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Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

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

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Skvělé místo za výhodnou cenu!

NENECHTE SI UJÍT:
HOSPICOVÝ VEČER S KARLEM SATORIOU – 13. 11.
(více na str. 6)

BARMANKY – 18. 11.  –  divadelní představení 
(více na str. 9)

VEČER S HOSTEM  OLGOU ŠPÁTOVOU – 18. 11.
(více na str. 5)

▶ ▶ GYMNÁZIUM VM
STŘEDA 19. listopadu 14.30–17.30

▶ ▶ HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ 
a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŘEMESEL 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ČTVRTEK 4. prosince 8.00–16.00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
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Radovan Necid při podpisu slibu zastupitele na ustavujícím zasedání, které se konalo 
v úterý 4. 11. 2014. Více foto na straně 3 a našem webu. Foto: Martina Strnadová

Radovan Necid zůstává starostou Velkého 
Meziříčí na další volební období
Noví zastupitelé Velkého Me-
ziříčí zvolili Radovana Necida 
starostou a Josefa Komínka 
místostarostou města na další 
volební období 2014–2018.

„Podle volebních výsledků se 
zdá, že spoluobčané vnímají 
naši práci dobře. Je tedy třeba 
nepolevit a dál se hodně snažit,“ 
uvedl Radovan Necid ve  svém 
prvním projevu po znovuzvolení 
starostou města a  nastínil hlav-
ní program pro další čtyři roky, 
a  to průhlednou správu města, 
koncepční a  systematickou prá-
ci, ale také pokoru před staletým 
městem.
„Já osobně považuji za  svůj nej-
větší závazek pokračovat v proce-
su otevřené radnice, to znamená 
co nejvíce zveřejňovaných infor-
mací a pohodlný přístup občanů 
k  vedení města," popsal svoje 
plány starosta Necid a vyjmeno-
val zásadní úkoly, jež čekají nové 
vedení. „Máme před sebou velké 

výzvy – centrum města. Všichni 
víme, že je třeba opravit náměstí 
a diskutovat o areálu Svitu za ře-
kou. Je třeba řešit jej z  gruntu 
včetně územního plánu… Je to 
práce na celé čtyři roky, zatímco 
náměstí bychom mohli stihnout 
nachystat možná i  během dvou 
let. Budeme se snažit sehnat fi-
nanční zdroje,“ upřesnil Necid 
a doplnil další úkoly, jako napří-
klad koncepční řešení vodovodů 
a  kanalizací, veřejného osvětlení 
a  chodníků v  celém městě, revi-
talizaci některých území včetně 
mobiliářů, překladiště odpadů 
a další. 
Jednání ustavujícího zastupitel-
stva proběhlo v úterý 4. listopadu 
odpoledne v kinosále Jupiter clu-
bu. Ze třiadvaceti zastupitelů jich 
k hlasování usedlo dvacet jedna. 
Ti veřejnou volbou potvrdili pat-
nácti hlasy Radovana Necida (To 
pravé Meziříčí/ODS) ve  funkci 
starosty na  druhé volební ob-
dobí. Proti bylo pět členů KDU-

-ČSL a jeden za KSČM se zdržel 
hlasování. S  Josefem Komínkem 
(ČSSD) na  pozici uvolněného 
místostarosty souhlasilo šestnáct 
zastupitelů a  proti byli opět li-
dovci.
Prošel i návrh dalších pěti členů 
rady města. Jsou mezi nimi dva 
nováčci Michaela Salašová a  Li-
bor Beneš, oba nezávislí za  To 
pravé Meziříčí. Jiří Michlíček (To 
pravé Meziříčí/ODS), Miroslav 
Jágrik (ČSSD) a Vincenc Záviška 
(Volba pro město) zahajují svoje 
už druhé volební období ve funk-
ci radních.
Protinávrh lidovců podaný Fran-
tiškem Bradáčem, aby se členkou 
rady stala Marie Ripperová (nezá-
vislá za KDU-ČSL) neprošel.
„Zkušení členové městské rady 
i nová jména dávají záruku, že měs-
to se bude i nadále rozvíjet takovým 
tempem, jak jsme byli v uplynulých 
čtyřech letech zvyklí,“ dodal k vý-
sledku starosta. Více na straně 3.

Rekonstrukce 
silnice
Až do 31. 12. 2014 dochází 
k  přechodné úpravě silnice 
č. II/602, na  úseku Velké 
Meziříčí – Jabloňov, z důvo-
du přeložky plynovodu. 
Provoz je řízený semafory.

-měú-

Velkou Bíteš povede již dru-
hé volební období starosta 
Milan Vlček. Spolu s ním 
v čele města zůstává i jeho 
zástupce, místostarosta 
Tomáš Kučera. Podobně 
ani v Křižanově nedošlo 
ke změně na postu sta-
rostky. Své také již druhé 
volební období zahajuje 
Marie Smejkalová. K sobě 
má ovšem místostarostku 
novou – Radomíru Schmi-
dovou. A v Měříně je tomu 
naprosto stejně. Staronový 
starosta Jiří Servít. Změnou 
na pozici místostarosty je 
pak Jaroslav Pazdera.

Velkou Bíteš vede 
opět Milan Vlček
Velkobítešští utvořili trojkoali-
ci v sestavě Sdružení Za zdravé 
město bez kamionů, KDU-
-ČSL a  Sdružení nezávislých 
pro město Velká Bíteš. Ta má 
v jedenadvacetičlenném zastu-
pitelstvu těsnou většinu jede-
nácti hlasů. Bítešské ustavující 
zastupitelstvo zasedlo minulý 
týden 5. listopadu. Vedle sta-
rosty Milana Vlčka (Sdružení 

Za  zdravé město bez kami-
onů), místostarosty Tomáše 
Kučery (KDU-ČSL) potvrdili 
dalších pět radních města, a to 
Karla Navrátila, Aloise Špač-
ka a  Zdeňka Řezáče (všichni 
Sdružení Za zdravé město bez 
kamionů), Eduarda Rovenské-
ho a  Ladislava Koubka (oba 
za KDU-ČSL).
Jaké hlavní úkoly před novým 
bítešským vedením stojí, nastí-
nil starosta Milan Vlček: 
„Snažili jsme se rozdělanou 
fyzickou práci z  minulého 
volebního období dokončit, 
což se nám víceméně podaři-
lo. Před sebou máme stavbu 
okružní křižovatky ulic Rů-
žová a  Na  Valech, přípravu 
a  realizaci obytného souboru 
v lokalitě Babinec, kde by mělo 
vzniknout až šedesát nových 
stavebních míst, či dostavbu 
objektu pro mateřskou školu, 
kde přibude dalších padesát 
míst pro děti. 
Hlavním úkolem pak je přípra-
va a postupná realizace severní 
a  jižní části obchvatu města, 
tedy od První brněnské strojír-
ny až k výjezdu na dálnici, pro 
odlehčení dopravy v centru.“

Pokračování na straně 4

Do 27. 11. – 15.35 hodin
Po dobu výluky na trati budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Předpokládané zpož-
dění bude cca 5 min. Umístění zastávek náhradní autobusové do-
pravy: Křižanov – před výprav. budovou, Martinice – na hl. silnici 
cca 150 m od zastávky ČD, Vel. Meziříčí – před výprav. budovou.

252 – KŘIŽANOV – STUDENEC (A ZPĚT)
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – KŘIŽANOV

Martina Strnadová

V Bíteši, Křižanově i Měříně se 
starostové nemění

Soukromý zemědělec Franti-
šek Němec z Netína na Žďár-
sku se přes letošní vítězství 
v krajském kole soutěže Živ-
nostník roku probojoval až 
do celorepublikového klání. 

Pro to, aby mohl předstoupit 
před finálovou porotu a  pre-
zentovat své podnikání, mu 
nyní zbývá poslední krok, a  to 
nasbírat od veřejnosti co nejví-
ce hlasů a  dostat se mezi sed-
mičku nejlepších živnostníků. 
Františka Němce z  Vysočiny 
s  finálovým číslem 7 můžete 
až do středy 12. listopadu 2014 
podpořit formou SMS zpráv.
Více informací a  správný 

způsob hlasování naleznete 
na  http://www.firmaroku.cz/
index.aspx?c=7772.
Farma rodiny Němcovy se na-
chází v  Netíně nedaleko Ra-
dostína nad Oslavou, v okrese 
Žďár nad Sázavou, a  místní 
výrobky si postupně nacházejí 
nové zákazníky a  těší se stále 
větší oblibě. 
Dnes se František Němec ved-
le zpracování mléka a  výroby 
mléčných produktů zaměřuje 
i na zpracování masa, ze které-
ho na farmě vyrábějí například 
klobásky, uzená masa nebo paš-
tiky. 
Za  svými zákazníky vyráží 
František Němec speciálními 

chladícími dodávkami, kromě 
toho otevřel i kamenný obchod 
v Praze ve Vodičkově ulici. Vý-
robky z farmy Františka Němce 
jsou k dostání i přes interneto-
vý obchod. Pro více informací 
navštivte webové stránky www.
farmanemcova.cz. 
Farmář František Němec se 
z vítězství v soutěži Živnostník 
roku Kraje Vysočina radoval 
už podruhé. Poprvé obsadil 
nejvyšší příčku krajského kola 
soutěže v roce 2008.
Více informací o  soutěži Živ-
nostník roku je k  dispozici 
na www.zivnostnikroku.cz.

Ing. Jitka Svatošová,
 KrÚ Kraje Vysočina

Farmář František Němec bojuje 
o letošní titul Živnostník roku ČR

Milan Vlček (nahoře) a Tomáš 
Kučera. Foto: archiv MěÚ VB
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O další podporu handicapova-
ných lidí se postaraly znovu dvě 
ženy – Věra Chalupová a Vladi-
míra Dvořáková z velkomeziříč-
ské banky ČSOB. V předchozím 
čísle naši čtenáři mohli najít 
článek o handbikerovi Mila-
nu Bartůňkovi, který dostal 
od společnosti Inoutic se sídlem 
v Popůvkách finanční dar, a to 
také díky dvěma ženám – z nichž 
jedna v uvedené firmě pracuje 
a navrhla pro něho podporu.

„Ze společenské odpovědnos-
ti ČSOB jsem vyřídila příspě-
vek na  nákup počítače v  částce 
10.000 Kč pro slečnu Janu Slavíko-
vou a  Vladimíra Dvořáková vyří-
dila příspěvek na  nákup počítače  
ve stejné částce pro slečnu Janu Pau-
líkovou. Obě děvčata jsou z  Dět-
ského střediska Březejc,“ vysvětluje 
ředitelka velkomeziříčské pobočky 
V. Chalupová. Vše bylo podle je-
jích slov poskytnuto ve  spolupráci 
s nadací Charty 77 a konta Bariéry, 
ale také za laskavého přispění firmy 
Falco Computer s. r. o. Velké Mezi-
říčí, jednatele ing. Jana Sýkory a ob-
chodního ředitele ing.  Rostislava 
Stráníka Ph.D., který Apple iPady 
dodal a instaloval.
Dále zaměstnanci ČSOB Velké Me-
ziříčí a ČSOB Jihlava pod patronací 
Jitky Doležalové vybrali příspěvek 
v částce 10.000 Kč na nákup třetího 
iPadu a čtvrtý malý přenosný počí-
tač věnovala firma PATRY s. r. o., 
Třešť, jednatel fVítězslav Patry.
Tablety byly slavnostně předány 
ve čtvrtek 6. listopadu 2014 přímo 
v  DS Březejc za  přítomnosti ředi-

tele Kociánky Mgr.  Tomáše Ko-
márka, předsedy SRPD ing.  Petra 
Brončeka a zástupců tisku i televize 
- týdeníku Velkomeziříčsko, jenž 
je dlouholetým mediálním partne-
rem DS Březejc, dále České televize 

a  Horáckých novin. Dva přístroje 
v  bílém provedení dostaly výše 
zmíněné dvě Jany, z  dalších dvou 
se pak budou těšit Iveta Bučková 
a Petr Molin.

