mára Slavík sehrál na  nahrávce 
výborně první zápas proti Besky-
dům. Jinak střídá výtečné okamži-
ky s propadáky. Svou premiéru si 

odbyla i naše nová posila Jurij Pa-
tiy. Je velkým příslibem. Dále ještě 
hráli Lukáš Musílek a Jakub Olšar 
na smeči a všichni tři blokaři Jirka 
Huryta, Tomáš Krejska a  Luboš 
Pospíchal. 

Pro úplnost: Hradec Králové 
– VM 3:1 (15, –22, 22, 15), 2:3 
(15, –24, 24, –15, –10) 
VM – Beskydy 3:0 (22, 23, 24), 
0:3 (–16, –14, –16)

-jud-, foto: archiv autora

Volejbaloví junioři vybojovali první extraligové výhry s Hradcem a Beskydami