Následující přehled ukazuje, kdo kde a jak dlouho působil ve vede-
ní měst a obcí, ale též aktuální informace o novém obsazení radnic 
na další volební období.

Velké Meziříčí
1994–1997 Václav Štipák, starosta / František Bradáč, místostarosta
Po mimořádných komunálních volbách, které proběhly 20. 9. 1997,
byl od 29. 9. 1997 do 1. 12. 1998 zvolen starostou František Bradáč
a místostarostkou Jitka Kůpová.
1997–1998 František Bradáč (KDU-ČSL) / Jitka Kůpová (ODS
– bezpartijní)
1998–2002 František Bradáč / Vilém Lavický (ODS)
2002–2006 František Bradáč / Alois Nováček (ODS)
2006–2010 František Bradáč / Josef Komínek (ČSSD)
2010–2014 Radovan Necid (ODS) / Josef Komínek 
2014–2018 Radovan Necid (To pravé Meziříčí/ODS) / Josef Komínek

Velká Bíteš
1998–2002 Miroslav Báňa (ČSSD) / Alois Koukola (KSČM),
Dalibor Kolář (ODS) – neuvolnění
2002–2006 Miroslav Báňa / Alois Koukola (KSČM)
2006–2010 Miroslav Báňa / Alena Malá (ODS)
2010–2014 Milan Vlček (Sdružení Za zdravé město bez kamionů / To-
máš Kučera (KDU-ČSL)
2014–2018 Milan Vlček (Sdružení Za zdravé město bez kamionů / To-
máš Kučera (KDU-ČSL)

Měřín
1998–2002 Ivo Rohovský (ODS) / Jiří Servít (ODS) – neuvolněný
2002–2006 Ivo Rohovský / Anna Oulehlová (ČSSD)
2006–2010 Jiří Servít (ODS)  / Anna Oulehlová (ČSSD)
2010–2014 Jiří Servít / Ivo Rohovský (ODS)
2014–2018 Jiří Servít / Jaroslav Pazdera (Sdružení NK Měřín a Pustina)

Křižanov
Do roku 1994 Jindřich Novák / Antonín Kania (KDU-ČSL)
1994–1998 Antonín Kania / Eva Nagyová (KDU-ČSL, nezávislá)
– neuvolněná
1998–2002 Antonín Kania / Eva Nagyová – neuvolněná
2002–2006 Antonín Kania / Eva Nagyová – neuvolněná
2006–2010 Antonín Kania / Marie Smejkalová (KDU-ČSL) – neuvol-
něná
2010–2014 Marie Smejkalová (KDU-ČSL) / Jiřina Sýkorová (ODS)
2014–2018 Marie Smejkalová (KDU-ČSL) / Radomíra Schmidová 
(Pro Křižanov).

Baliny
Starostka: Monika Čermáková
Místostarostka: Dana Říhová
Březejc
s. Eva Rosová
m. Josef Kavalec
Bory
s. Josef Březka
m. Blanka Křížová
Dolní Heřmanice
s. Josef Prudík
m. Bc. Romana Neufussová
Dobrá Voda
s. Vladimír Zástěra
m. Jaromír Kubiš
Jabloňov
s. Pavel Švec
m. ing. Josef Dvořák
Jívoví
s. Miloš Holán
m. Jana Horká
Krásněves
s. Karel Uhlíř
m. Bedřich Staněk
Kozlov
s. ing. Jakub Michálek
m. Erika Hublová
Lavičky
s. Jan Havelka
m. ing. Pavel Turek
Martinice
s. Michal Drápela
m. Miroslav Šoukal
Netín
s. Pavla Krejzlová
m. Věra Prušová
Ořechov-Ronov
s. Bc. Petra Slámová
m. Blanka Komínková

Oslavice
s. ing. Pavel Janoušek
m. Jiří Bazala
Osová Bítýška
s. Josef Mach
m. doc. ing. Jaroslav Katolický
Pavlínov
s. Jiří Jaša
m. Ing. Filip Morava
Petráveč
s. Miloš Kratochvíl
m. Antonín Novotný
Radostín nad Oslavou
s. Josef Fabík
1. m. Antonín Váša
2. m. Marie Kališová
Ruda-Lhotka
s. ing. Karel Dvořák
m. Jan Žák
Sklené nad Oslavou
s. Zdeněk Haller
m. Miroslav Tulis
Stránecká Zhoř
s. Antonín Račický
m. Jaroslav Mička
Tasov
s. ing. Pavel Pavlíček
m. Petr Palas
Uhřínov
s. ing. Martin Vošmera
m. ing. Miroslav Kubiš
Vídeň
s. Martin Vávra
m. ing. Marika Coufalová
Vlkov
s. RNDr. Aleš Trojánek, Ph.D.
m. Luděk Klíma.
     (Zdroj: webové stránky obcí.)

Sundat, či nesundat 
prezidentův obraz?

Festival vzdělávání probíhal v bývalém luteránském gymnáziu na náměstí ve 
Velkém Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Přehled starostů 
a místostarostů

Nová vedení obcí na 
Velkomeziříčsku

Na festivalu se představilo asi 40 škol

Připravila: Iva Horká

Nové iPady putovaly do Březejce

Dvě Jany dostaly od Věry Chalupové (stojící vpravo) 
a Vlaďky Dvořákové (vlevo) iPady. Foto: Iva Horká

Čtyři desítky středních škol 
z celého Kraje Vysočina se 
minulý týden prezentova-
ly na Festivalu vzdělávání 
ve Velkém Meziříčí. Smyslem 
akce je pomoci vycházejícím 
žákům základních škol s vý-
běrem dalšího studia a bu-
doucího povolání.

„Poslala jsem pozvánku čty-
řiceti třem školám, ale pak 
jsem se dozvěděla, že některé 
z nich se sloučily,“ sdělila Věra 
Dvořáková, učitelka a  výchov-

ná poradkyně Základní školy 
Oslavická, která letos festival 
ve  spolupráci s  Jupiter clubem 
pořádala. Stánků škol na  festi-
valu v  luteránském gymnáziu 
proto bylo o něco méně. 
Prezentovaly se zde vesměs 
stání školy, ale pár jich bylo 
i  soukromých. Jejich zástupci 
poskytli každému zájemci zá-
kladní informace, odpovídali 
na dotazy, nabízeli svoje propa-
gační letáky, někde i  praktické 
ukázky práce či výrobky. 
Žáků, většinou doprovázených 

rodiči, přišlo hodně. „Rád bych 
šel studovat nějaké strojírenství 
nebo grafickou školu,“ sdělil 
žák osmé třídy Základní školy 
Školní Jaroslav Hladík, který 
na  festival přišel se svým ot-
cem.
„Zajímá mě třeba i  ovládání 
obráběcích strojů přes počítač,“ 
upřesnil a dodal, že na festivalu 
se proto zaměřil už konkrétně 
na ty školy, které podobné obo-
ry nabízejí – tedy průmyslovky, 
grafické apod.

 Pokračování na straně 4

Odsouzení vulgárních výroků 
Miloše Zemana v pořadu 
Hovory z Lán, za něž sklidil 
kritiku politiků i médií, na sebe 
nenechalo čekat ani z řad veřej-
nosti. Pochvalu si nevysloužil 
ani v zahraničí. 

„Já myslím, že adekvátní od-
povědí na  slovník prezidenta 
je sundat jeho obraz ze všech 
škol (kde je), protože kazí děti,“ 
navrhovali kupříkladu lidé 
na internetu. Jiní sepisují petici 
a  demonstrace. „Na  17. listo-
pad někteří aktivisté už svolá-
vají demonstrace pod názvem 
Chci si s vámi promluvit, pane 
prezidente. Vyjádřit svůj ne-
souhlas s tím, jak Miloš Zeman 
občany reprezentuje, pořadate-
lé plánují 17. listopadu, v  Den 
boje za  svobodu a  demokracii, 
dopoledne na  Národní třídě,“ 
informoval server Novinky.cz 
minulý týden. Objevili se však 
i  tací, kteří nespokojené okři-
kovali. „Nechápu, proč se lidi 
rozčilují. Vždyť si ho zvolili. 
Máte, co jste chtěli,“ reagovali 
v diskuzích někteří. 
Ovšem podle jazykovědce z Fa-
kulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy jsou Zemanova sprostá 
slova urážlivá, vulgární a  ne-
patřičná a  do  slovníku vysoce 
postavené osoby nepatří a  po-
sluchače pobuřují.
Zeptali jsme se v této souvislos-
ti zástupců škol v našem městě, 
jaký je jejich názor na  danou 
záležitost a zda zvažují sundá-
ní Zemanova portrétu v  jejich 
škole.
Ředitel 1. ZŠ Velké Meziříčí 

Petr Hladík: „Máme vyvěšeny 
pouze velké státní znaky…“
Ředitelka 2. ZŠ Velké Mezi-
říčí Dagmar Suchá: „Uvedený 
rozhovor jsem slyšela v  pří-
mém přenosu v neděli v rádiu. 
Neslušnými výrazy prezidenta 
Zemana jsem byla nemile pře-
kvapena. O  sundání preziden-
tova obrazu ze zdi v  ředitelně 
neuvažuji, protože ‚ten obraz 
za to nemůže‘.“
Ředitel 3. ZŠ Velké Meziříčí 
Petr Blažek: „Vulgarismy prezi-
denta neschvaluji. Ve veřejném 
prostoru by se takto za žádných 
okolností vyjadřovat neměl. 
Ve  třídách portrét prezidenta 
nemáme, je zde umístěn stát-
ní znak. Portrét prezidenta je 
pouze v  ředitelně. O  jeho sun-
dání zatím neuvažuji.“  
Ředitel Základní umělecké 
školy Martin Karásek: „Portrét 
ve  škole vyvěšený není a  ani 
to nemáme v  plánu. Dáváme 
přednost osobnostem hudeb-
ního světa jako např. A. Dvo-
řák, B. Smetana, W. A. Mozart, 
L. v  Beethoven, L. Janáček, B. 
Martinů, J. Suk, O. Nedbal, J. K. 
Vaňhal, R. Kubelík, V. Novák, J. 
B. Foerster a mnoho dalších.“
Ředitelka „Nové Světlé“ Marie 
Paľovová: „Portrét preziden-
ta samozřejmě ve  škole máme. 
Portrét prezidenta vždy do ško-
ly patřil, ať jsme se s výroky hla-
vy státu před listopadem 1989 
či po  listopadu 1989 ztotožňo-
vali, nebo neztotožňovali.“
Ředitel gymnázia Aleš Trojá-
nek: „Obraz prezidenta nemá-
me, jenom státní znak v  ředi-
telně.“ Připravila: Iva HorkáPřipravila: Iva Horká

 Pokračování na straně 4

Výsledky letošních komunálních voleb v číslech jsme v našem tý-
deníku přinesli v minulých vydáních. 
Následující přehled zahrnuje jména lidí, kteří se objevili ve vedení 
obcí z nejbližšího okolí Velkého Meziříčí po letošních komunál-
ních volbách. Informace byly zpracovány k uzávěrce našeho listu.
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Výstavu ruské výtvarnice si do zámeckých prostor přišli prohlédnout zájemci 
o umění všech věkových kategorií. Více foto na webu. Foto: Simona Fňukalová

V místním muzeu zahájili výstavu grafických listů a fotografií

Již podruhé zavítala do Velké-
ho Meziříčí ruská výtvarnice 
Vera Atkarskaja. 

V  loňském létě roce jsme měli 
poprvé možnost seznámit se 
s jejími grafickými díly na výsta-
vě Soukromý prostor. Letos vy-

stavuje společně se svou dcerou 
Varvarou, která přivezla foto-
grafie. Výstava s názvem „Slovo. 
Obraz“ byla zahájena ve čtvrtek 
6. listopadu a  potrvá až do  14. 
prosince letošního roku.
Vera Atkarskaja – členka Od-
borně-kreativního svazu výtvar-

ných umělců, členka Moskev-
ského svazu výtvarných umělců. 
Absolvovala Moskevský institut 
tisku, obor grafika. Tvůrčí pra-
cí se zabývá více než třicet let, 
od roku 1983 se účastní ruských 
a  zahraničních výstav jako gra-
fička a malířka.

V  letech 2013–2014: samo-
statná výstava v  Muzeu Velké 
Meziříčí, účast v  česko-rusko-
-rakouském projektu 3× VERA, 
samostatná výstava v  Muzeu 
Mariny a  Anastasii Cvetaje-
vych, účast na  setkání „Místo“ 
v  Kostelci nad Černými lesy, 

účast na  3. evropském bienále 
Book-art v Moskvě.
Varvara Atkarskaja – fotogra-
fka/grafička, pracovala v  týmu 
osvětlovačů a  fotografů ve  fil-
movém studiu Mosfilm, po-
dílela se na  řadě projektů. Ab-
solvovala kurzy profesionální 

fotografie na  Akademii Foto-
grafie v  Moskvě. Studuje kurz 
grafického designu. Zúčastnila 
se několika výstav v  Moskvě 
a  ve  Vilniusu. 2007 – samostat-
ná výstava fotografií ve Vilniusu, 
2010 – samostatná výstava foto-
grafií v Moskvě.       Zprac. -simf-

Vážený pane senátore, vážený 
pane místostarosto, vážení kole-
gové zastupitelé, milí přítomní, 
dámy a pánové, 

čtyři roky jsou hodně dlouhá 
doba a přitom utečou, jakoby nic. 
Před čtyřmi lety jsme tu mnozí 
seděli a věděli jsme, že se otevírá 
nová, další etapa v životě našeho 
města. Etapa práce a  etapa ote-
vřenosti. A  najednou je ten za-
čátek za námi. Čtyři roky uběhly 
a jsme tu znovu na prahu dalšího 
volebního období. Podle voleb-
ních výsledků se zdá, že naši spo-
luobčané vnímají naši práci dob-
ře. Je tedy třeba nepolevit a dál se 
hodně snažit.
Pojďme tedy společně i  nadále 
myslet a jednat koncepčně, pojď-
me všichni, jak zde sedíme pra-
covat pro naše město.
Víte: jsou mezi námi různé ná-
zory na  to, co je pro naše město 
dobré. Opravdu se často hodně 
lišíme. Nemyslím si ale, že by to 
bylo něco špatného – naopak. 

Každý z  nás má svůj názor 
a  říká si, že jeho názor je dob-
rý a  užitečný. Najděme proto 
společná řešení a společná sta-
noviska. Nejde totiž o  to, kdo 
vyhraje, ale o to, aby se ve měs-
tě dobře žilo nám a našim rodi-
nám, známým a sousedům.
Vážené dámy a  vážení páno-
vé, milí přátelé, v  současném 
zastupitelstvu Velkého Mezi-
říčí jsou tři krajští zastupitelé 
a navíc senátor. Jsem si napros-
to jist, že naše město to musí 
poznat. Na  konkrétní pomoci 
a město z toho snad bude těžit.
Vážení zaměstnanci městského 
úřadu: moc dobře vím, že vaše 
práce není snadná a  přitom je 
velmi snadné ji kritizovat. Vím 
to a zároveň si přeji, abyste vy-
trvali a  pracovali společně pro 
naše město, pro naše spoluob-
čany.
Vážení kolegové radní: vaši 
předchůdci jak v  uplynulém 
volebním období, tak i  v  pře-
dešlých desetiletích pracovali 

hodně a dobře. Udělali pro naše 
město víc, než byla jejich povin-
nost. Pojďme tu laťku zase tro-
chu posunout.
Vážení kolegové zastupitelé: naši 
předchůdci byli fundovanými 
správci města.
Buďme společně ještě lepší. Buď-
me ještě pracovitější. Naše město 
si to zaslouží.
Vážený pane místostarosto, milý 
Pepo, díky za všechno, zvlášť, že 
jsi mně lidsky i  kolegiálně po-
mohl v době, kdy jsem měl zdra-
votní problémy. Nejenom Tvoje 
tehdejší pomoc, ale i pomoc bý-
valých radních a bývalých zastu-
pitelů byla a je pro mne neoceni-
telná. Pojďme tedy v podobném 
stylu a  v  společném týmu takto 
pracovat i po další léta.
Dámy a pánové, průhledná sprá-
va města, koncepční a  systema-
tická práce a pokora před naším 
staletým městem. To je náš pro-
gram pro další čtyři léta.
Dámy a  pánové, pojďme 
do toho!

Projev starosty Radovana Necida
Pokračování ze strany 1

Marie Štěpánková ze správního odboru Městského úřadu ve Velkém Meziříčí 
zapisovala na tabuli  průběh hlasování. Foto: Martina Strnadová

Nová Rada města Velké Meziříčí - zleva M. Salašová, L. Beneš, J. Michlíček, R. Necid, 
J. Komínek, M. Jágrik a V. Záviška. Foto: Martina Strnadová

Ustavující zasedání se konalo v kinosále Jupiter clubu. Více foto na 
našem webu. Foto: Martina Strnadová

Autorka výstavy Vera Atkarskaja (uprostřed) s ředitelkou muzea Irenou 
Tronečkovou (vlevo) a přítelkyní Evou Prchalovou. Foto: Simona Fňukalová
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Na celé dva týdny se ve Velkém Mezi-
říčí odmlčely ampliony městského roz-
hlasu. Celý systém totiž prošel kom-
pletní obnovou a nyní mají obyvatelé 
města k dispozici zbrusu nové zařízení.
„Nový rozhlas je z většiny hrazen ev-
ropskou dotací, protože jeho hlavní 
funkcí je varovat občany při krizových 
situacích. Nicméně doufám, že jej k to-
muto účelu nikdy nepoužijeme a bu-
deme spíš slýchat, tak jak jsme zvyklí, 
hlášení o kulturních a sportovních ak-
cích, omezení v dopravě a podobně,“ 
vysvětlil starosta Radovan Necid. 
Nové ampliony jsou očíslovány, a  to 
usnadní hlášení eventuálních závad. 
V  případě, že lidé zjistí závadu nebo 
nekvalitní či slabý přenos na  konco-
vém vysílači, mohou při oznámení po-
ruchy použít toto viditelné číslo, a tím 
urychlit nápravu.“
Dotaci radnice získala na nový rozhlas 
nejen ve městě, ale ve všech místních 
částech a  také v  dalších okolních ob-
cích.                                                      -ran-

Rostislav Stráník (vpravo) zprovoznil nové iPady klientům za asistence televizní 
kamery ČT. Přihlíží také předseda SPRD Petr Bronček se synem. Foto: Iva Horká

Marie Smejkalová 
zůstává starostkou 
Křižanova
Křižanovští své nové vedení 
městyse volili nejdřív, již v pá-
tek 31. října. Marie Smejkalová 
(za  KDU-ČSL) byla ve  funk-
ci starostky potvrzena všemi 

hlasy třináctičlenného zastu-
pitelstva. Neuvolněnou mís-
tostarostkou se stala vedoucí 
vychovatelka základní školy 
Radomíra Schmidová (Pro Kři-
žanov). Radu Křižanov nemá.
Marie Smejkalová přiblížila, 
proč do voleb šla znovu. Nejen 
kvůli rozdělané práci, kterou 

by chtěla dotáhnout ke  zdár-
nému konci – jako třeba revi-
talizaci zeleně od  sokolovny 
po hřbitov, zateplení a výměnu 
zdrojů sokolovny, či zateplení 
základní a mateřské školy. „Šla 
jsem do  toho také kvůli lidem, 
které mám kolem sebe na  úřa-
dě, v  organizacích a  spolcích, 
na  něž se mohu spolehnout,“ 
zdůraznila M. Smejkalová a do-
dala k tomu, „ta práce mě nabí-
jí, získala jsem díky ní mnoho 
nových poznatků.“ Jako hlavní 
a  vůbec největší úkol pro nad-
cházející období pak jmeno-
vala projekt za  25–30 milionů 
korun. Bude to stavba nové 
tělocvičny pro základní školu. 
S  chutí se na  práci pro městys 
bude podílet i  nová místosta-
rostka Radomíra Schmidová. 
„Byla jsem dosud aktivní ob-
čankou a chtěla jsem se stát ak-
tivní zastupitelskou městyse,“ 
vysvětlila svou kandidaturu 
R. Schmidová a  doplnila, „ne-
čekala jsem, že sdružení Pro 
Křižanov takhle uspěje. A když 
mě pak oslovili, abych se stala 
místostarostkou, beru to jako 
možnost udělat pro Křižanov 
ještě víc.“

Měřínský starosta 
Jiří Servít zahajuje 
devátý rok
V Měříně bude v rozdělané práci 
pokračovat i  Jiří Servít (ODS), 
který je starostou již od  roku 
2006. Neuvolněným místosta-
rostou je nově Jaroslav Pazdera 
za  Sdružení nezávislých kan-

didátů Měřín a  Pustina, jenž je 
ředitelem firmy ve  Velkém Me-
ziříčí. Spolu s  nimi ustavující 

zastupitelstvo městyse minulou 
středu potvrdilo v  pětičlenné 
radě ještě Annu Oulehlovou 
(za  ČSSD), Romana Hnízdila 
(SNK Měřín a  Pustina), Petra 
Matějíčka (za ODS a nestraníci). 
Nový místostarosta Jaroslav 
Pazdera sice není v politice no-
váčkem, na  vedení městyse se 
podílí v  zastupitelstvu i  radě již 
léta. Poprvé však bude pracovat 

jako místostarosta. „Post mís-
tostarosty jsem přijal, protože 
chci ve  prospěch Měřína uplat-

nit svůj všeobecný společenský 
a ekonomický přehled. Chci po-
moci zajistit spokojenost občanů 
Měřína se životem v  městysu. 
Chci také, aby zde občané nalez-
li vše, co chtějí nalézt, a  vše, co 
potřebují. Chci pomoci vytvářet 
předpoklady, aby mladí lidé měli 
touhu postavit si v  Měříně nové 
domy, aby se sem lidé rádi vra-
celi a byli hrdí na své městečko,“ 
vyjmenoval svoji motivaci Jaro-
slav Pazdera.„Nejhorší je naše 
sokolovna,“ uvedl starosta Servít 
úkol, jenž je třeba dořešit. Mě-
řínská sokolovna je dlouhodobě 
ve  špatném stavu a  kvůli tomu 
i zavřená. „Nyní děláme výběrové 
řízení. Jde o projekt za 37 milionů 
korun. Nové zastupitelstvo bude 
rozhodovat, zda si vezmeme úvěr 
na celou stavbu,“ vysvětlil Servít. 
Z  dalších akcí pro nadcházející 
čtyři roky pak zmínil zasíťování 
a přípravu stavebních parcel pro 
rodinné domy v lokalitě Balinka. 
„Aby nám neutíkali mladí lidé,“ 
podotkl k  tomu. Dál stojí před 
Měřínskými úkol v podobě pro-
tipovodňových opatření na  toku 
Balinky a menším toku od rybní-
ků z Blatin a od dálnice. 

Pokračování ze strany 1

V Bíteši, Křižanově i Měříně se starostové nemění

Marie Smejkalová (vpravo) a Radomíra Schmidová. 
Foto: archiv OÚ Křižanov

Martina Strnadová

Na festivalu se představila asi čtyřicítka škol
Pokračování ze strany 2

„Myslím si, že festival synovi ve výběru 
školy určitě pomůže, udělá si představu 
a získá informace. A hlavně uvidí třeba 
i  něco jiného a  může případně svoje 
názory změnit,“ uvedl Jaroslav Hladík 
starší s tím, že volba padne spíš na ně-
jakou státní školu než soukromou, 
i kvůli finanční otázce. Oba předpoklá-
dají, že některou z vybraných škol pak 
navštíví i v rámci dnů otevřených dveří 
pro ještě konkrétnější představu.
Dle mínění některých oslovených ro-
dičů, učitelů i  žáků je přehlídka škol 
užitečná. Pomůže dětem zorientovat se 
v nabídce oborů, poskytne jim více in-
formací o jednotlivých z nich, než jen 
nějaký katalog. Osmáci si na festivalu 
mohou udělat určitý předvýběr, devá-
ťáci pak na něm získají už podrobnosti 
o tom, co studium toho konkrétního 
oboru, školy obnáší.

Martina Strnadová
Děti přišly s rodiči, jak ukazuje první fotka. Na pravém snímku učni 
z "Nové Světlé". Více foto na našem webu. 2x foto: Martina Strnadová

Meziříčí má 
nový rozhlas Pokračování ze strany 2

Nové iPady putovaly do Březejce

Iva Horká

IPady budou sloužit všem klientům v chráněné dílně v DS 
Březejc, ale mohou si je i půjčovat domů.  „Od iPadu oče-
káváme zkvalitnění a lepší zpřístupnění informací. Také 
pro ty uživatele, kterým se špatně pracuje s myší, bude 
dotykové ovládání přínosem. Chceme využít především 
různé výukové vzdělávací programy na rozvoj smyslového 
vnímání, jemné motoriky, verbální i neverbální komuni-
kace,“ vyjmenovala plusy tabletů Marie Doležalová z DS 
Březejc. Krom toho budou skvělou pomůcku využívat při 
biblioterapii.
Výbornou náhradu za objemný notebook si klienti pochva-
lují. „Umím využívat Skype, mám Facebook, takže si mys-
lím, že se to naučím taky ovládat. Těším se, až si budu na 
iPadu něco vyhledávat a hrát, “ říká Jana Slavíková svoje 
dojmy z očekávání, co jí mini počítač přinese.
Ředitel brněnské Kociánky Martin Komárek pak přidává 
některé další výhody, například již fungující aplikaci epo-
mocník. „Jde o pomoc, kterou známe z mobilů, takzvanou 
upomínku, v kterou hodinu si například vzít lék. Ovšem 
tady je zařízení propojeno s dohledem personálu, a je tu-
díž kontrolováno,“ upřesnil Komárek a dodal, že Kociánku 
oslovili studenti Masarykovy univerzity Brno, kteří vyvíjejí 
další různé aplikace v rámci svých diplomových prací. „Jde 
například o aplikace pro chytré telefony týkající se chráně-
ného bydlení apod.,“ uzavřel ředitel.

Jiří Servít (vlevo) a Jaroslav Pazdera. Foto: archiv 
OÚ Měřín
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O slovech

Středa 12. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 17.30 mše sv. – o. J. B., 
Oslavice 18.30 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 13. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše svatá – o. L. Sz., Hr-
bov 18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 14. 11.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátos-
ti smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. 
L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 15. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 
8.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 16. 11.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 mše 
sv. pro rodiny s dětmi – o. J. B., 18.00 mše sv. – host
Bory mše sv.: 14. 11. Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. J. B., 
16. 11. Horní Bory 9.40 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí, které nemají výu-
ku náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. 
Pátek 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Od neděle po každé dopolední mši svaté 
zapisujeme úmysly na příští rok. Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvr-
tek 13. listopadu v Měříně pojede v 16.30 z Vídně, 16.35 z Mostišť a v 
16.40 z Velkého Meziříčí od Zámeckých schodů. Děkujeme všem, kte-
ří pracovali a pomáhali ve farnosti, děkujeme za všechny dary, za sbír-
ku, která činila 31.000 Kč.
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

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Bohoslužby

Někdy si potřebujeme ulevit 
a  od  toho máme vulgarismy, 
abychom vypustili přetlak a  vy-
ventilovali napětí. Samozřejmě, 
všeho moc škodí. „Z vašich úst ať 
nevyjde ani jedno špatné slovo,“ 
dočteme se v bibli. Nejde tu tolik 
o sprostá slova – nakonec i bible 
si na několika místech vůbec ne-
bere servítky – jako spíš o  slova 
otrávená, shnilá a neužitečná.
Takto mluvíme, když rozhlašu-
jeme něco, co není pravda; když 
chceme svou řečí škodit, pošpinit 
a  ublížit; když dobrou věc svým 
slovem pohaníme či pokazíme; 
když naopak zlou věc nějak pod-
poříme či rozšíříme; když šíříme 
otrávenost, závist a zlobu. 
Naše slovo má být dobré. Dobrá 
řeč vnáší lásku a  úctu do  naše-
ho světa, do  našich životů. Ale 
pozor, to neznamená jen slovem 

hladit, jen pěkně příjemně hovo-
řit. Tak to není, vždyť Ježíš sám 
mluvil někdy pěkně zostra. Mlu-
vit dobré slovo neznamená hrát si 
na slušňáka, ale znamená to mlu-
vit s  dobrým záměrem, sledovat 
dobrý cíl, tak aby mé slovo oprav-
du pomohlo. Když nás někdo kri-
tizuje, třebas i ostřeji, ale my při-
tom cítíme, že mu jde o  dobrou 
věc, a  taky o  naše dobro, o  náš 
posun, pak je to slovo, které po-
máhá. Takové slovo potřebujeme. 
Tak si vzájemně pomáháme, že si 
říkáme důležité věci, tak proje-
vujeme svou lásku, své přátel-
ství. Co bychom v životě byli bez 
slov, která nám pomohla? Bez 
slov rodičů, kamarádů, učitelů, 
přátel? Je to něco úžasného, jaké 
možnosti má lidská řeč. A proto 
díky za  každé dobré slovo, které 
pomáhá. Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická 
ve Velkém Meziříčí zve
v úterý 18. listopadu v 18.30 do Husova 
domu, U Světlé 24 na 

Večer s hostem Olgou Špátovou

Největší přání
Projekce filmu (2012, 80 min) a rozhovor s autor-
kou. Vstupné dobrovolné.

Olga Špátová (* 1984) – režisérka a dokumenta-
ristka, držitelka řady ocenění 
na amatérských i profesionálních festivalech doma 
i v zahraničí 

www.evangelicivm.cz 
Konání akce bylo podpořeno grantovým progra-
mem Zdravé město Velké Meziříčí.

První a druhé místo v krajském 
kole Košíku plného rozumu III 
– Pět klíčů k tajemství pyra-
midy. 

Žáci a  žákyně 5. ročníku naší 
školy ve  Lhotkách se zúčastnili 
ve  čtvrtek 6. 11. krajského kola 
turnaje v deskové hře Košík plný 
rozumu III – Pět klíčů k tajemství 
pyramidy. 
Hra probíhá pod záštitou Minis-
terstva zemědělství ČR a koncept 
hry vychází z  metodiky MŠMT 
Výživa ve  výchově ke  zdraví. Je-

jím cílem je poskytnout dětem 
zásady správné výživy a  životní-
ho stylu, ale zároveň tyto jejich 
znalosti prověřit. Dvěma dívkám 
se podařilo vybojovat ve  své ka-
tegorii 1. a  2. místo. Tato výhra 
nám umožní účast v  pražském 
finále ve hře o absolutní vítězství 
– pohár Ministerstva zemědělství 
ČR a tematický školní výlet. 
Děkujeme všem za  reprezentaci 
školy a  přejeme hodně úspěchů 
ve finálovém kole. 

Spolužáci a učitelky ZŠ Lhotky, 
foto: archiv školy

Škola ve Lhotkách uspěla v soutěži o zdravé výživě

Reprezentativním způsobem 
připomenul Kraj Vysočina Den 
vzniku samostatného Českoslo-
venska.

Dne 30. října 2014 se kona-
la na  Velvyslanectví České re-
publiky v  Paříži ve  spolupráci 
s  Krajem Vysočina a  regionem 
Champagne – Ardenne re-
cepce ke  státnímu svátku ČR.
Hotelová škola Světlá a Střední od-
borná škola řemesel Velké Meziříčí 
byla požádána Krajem Vysočina 
o  spolupráci při přípravě rautu 
pro 800 hostů. Společně s  námi 
se tohoto projektu zúčastnily dal-
ší dvě hotelové školy kraje, a  to 
Obchodní akademie a  Hotelová 
škola Třebíč a  Obchodní akade-
mie a  Hotelová škola Havlíčkův 

Brod. Z každé školy byli vysláni 2 
učitelé odborných předmětů a  3 
studenti. Několikaměsíční pláno-
vání, přípravy a diskuze k nabíze-
nému sortimentu a rozdělení práce 
na tuto velikou událost vyvrcholily 
ve dnech 29. října vernisáží malíře 
a  grafika, rodáka z  Třebíče Ema-
nuela Ranného v  Českém centru 

a  30. října rautem na  Velvysla-
nectví České republiky v  Paříži.
Odjezd do Paříže byl naplánován 
kvůli organizačnímu zajištění 
rautu a  přípravě pokrmů přímo 
na  místě, již v  pondělí 27. října 
v  pozdních večerních hodinách. 

V úterý 28. října odpoledne jsme 
dorazili na  velvyslanectví v  cen-
tru Paříže (50 m od  Eiffelovy 
věže), kde jsme vyložili potřebné 
suroviny i inventář a seznámili se 
s pracovním prostředím i prosto-
ry, kde se měl raut o dva dny poz-
ději konat. Od následujícího rána 
jsme připravovali pohoštění jak 

na večerní vernisáž pro 100 osob, 
tak na  zmiňovaný raut. V  od-
poledních hodinách část týmu 
z  Velkého Meziříčí a  Havlíčkova 
Brodu odjela do  Českého cent-
ra (v  ulici Bonaparte) připravit 
prostory pro konání vernisá-

že, která začínala v  19 hodin. 
Ve  čtvrtek 30. října jsme v  ran-
ních hodinách nastoupili do ku-
chyně a  pustili se dle daného 
rozpisu okamžitě do  práce. Již 
brzy se začaly plnit nachystané 
mísy i  lednice na  jejich usklad-
nění. Ze sladkého jsme měli 
připravené např. medové řezy, 

rolády, tvarohové pěny, tirami-
su, ze studené kuchyně plněné 
hermelíny, nakládaný hermelín, 
zabijačkové speciality, uzeniny 
a  nakládanou kysanou zeleninu. 
Na nabídkovém stole teplých po-
krmů nechyběly rautové řízečky 
s bramborovým salátem, vepřové 
výpečky s  bramborovými kned-
líky a  zelím, ale i  vepřová kýta 
s  různými dipy. Sortiment byl 
pestrý, což ocenili i  hosté, kte-
rých bylo nakonec kolem 1000. 
Po  celodenním pracovním na-
sazení nám byla odměnou nejen 
spokojenost hostů, ale i pochvala 
přímo od  velvyslankyně Marie 
Chatardové a radní Marie Kruží-
kové, která zde zastupovala Kraj 
Vysočina. 
Po  ukončení rautu nás čekal ještě 
úklid a  v  nočních hodinách jsme 
odešli s klidným vědomím, že spo-
lupráce hotelových škol kraje do-
padla podle nás na výbornou a nes-
la se v přátelském duchu. Byla to pro 
nás i studenty cenná zkušenost.
Mgr. Eva Čech Cejnková, Mgr. Len-
ka Zezulová – učitelky odborných 
předmětů. David Reich, Václav 
Chromý, Ondřej Pokorný – prakti-
kující žáci.
Nabídka sortimentu: studená 
kuchyně – nakládaný hermelín, 
nakládaná zelenina, plněný her-
melín, zabíjačkové výrobky, ma-
sová roláda, protýkaná panenka, 
bagetové chlebíčky, chuťovky, 
sýrové rolády, trvanlivé uzeniny; 
teplá kuchyně – kýta uzená, vep-
řové výpečky, zelí, bramborový 
knedlík, řízečky a  bramborový 
salát; cukrářská výroba – medo-
vé řezy, rolády, tvarohové kré-
my, vykrajované ovoce, čajovka, 
švestková omáčka, biskupský 
chlebíček se švestkovou omáč-
kou, perníkový závin, svatební 
koláče, makovec, piškotové kou-
le.

Oslavy Československa v Paříži

Text a foto: -hš-

Už podruhé zvou herci Horác-
kého divadla Jihlava malé i  velké 
posluchače do foyer divadla s dět-
mi a jejich rodiči či prarodiči, aby 
četbou pohádek společně strávili 
rodinné podzimní odpoledne. 
„A protože se na Velké scéně prá-
vě připravuje komedie skvělého 
francouzského komediografa Jean 
Baptista Moliéra „Lakomec“, který 
bude mít premiéru 22. listopadu, 
také toto pohádkové čtení bude 
celé o  lakomcích... 8. listopadu 
v  16.00 budou číst Jakub Škrdla 
a Matyáš Procházka.
Splacený dluh (z japonských Pří-
běhů o  soudci OOkovi v  převy-
právění Věnceslavy Hrdličkové), 

O třech braších a lakomci (perská 
pohádka z  Druhého stromu po-
hádek z celého světa, které sesbí-
rali a napsali Vladislav Stanovský 
a  Jan Vladislav) ...a  ještě jedna 
z Vysočiny: O lakomém mlynáři 
nebo Nalakotěné peníze.
S  nápadem pravidelného čte-
ní pohádek přišel emeritní člen 
souboru (taky bývalý dramaturg 
a  v  letech 1987–90 ředitel Ho-
ráckého divadla) Zdeněk Dryšl: 
„Vycházím mimo jiné ze své dě-
dečkovské zkušenosti – kam tak-
to v sobotu či v neděli odpoledne 
s vnoučaty zajít... Taky samozřej-
mě přemýšlím, jak odpoutat děti 
od televizních obrazovek a počí-

tačů. Je to taky možnost, jak ak-
tivně strávit společný čas – děti se 
svými rodiči či prarodiči – sku-
tečně spolu. A  připadá mi důle-
žité naučit děti poslouchat  svůj 
rodný jazyk.“
„Chceme Horácké divadlo ote-
vřít co nejširší veřejnosti, rádi 
bychom, aby se v co největší míře 
stalo součástí života města i kra-
je. Horácké divadlo je jediná pro-
fesionální scéna Kraje Vysočina 
a jako taková má plnit svou funk-
ci kulturní, ale také společenskou 
a vzdělávací. Otevřít foyer dětem 
a  dospělým, kteří třeba Horácké 
divadlo znají zatím jen zvenku, 
těmito Pohádkami na  schodech, 

je správná a  krásná cesta. Těší-
me se na  setkání a  setkávání se, 
rodinnou atmosféru a  společný 
zážitek,“ říká umělecká šéfka Ka-
teřina Dušková.
Vstupné symbolické 10 Kč.
Další termíny čtení:
29. listopadu Příběhy adventní...
20. prosince Vánoční čtení...  
10. ledna O Merlinovi
31. ledna Legendy o králi Artušovi...  
21. února ... a o rytířích kulatého 
stolu
14. března Ondina je Rusalka, 
Malá mořská víla
11. dubna O vílách a rusalkách...
(změna programu vyhrazena)

-hdj-

Horácké divadlo Jihlava zve na Pohádky na schodech
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Knihovna z Dobré Vody pořádá zájezd na inscenaci Horáckého 
divadla Jihlava 

R O Z M A R N É  L É T O
jevištní adaptace novely plné poezie, lásky a kouzel 

od Vladislava Vančury
Pátek 16. ledna 2015 v 19 hodin

Doprava zajištěna. Autobus zastavuje postupně v Martinicích, 
Kozlově, Křižanově, Dobré Vodě, Vídni, Moštištích a Velkém 

Meziříčí. Info na tel.: 737 565 009 (Drápelová)

SNOW FILM FEST
sobota 22. listopadu 17.00

kinosál Jupiter clubu

Překvapí nás? Určitě?
Mile, nebo budeme hledat nějaké to ostřejší slovo…

Řeč je o případném růstu ceny za elektřinu v roce 2015. Většina do-
davatelů ke konci roku ohlásila pro následující rok zdražení, ačkoliv 
minulý rok tomu tak nebylo. Cena elektřiny čtyři roky klesala. Dva 
poslední roky se silová elektřina několikrát dostala na burze na  tzv. 
historická minima. Selský rozum tak nutně napovídá, že cena silové 
elektřiny nemůže padat dolů neustále. 
Porovnáme-li růst ceny elektřiny s ostatními produkty, tak například 
některé potraviny letos zdražily už dvakrát. Co nás tedy čeká v příštím 
roce? Jeden z  tradičních dodavatelů, E.ON energie a. s., již v  srpnu 
letošního roku navýšil měsíční platbu u  některých svých produktů. 
Budou ho následovat další? Jak můžeme získat jistotu, že se před pří-
padným zdražením ochráníme? Rovněž nám ta samá otázka proběhne 
hlavou při pomyšlení na dodávku zemního plynu, je pro nás tak zají-
mavé pouze ušetřit peníze? Nebo díky plovoucím cenám dodavatelů 
šetřit jen v období, kdy tolik netopíme? Ideální situace tedy nastává, 
když šetříme, jsme seznámeni s faktem kolik platíme a „nebolí“ nás, 
že si přitopíme. 
Doporučujeme vhodně zvolený produkt pevně zafixovat na  dvou-
leté období za  stávajících výhodných cen. S  výběrem toho nejlepší-
ho produktu vám pomůže společnost TerraGroup Investment, a. s., 
která se již několik let specializuje na energetické poradenství, které 
nespočívá pouze ve změnách dodavatelů a stlačování ceny, ale spočí-
vá v  kompletním poradenstvím energetické hospodárnosti domu či 
firmy. TerraGroup Investment vám je schopná poradit jak se snížením 
dodávek vody, s výběrem toho nejvhodnějšího produktu na dodávky 
elektrické energie a zemního plynu, tak při řešení situací s dodávkami 
spojenými. Při předání svých starostí na zástupce této společnosti  tak 
můžete i  vy klidně spát a  prožít opravdu příjemně nadcházející vá-
noční a novoroční svátky, místo toho, abyste si je kazili nějakým tím 
peprným slovem…                                                                                  (-pi-)
Více informací poskytne: 

Důvod k zamyšlení…

Vojtěch Stodola
tel.: +420 608 553 342

e-mail: vojtech.stodola@terragroup.cz 
Kosmákova 21, Jihlava

www.terragroup

Prodejní doba:  pondělí–pátek: 6.30–17.30
  sobota:                  7.00–11.00
Více na www.jednotavelmez.cz

Vážení zákazníci, 
dovolujeme si vás pozvat do naší nové provozovny, 

která je již otevřena od 17. 10. 2014. 
Prodejna se nachází v přízemí obchodního centra Panorama 
a  potěší vás širokou nabídkou potravinářského i  průmyslového zboží. 
Samozřejmostí bude čerstvá nabídka pečiva, uzenin, ovoce a zeleniny. 
Mimo jiné budete moci využít těchto služeb, jako jsou platba kartou, 
platba složenek, Cash&back, dobíjení telefonů a  nového mobilního 
operátora COOP MOBIL. 

NOVÁ
PRODEJNA

SOS – pravidelná poradna 
 (sdružení obrany spotřebitelů) 

středa 14–16 hodin 
v nové budově MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

Páteční podvečer 
v Katolickém domě

CESTA NA JIH
povídání o motorkářské pouti 
na jih Evropy. Francie, Pyrene-
je, Španělsko a Portugalsko... 
Z Křižanova na konec Evropy 

a zpět...
O zážitky se s vámi podělí 
otec Tomáš Holcner
14. listopadu 19.30

KATOLICKÝ DŮM
KŘIŽANOV

Centrum Kopretina, Ostrůvek 2, VM

▶ 24. 11. 2014 v 15.00
Aranžování adventních věnců
S  sebou zahradnické nůžky a  vázací drát, 
ostatní materiál je zajištěn.
Účast je potřeba nahlásit do 19. 11. Vstupné: 
50 Kč, cena věnců podle spotřeby materiálu
▶ 24. 11. a  27. 11. 2014 od 8.00 do 13.00 
Výroba adventního kalendáře
S  sebou dřevěné ramínko na  šaty a  slad-
kosti nebo malé dárečky do balíčků (max. 
4 cm, jeden může být větší).
▶ 2. 12. a  4. 12. 2014 do 8.00 do 13.00 
Výroba vánočního stromečku z  papí-
ru na  Vánoční výstavu do  luteránského 
gymnázia
▶ 9. 12. a 11. 12. 2014 od 8.00 do 13.00 
Ozdoby z filcu
▶ 10. 12. v 14.00 
Zdobení perníkové chaloupky a  vánoč-
ních perníčků
Za odborné pomoci perníkářky Lucie Krej-

čové z Pikárce budeme sestavovat a zdobit 
perníkové chaloupky a  perníčky s  vánoč-
ním motivem.
Perníkovou chaloupku a perníčky na zdo-
bení je třeba objednat do  27. 11. 2014 
na tel.: 777 183 388 nebo e-mail: kopretina.
velmez@zdar.charita.cz. Cena za  chaloup-
ku se bude pohybovat dle velikosti a váhy:
malá 175 Kč, velká 275 Kč, perníčky 1 kg 
–175 Kč (cca 80 kusů).
K ceně chaloupky se platí i vstupné do Ko-
pretiny, 40 Kč na rodinu.
S sebou: podnos nebo větší krabici na pře-
pravu, přezůvky a svačinu pro děti, pro kte-
ré je připravena herna s dohledem
▶ 17. 12. od 8.00 do 13.00 hodin
Předvánoční posezení u  šálku vánoční 
kávy a cukroví, zpívání koled, tvůrčí dílny 
pro děti i pro dospělé
▶ 17. 12. od 15.00 do 18.00 hodin
Vánoční tvoření – vánoční aranžmá

Tento projekt podporuje MPSV 
a Město Velké Meziříčí.

Adventní dílny v Kopretině

A DV E N T N Í  S V ĚT Ý L KA 
NA   NÁ M Ě ST Í

Tradiční akce s rozsvícením 
vánoční výzdoby na náměstí

Neděle 30. listopadu od 16.45 hodin

Program:
10.00 divadelní pohádka v kinosále 

VÁNOČNÍ HVĚZDA
16.45 divadelní spolek STUDNA

rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby
vystoupení skupiny Like Busters

Filmová pohádka v kinosále: 
KRÁSKA A ZVÍŘE

Změna programu vyhrazena! Akce jsou bez vstupného. 
Program se bude postupně doplňovat!
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Různé

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

■ Prase, doma krmené. Tel.: 
606 608 959.
■ Kuchyň Moka 150 levá. Dále 
prodám gaučík (retro) pěkný. 
Levně. Tel.: 602 834 181.
■ Proorávačku brambor, levně. 
Tel.: 734 404 611.
■ Škodu Felicii, najeto 
149 000 km, TP do června 2015, 
výroba 1997, cena 15.000 Kč. Vo-
lejte večer na tel.: 736 240 216.
■ Koberec. Zánovní, světlý, 21 
m2 (3×7 m). Cena 2.500 Kč. Velké 
Meziříčí. Tel.: 723 602 276.
■ Štěňata jagdteriéra s PP.  Mat-
ka i  otec lovecky vedeni. Odběr 
v  1/2 prosince. Více info na  tel.: 
736 221 117.
■ Dvoulůžko s úložným prosto-
rem 180×200 cm, možno použít 
i  válendy jednotlivě. Velmi pěk-
ná, kombinace barev fialová + 
barevný přehoz, komoda se zr-
cadlem, 2 noční stolky, taburet. 
Velmi zachovalé, cena dohodou. 
Tel.: 777 234 104.
■ Pračku, starší, zn. WM66, 
obyčejná nerez vana s  při-
hříváním, a  ždímačku. Cena 

dohodou. Tel.: 722  488  160.
■ Akvárium 130 l (š. 50, v. 58, hl. 
45 cm) vč. motorku na vzducho-
vání Elite 802 a trubice na ohřev 
vody 100 W, cena 1.100 Kč. Tel.: 
776 708 479.
■ Průmyslový šicí stroj znač-
ky Textima. Cena 900 Kč. Tel.: 
732  877  113, e-mail: jarkakdv@
seznam.cz
■ Šlapací šicí stroj Bobbin 
z  pozůstalosti. Levně pro-
dám.  Tel.: 737  109  236.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u  nás na  Vysočině. Jde 
o  modrý paličák výrazné a  ost-
ré chuti. Při dobrém uskladně-
ní vydrží do  další sklizně. Cena 
150 Kč/kg. Tel.: 602  396  592.
■ Brambory na  uskladnění, od-
růdy Marabel, Belana, Adéla. Dále 
prodám ječmen a  pšenici. Tel.: 
607 299 168, nejlépe po 17. hodině.
■ Krásný pánský oblek tmavošedé 
barvy s jemným proužkem, mate-
riál 100 % vlna, vel. 50 (pas 88 cm, 
délka kalhot 103 cm) – na štíhlou 
postavu, vhodný do  tanečních. 
Nový, nenošený. Tel.: 724 063 930.

■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Protahovačku 30 cm KDR/Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.
■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 
Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 
1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Motorové vozidlo nepojízdné 
– nepotřebné. Kupní smlouva + 
doklad ekolikvidace. Koupím ne-
potřebnou zahradní a  dílenskou 
techniku. Volejte a  pište na  tel.: 
605 818 245.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 

opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Prodám řadovou podsklepe-
nou garáž ve  Velkém Meziříčí 
na  ulici Františkov. V  garáži je 
elektrická instalace 220/380 V, 
vlastní elektroměr, montážní 
jáma. Tel.: 774 598 161.
■ Koupím byt nebo rodinný 
dům ve  Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Platím hotově. Solid-
ní jednání. Tel.: 724  100  161.

■ Pronajmu byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov ve  Velkém Me-

ziříčí. Tel.: 603  383  699.
■ Pronajmu byt 3+1 v krásné lo-
kalitě v Mostištích u nemocnice, 
cena pronájmu 6.900 Kč + inka-
so. Tel.: 724 100 161.
■ Pronajmu garáž na  ulici No-
vosady. Cena dohodou. Tel.: 
732 871 390.
■ Hledám pronájem. Důchod-
ce hledá ubytování v  soukromí 
v  RD v  lokalitě Olší nad Osla-
vou, i  na  trvalejší pobyt. Tel.: 
603 393 183.
■ Pronajmu bezbarierový byt 
2+kk na ulici Čermákova, Velké 
Meziříčí. Tel.: 602 724 079.
■  Hledám pronájem garsonky 
pro 1 nebo 2 osoby, Velké Me-
ziříčí, částečně vybavenou, seri-
ózní jednání. V  případě nabídky 
mě prosím kontaktujte emailem 
s rozměry, foto a cenou za nájem 
(vč. inkasa). Předem děkuji, email: 
mosnerova.jitka@seznam.cz
■ Hledám pronájem rodinné-
ho domu za  rozumnou cenu. 
Křižanov a  blízké okolí. Tel.: 
603 924 789.
■ Hledám pronájem garáže 
v  ulici  Nad Gymnáziem a  nej-

bližším okolí. Tel.: 605 887 809.

■ Čistič na  koberce. Sháním 
k zapůjčení čistič koberců. Zapla-
tím. Tel.: 724 851 044.
■ Nabízím sdílení velmi pěkné, 
komfortně zařízené kancelá-
ře ve  Velkém Meziříčí  na  ulici 
Hornoměstská za  rozumnou 
cenu. Tel. 603 541 208
■ Hledám spolucestující na ces-
ty Velké Meziříčí – Jihlava měs-
to v 6.15 a zpět v 16 hodin každý 
pracovní den. Zkušený řidič, vůz 
Alfa Romeo. Tel.: 603 541 208.

■ Sporák Mora, čtyřplotýnko-
vý, robot skříňka (robot + pří-
slušenství), pečenka, 2 el. plo-
týnky. Vhodné na  chatu. Tel.: 
602 834 181.

Prodám

dOUčíM anGličtinU
tel.: 608 662 781

PŘÍJEM INZERCE:
▶  osobně v redakci úterý až pátek: 8.00–12.00, 12.30–15.30 

▶  PROSTŘEDNICTVÍM e-mailu: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
     nebo můžete použít náš uploader pro předávání podkladů na: 

w w w. v e l k o m e z i r i c s k o . c z 

lze platit převodem na č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649

Řádková inzerce v rubrikách:
 PRODÁM ● KOUPÍM ● NEMOVITOSTI ● PRONÁJEM 

RŮZNÉ ● SEZNÁMENÍ ● DARUJI
Plošná inzerce na titulní, inzertní, redakční straně 

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 
PLOŠNÉ INZERCE: 10 % ● 20 % ● 30 %

PR články a banner  na webu 
ZDARMA k inzerci plošné.

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Doučím MAT–FYZ, rozsah  
6–9 tř. ZŠ a prima–kvarta 

gym. O víkendech. 
Tel:  774 621 703.

PROJEKTANT ELEKTRO

min. SŠ, AJ, AutoCAD, 
CADcon a MS Office, ŘP B

TECHNIK ELEKTROINSTALACÍ
(montážní technik)

ÚSO, SOU, ŘP B

NABÍZÍME NADSTANDARDNÍ 
ZAMĚSTNANECKÉ PODMÍNKY.

www.falcocomputer.cz

ROZŠIŘUJEME TÝM!
hledáme:

Firma TŘI PYRAMIDY s. r. o. 
vykupuje PET lahve, 

1 kg – 5 Kč, 
bližší informace 

na tel.: 607 010 261.

Nad Kunšovcem 1405/2
59401 Velké Meziříčí
www.enviroeko.cz

P Ř I J M E    Z Á J E M C E    N A    M Í S T O :

    Řidič sklápěcích nákladních
   vozidel (vnitrostátní doprava)

Žádosti + životopis zasílejte na adresu halla@enviroeko.cz,
 případně volejte 777290830.

požadujeme :
 profesní způsobilost ,řidičský průkaz skupin C a E,
praxe v oboru min. 3 roky, časovou flexibilitu
nabízíme:
 stálou práci ve stabilní firmě, dobré pracovní podmínky,
odpovídající finanční ohodnocení 

HLEDÁME KUCHAŘE
Nabízíme velmi dobré 

pracovní a finanční 
podmínky.

Nástup ihned.
Kontakt: Oldřich Koudela 

tel. 608 341 717

Nepůjde el. proud:
Dne 19. 11. od  7.30 do  15.30, 
obec Mostiště, část města Velké 
Meziříčí – Loupežník.
Dne 20. 11. od  7.30 do  15.00, 
VM ul. Oslavická od Třebíčské 
ul. 1843/11, stavebniny.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru správního – správce in-
formačních a komunikačních technologií je 
zejména odpovědný za zajišťování správné 
funkce a chodu vymezených uživatelských 
úseků informační a komunikační infrastruk-
tury, například operačních systémů a jejich 
nadstaveb, programovacích prostředků, vý-
vojových nástrojů programovacích jazyků, 
multimediálních systémů, komunikačních 
systémů, informačních systémů, vědeckých, 
vědeckotechnických, technických, inže-
nýrských, grafických, kancelářských nebo 
jiných aplikací pro koncového uživatele, sí-
ťového prostředí, databází apod. Dále také 
za stanovování a organizování způsobů a po-
stupů využívání komunikačních prostředků 
výpočetní techniky.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnost (za bezúhon-
nou
  se nepovažuje fyzická osoba, která byla
 pravomocně odsouzena pro trestný čin  
 spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin  
 spáchaný z nedbalosti za jednání souvisejí-
 cí s výkonem veřejné správy, pokud se po-
 dle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby
 nebyla odsouzena),
• znalost českého jazyka, 
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském 
 studijním programu nebo vyšší odborné 
 vzdělání v oboru informačních technologií,
• znalost správy a administrace sítí, MS 
 Windows server, Linux, terminálových
 technologií, MS SQL, MS Exchange, Active
 Directory, zálohování a ochrany dat na
 úrovni administrátora,
• vynikající znalost práce s PC (Word, Excel,
 Internet, Outlook), 
• vynikající znalost operačního systému MS
 Windows,  
• znalost anglického jazyka,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 

• spolehlivost, samostatnost, flexibilitu, 
 vysoké pracovní nasazení, 
 smysl pro týmovou práci,
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 26. 11. 2014 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice SPR“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 7. 11. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou výzvu na pozici

pracovníka odboru správního – správce informačních 
a komunikačních technologií

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 1. 2015

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Poděkování

Vzpomínky

spOlečenská rUbrika Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

18. 11. Život a dílo Viktora E. Frankla – Mgr. Pavel Janošík

25. 11. V zemi pramenů Modrého Nilu – Libor Smejkal
  2. 12. Španělsko – Barcelona – Mgr. Tomáš Fiala
  9. 12. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve Velkém Meziříčí)
   – členové VGS

Změna programu vyhrazena.

Sociální služby města 
Velké Meziříčí

vás co nejsrdečněji zvou na

Setkání 
při dechovce

V úterý 18. 11. 2014 
ve 14.00 v sále HASIČKY.

K tanci i poslechu zahraje 
skupina FRAMIL 

Součástí zábavného 
odpoledne je občerstvení.

Vstupné 100 Kč.
Předprodej místenek 

u pečovatelky 
v DPS na Komenského 6, 

kde je stálá služba. 

Pozvánka na tradiční setkání pracovníků 
Pomocných provozů Kablo, které se koná 

28. 11. 2014 od 14.30 v restauraci U Wachtlů.

kph – sezOna 2014/2015

Ukrajinský pianista Kostiantyn Tyshko 
– 27. 11. 2014 
Kostiantyn Tyshko se narodil v roce 1991 v Kyjevě, kde započal v pěti 
letech studium hudby, jež dále rozvíjel na Specializované střední hu-
dební škole Mykoly Vitalijoviče Lysenka. Ve studiu klavírní hry pokra-
čoval na Čajkovského hudební akademii, opět v rodném městě, a poté 
na JAMU ve třídě Jana Jiraského. Kostiantyn získal mimo jiné v roce 
2002 první místo na  V. mezinárodní soutěži Vladimira Horowitze 
v  Kyjevě a  o  rok později Bronzového louskáčka na  IV. mezinárodní 
televizní soutěži pro mladé hudebníky v Moskvě, dále ceny v soutěžích 
Grand Prix v Litvě, Karla Czerného v Praze aj. Jako sólista vystoupil 
s orchestry na Ukrajině, dále v Litvě, Mexiku, Německu a České re-
publice, zúčastnil se mnoha festivalů a kurzů a působí též jako peda-
gog. Vstupné: 150/120 Kč. 
▶ Novoroční koncert s přípitkem  
– Moravské klavírní trio a operní hosté (leden 2015)
 (Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha violon-
cello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, další sólisté v jednání)
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot , Jana Kopi-
cová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015  
Jiří Jahoda (housle), Pavla Jahodová (violoncello)

Více informací získáte v Jupiter clubu, na programovém oddělení, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004 (005, 001). www.jupi-
terclub.cz, www.hudbamezirici.cz, www.globart.cz. Koncerty pro-
bíhají v luteránském gymnáziu od 19 hodin.

MS Hrbov pořádá 
tradiční 

POSLEDNÍ LEČ
15. 11. 2014 
v KD Hrbově 
začátek 20.00

hraje TOTOBAND
Bohatá tombola 

a myslivecká kuchyně...

Klub českých turistů TRNAVA
vás zve v sobotu 22. listopadu 2014
na 8. ročník turistického pochodu

PO STOPÁCH ARMÁDNÍHO GENERÁLA
LUDVÍKA SVOBODY

Start: 7.30–9.15 hodin od OÚ Trnava, startovné: 25 Kč
Délka trasy: 15 km (Trnava – Přeckov – Hroznatín – Trnava)

Cíl: Hostinec U Toma v Trnavě
Trasa pochodu vede nejprve po žluté TZ do Přeckova, odtud na
rozc. Kuchyňka – kontrola, občerstvení, prohlídka bunkru, potom 
do Hroznatína – prohlídka rodného domu, v 11 h, vzpomínkový akt.
Z Hroznatína půjdeme po silnici směrem na Rudíkov, po 400 m
odbočíme vpravo na cyklostezku směr Přeckov, až dojdeme k sil-
nici na okraj obce, tam se dáme vlevo a pokračujeme po silnici asi 
1 km a po vlastním značení (červenobílé fáborky) dojdeme po poli 
ke Kolomazným kamenům. Možnost oběda je v cíli „U Toma“.
Při přecházení silnice dbejte zvýšené opatrnosti!
Možnost upravení trasy pro vzdálenější turisty:
Odjezd vlaků: Třebíč-Rudíkov: 6.18, 8.39 hodin. Ze středu Rudí-
kova po zelené TZ na rozc. Kuchyňka (zde registrace, občerstvení) 
a do Hroznatína, zpět: Rudíkov–Třebíč: 14.39, 16.25 hodin
Pochod se koná za každého počasí!
Účastníci pochodu nejsou pojištěni, děti do 15 let se mohou zú-
častnit v doprovodu osob starších 18 let, baterky s sebou.
Informace: Adam Zdeněk, tel.: 737 979 539,
e-mail: adam.zdena@seznam.cz

❧ Rok za rokem se v nenávratnu 
ztrácí, vzpomínky, ty se však stále 
vrací. ❧

Dne 18. listopadu uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustila naše ma-
minka, babička, manželka, paní 

Anastázie Doležalová.

Za tichou vzpomínku 
děkuje dcera Pavla.

Děkujeme učitelkám z  MŠ Lhotky za  skvělou a  povedenou besídku 
s názvem Cirkus z 23. 10. 2014. V provizorním šapito jsme viděli sku-
pinu Los Balonos, kouzelníka, krotitelku lvů, sedmihlavého draka, 
opice z Ameriky, slona z Afriky, pejska Jeroda a další.
Učitelkám děkujeme za nacvičení a trpělivost a dětem za snahu, která 
potěší.                                                                                  Spokojení rodičové

Poděkování za kulturní 
zážitek v MŠ Lhotky

Gabriela Horníčková, Barbora Hromková, Tobiáš Paclík, Patrik Roz-
marin, Eliška Homolová, Nela Čechová, Štěpán Kotík, Lucie Chromá, 
Helena Kružíková, Mikuláš Jaroš, Sofie Svobodová, Liliana Sýkorová, 
František Kalivoda.                                                                             -měskř-

Tradiční setkání bývalých 
(i současných) spolupracovníků Agropodniku 

Velké Meziříčí se uskuteční v pátek, 21. 11. 2014, 
v restauraci U Wachtlů ve Velkém Meziříčí.  

Začátek v 17.00 hodin. 
Srdečně všechny zve organizační výbor. 

V Křižanově přivítali 
nové občánky:

Dne 12. 11. 2014 uplyne 10 let, 
kdy od nás navždy odešel náš mi-
lovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan 

František Vaněk 
z Petrávče Domků.

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

Manželka a děti s rodinami

Zubní pohotovost: 
Sobota 15. 11. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. 
Pernštejnem, tel.: 566 688 234. Neděle 16. 11.  MUDr. Eva Brázdi-
lová, Osová Bítýška, tel.: 566 536 712.  (www.nnm.cz)
Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové, Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km od VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

Jupiter club, s. r. o.,  uvede  Taneční večer 

se skupinou LEGENDY SE VRACÍ
Sobota 27.  prosince 2014 od 20.00 hodin 
v sále  luteránského  gymnázia

Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě
Rezervace a prodej na programovém oddělení JC, 

tel.: 566 782 001, 004. Změna programu vyhrazena!

MS Pavlínov 
– Stránecká Zhoř
vás srdečně zve na

POSLEDNÍ LEČ
která se koná 
29. 11. 2014

v 19.30
v KD Uhřínově
Hudba M.E.Š.
Bohatá tombola 

myslivecká kuchyně

Srdečně zveme na tradiční předvánoční dílny 
a trhy. Přijďte si za námi vyrobit adventní věnec 

či dekoraci. Čerstvě inspirováni vánoční 
výstavou můžete zakoupit materiál na tvorbu 

vlastní výzdoby. Potěšte své blízké ručně 
dělanými drobnostmi místních řemeslníků.

KATEŘINSKÝ JARMARK
22. listopadu 2014 od 13.00, sokolovna Křižanov

rezervace tel.: 566 782 004 (001)
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▶  ▶ Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin 
● ● ● BARMANKY ● ● ●  uvádí divadlo Radka Brzobohatého

divadelní sezOna pOdziM 2014

kinO jUpiter ClUb – listOpad

● ● Středa 12. 11. v 19.30 hodin
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval 
se, aby ochránil svou rodinu a  svůj lid. Stal 
se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký 
vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme pře-
devším jako jedno z  největších monster, jaké 
lidská mytologie stvořila. Řeč je o hraběti Drá-
kulovi, krvelačném vládci Transylvánie. ... Re-
žie G. Shore. Dobrodružný fantasy film USA 
2014, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 92 min., 
přístupný od 12 let.
● ● Čtvrtek 13. 11. v 19.30 hodin
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Cestovateli Danu Přibáňovi a  jeho partě ne-
stačilo, že dokázali nemožné, když přejeli 
Trabantem Afriku a  natočili o  tom nezávislý 
film. Rozhodli se vypravit na  ještě náročnější 
cestu. 21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou 
až na konec světa. A aby to nebylo moc jed-
noduché, tentokrát nepojedou jen Trabantem. 
Dokumentární film ČR 2014. Vstupné: 80 Kč, 
98 min., přístupný.
● ● Pátek 14. 11. v 19.30 hodin
INTIMITY
Intimity jsou romantickým filmem, složeným 
ze sedmi příběhů o  lásce, které se vzájemně 
prolínají. Zamilované páry nám nechávají na-
hlédnout do svého intimního soukromí v oka-
mžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém 
úměrný jejich věku a povaze. Režie I. Macha-
ráček, romantická komedie ČR 2014. V hlavní 
roli Z. Adamovská, P. Štěpánek, K. Leichtová, 
T. Klus, O. Vetchý. 
Vstupné: 100 Kč, 104 min., přístupný od 12 let
● ● Sobota 15. 11. v 19.30 hodin

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Podle mimořádného románu Michala 
Viewegha Andělé všedního dne natočila reži-
sérka Alice Nellis originální příběh, v němž po-
myslné andělské perutě nosí Marián Labuda, 
Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Ja-
vorský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské 
svěřence jejich nejtěžším dnem. Dále hrají B. 
Polívka, Z. Bydžovská.  Drama ČR, 2014.
Vstupné: 110 Kč, 97 min., přístupný od 12 let.
● ● Neděle 16. 11. v 16 hodin
VČELKA MÁJA
Animovaný příběh včelky a jejich přátel. Re-
žie: A. Stadermann. Rodinný film Austrá-
lie, Německa 2014, český dabing. Vstupné: 
110 Kč, 88 min., přístupný.
● ● Pátek 21. 11. v 19.30 hodin
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU  
(1. část)
Proti všem očekáváním přežila Katniss hla-
dové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. 
V  zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je 
naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepo-
koje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Režie 
F. Lawrence. Dobrodružný scifi thriller USA, 
původní znění, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
125 min., přístupný od 12 let.
● ● Neděle 23. 11. v 16 hodin
WINX CLUB – V  TAJEMNÝCH HLUBI-
NÁCH
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císař-
ského trůnu a  aktivovat ohromnou sílu, omy-
lem však probudí krutou vílu Politeyu, která 
byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však při-
pravená uzavřít s Winx dohodu. Režie I. Straffi. 
Animovaný rodinný film Itálie 2014, český da-

bing. Vstupné: 90 Kč, 98 min., přístupný.
● ● Středa 26. 11. v 19.30 hodin
ŽELEZNÁ SRDCE
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda 
pokouší o finální ofenzívu na evropské fron-
tě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant 
Wardaddy, velení tanku Sherman a vydává se 
s  jeho pětičlennou posádkou na  vražednou 
misi v týlu nepřítele. V hlavní roli B. Pitt, L. 
Lerman, S. LaBeouf a další. Režie D. Ayer. Vá-
lečné drama USA 2014, původní znění, české 
titulky. Vstupné: 120 Kč, 135 min., přístupný 
od 15 let.
● ● Pátek 28. 11. v 19.30 hodin
POHÁDKÁŘ
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při 
pátrání po jeho identitě se kapitán Rott ocitne 
uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se 
před ním rozehrává milostné drama hlavního 
hrdiny Máry/Kamila, který si vybudoval dva 
souběžné životy se dvěma krásnými ženami. 
Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i  in-
spirací, jsou objektem lásky i  lži… Režie V. 
Michálek, předloha B. Nesvadbová (kniha). 
Hrají: J. Macháček, A. Geislerová, E. Herzigo-
vá, A. Linhartová, J. Dvořák, M. Hádek. Ro-
mantické drama ČR 2014.  Vstupné: 120 Kč, 
90 min., přístupný od 15 let.
● ● Sobota 29. 11. v 19.30 hodin
GET ON UP – PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
 Životopisné  hudební drama USA 2014, pů-
vodní znění, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
139 min., přístupný od 12 let.
Rezervace na  www.jupiterclub.cz, prodej 
vstupenek také na programovém oddělení Ju-
piter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 15. listopadu 2014 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem Čerti na hradě.  
Vstupné 40 Kč. Rezervace vstupenek probíhá na programovém odděle-
ní Jupiter clubu, na telefonním čísle 566 782 001, 004. Rezervované vstu-
penky je nutné vyzvednout do pátku před termínem loutkového divadla. 
Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 
hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                  -hs-

Loutkové divadlo 
Čerti na hradě

spOrt

Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, 
ale i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. 
Hru dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová
Jednotné vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, tel.:  566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                                                                       -zh-

Ochotnický divadelní spolek Tastyjátr Vás srdečně zve
na představení divadelní hry: 

 
 

Novodobá komedie o manželství, nevěře, zklamání… 

Budeme se na Vás těšit dne 20. 11. 2014
v 19.30 hod v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
Předprodej vstupenek na programovém oddělení JC 

Vstupné 80,- Kč

Delej, jak myslíš, 

ale...

VÁNOČNÍ KONCERT 
JAKUBA SMOLÍKA

středa 17. prosince 2014 
19.30 hodin v kinosále JC

Vstupné v předprodeji 320 Kč, na místě 370 Kč
Rezervace a prodej probíhá na programovém oddělení JC, 

tel.: 566 782 001, 004.
Změna programu vyhrazena!

KONCERT 
MICHALA DAVIDA

sobota 31. 1. 2015
nový velký sál Jupiter clubu
Cena 450 Kč. Prodej vstupenek 

a více info na tel.: 566 782 004, 005, 001, 
programové oddělení Jupiter clubu, 

Náměstí 17, VM

V sobotu 1. listopadu jsme hráli na dalším turnaji Ligy Vysočiny mlad-
ších žáků v Dolní Cerekvi. Kromě našeho týmu se zúčastnila družstva 
Nového Veselí B, Havl. Brodu, Chrudimi a Dolní Cerekve.
K prvnímu utkání jsme nastoupili proti rezervě Nového Veselí. Na sou-
peře jsme od začátku vlétli, vycházeli jsme z výborné obrany a rychlé 
protiútoky jsme úspěšně proměňovali. V poločase svítilo na ukazateli 
11:0. Ve  druhém poločase jsme polevili a  konečný výsledek byl 18:6. 
Nejvíce branek v tomto utkání vstřelili Vojta Svoboda a Roman Juhoš, 
oba po pěti. Nejlepší herní projev měl Lukáš Dobejval.
Ve druhém utkání jsme se střetli s Chrudimí. I když hra nebyla úplně 
bez chyb, tak jsme měli zápas od začátku pod kontrolou. Herně se nám 
velice povedl druhý poločas. Skóre neustále narůstalo a na konci svítil 
na tabuli výsledek 22:3 (9:2). Nejlepší střelec zápasu byl se šesti zásahy 
Štěpán Fiala.
Domácí celek Dolní Cerekve nás čekal ve třetím utkání. V tomto zá-
pase jsme si od začátku udržovali mírný náskok. Bohužel jsme často 
neproměňovali vyložené šance, a tak jsme se o vítězství strachovali až 
do konce. Nakonec jsme to zvládli a vyhráli jsme 11:10. Velice dobrý 
výkon v tomto utkání předvedl Tadeáš Bíbr, věkově ještě minižák. Nej-
více branek vstřelil opět Štěpán Fiala (5).
V posledním střetnutí proti nám nastoupil celek z Havl. Brodu. Vstup 
do  utkání se nám nepovedl, naše hra postrádala přesnost jak v  při-
hrávkách, tak v zakončení. Postupem času se náš výkon zlepšoval a na-
konec jsme po zásluze vyhráli 12:3. Nejlepší střelec zápasu byl Vojta 
Svoboda, autor pěti branek. 
S výkonem kluků v celém turnaji jsme až na některé drobnosti spo-
kojeni. Turnaj se povedl našim brankářům, kteří podali velice dobrý 
výkon. Tabulku Ligy Vysočiny vedeme s náskokem dvou bodů před 
celkem z Nového Veselí A. 
Sestava a branky: Vítězslav Rohovský (1), Milan Krejčí (1) – Vojtěch 
Svoboda (18), Štěpán Fiala (15), Roman Juhoš (13), Lukáš Dobejval 
(8), Alex Cerkal (4), Tadeáš Bíbr (2), Alex Kuřátko (1), Jakub Bor-
kovec, Martin Poul, Lukáš Dobrovolný, trenéři Petr Kaštan a  David 
Stoklasa.                                                    Petr Kaštan, foto: archiv házené

Vítězné tažení mladších 
žáků v Dolní Cerekvi

V  neděli 2. listopadu jsme vyrazili na  turnaj do  Chrudimi s  našimi 
nejmladšími házenkáři, kteří spadají pod místní DDM VM. 
Minižáci: VM A – tento tým čtyřikrát přesvědčivě zvítězil s velkým 
gólovým náskokem, pouze v  posledním zápasu jsme utržili těsnou 
prohru, protože jsme odehráli špatný první poločas. Střelecky a herně 
tým tradičně táhlo duo Tadeáš Bíbr a  Robin Koudela, který věkově 
spadá ještě do přípravky. Celkové skóre 106:39.
VM A – Nové Veselí 20:3; Chrudiim 16:3; Havl. Brod C 31:5; Havl. 
Brod B 23:10; Havl. Brod A 16:18
Sestava a branky:  Tadeáš Bíbr (40), Robin Koudela (29), František Hla-
váč (16), Lukáš Deraha (14), Lukáš Dobrovolný (13), Adam Horký (2)
VM B – naše béčko kvůli špatnému rozpisu odehrálo zápasy pouze 
proti týmům z Havl. Brodu. Nakonec jsme měli bilanci dvou proher 
a dvou vítězství. Velice dobrý výkon podal Jakub Russ. 
Celkové skóre 53:47. VM B – Havl. Brod B 7:16; Havl. Brod A 10:18; 
Havl. Brod C 17:4; Havl. Brod C 19:9
Sestava a branky: Jakub Russ (25), Radek Navrátil (12), Patrik Juhoš 
(12), Pavel Kotouček (5), Jakub Krejčí (3), Matěj Trifanov (1)
Přípravka: Přípravka odehrála na turnaji celkem pět zápasů. Čtyřikrát 
jsme vyhráli, pouze jednou jsme okusili hořkost porážky proti věkově 
starší Chrudimi. Nejlepší střelec byl Radim Hlaváč, v brance podával 
stabilně dobré výkony Denis Vik a pochvala patří i Jardovi Pavlíčkovi, 
kterému se turnaj velice podařil. Celkové skóre 68:32. VM – Nové Ve-
selí 13:10; Chrudim 6:12; Havlíčkův Brod C 12:4; Havlíčkův Brod 
A 8:6; Havlíčkův Brod B 29:0. Sestava a branky: Radim Hlaváč (28), 
Jaroslav Pavlíček (13), Jiří Winterling (11), Denis Vik (6), Adam Požár 
(6), Petr Zezula (3), Marek Uchytil (1), Alan Marek.
Pro všechny kluky to byl velice náročný turnaj. Jeden zápas trval cel-
kem dvacet minut! Všichni kluci ale bojovali o každý míč a za to jim 
náleží velká pochvala. 
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Horáková, Pavol Živčic, Jiří Kaštan.

Petr Kaštan

Malí házenkáři z DDM 
hráli v Chrudimi
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Pohár Vysočiny
ST VM – SK ST Kamenice nad 
Lipou 4:6
Body: Kampas Jan 2/1, Skryja 
Marek 1/2, Zelený David 0/3. 
Čtyřhra: Kampas, Skryja.
ST VM – SK ST Kamenice nad 
Lipou B 7:3
Body: Hrůza Vlastimil 3/0, Zele-
ný David 2/1, Juda Zdeněk 1/2. 
Čtyřhra: Hrůza, Juda.
Okresní přebory
Netín – ST VM B 5:13
Body: Maštera Martin 4/0, Kam-
pas Jan 4/0, Klíma Tomáš 2/2, 
Šoukal Slavomír 2/2. Čtyřhra: 
Maštera, Kampas.
ST VM C – TJ Sokol Nížkov C 15:3
Body: Bednář Ivan 4/0, Zelený 
David 4/0, Kořínek Stanislav 4/0, 
Dvořák František 1/1, Juda Zde-
něk 1/1. Čtyřhra: Bednář, Zelený 
David.
SK Sázava – ST VM D 8:10
Body: Klíma Tomáš 4/0, Buk Ra-
dek 3/1, Vodák Petr 1/3, Zelený 
Tomáš 1/3. Čtyřhra: Buk, Zelený.
ST VM E – TJ Sokol Sněžné 13:5
Body: Minařík Jakub 4/0, Přikryl 
Radek 4/0, Holík Vratislav 2/0, 
Hrůza Vlastimil 2/0, Vodák Da-
niel 1/3.
Jedna výhra, jedna prohra, tak 
dopadly poslední kola poháru 
Vysočiny. V  prvním střetnutí se 
dařilo nejvíce Kampasovi, bo-
hužel to však nestačilo k  výhře. 
V  druhém duelu zářil mladík 
Hrůza, jako jediný z našich hrá-

čů vyhrál všechno. Dalšími koly 
pokračovaly okresní přebory. 
Rezerva vyhrála v  Netíně, opět 
se nemýlili Maštera a  Kampas, 
společně uhráli 9 bodů. Céčko 
potvrdilo skvělou formu a pora-
zilo Nížkov. Déčko zvládlo těsně 
duel ze Sázavy a nejtěsnějším vý-
sledkem 10:8 vyhrálo. Tři body si 
také připsalo poslední družstvo 
nejmladších, tím se vyhouplo 
na třetí místo v tabulce.
O  víkendu dne 15. 11. ve  14.00 
hraje naše áčko pikantní utká-
ní v  Jihlavě o  čelo tabulky KP 
1. Čeká se pořádný boj o  každý 
bodík. O den později v 9.00 ráno 
sehraje rezerva další veledůle-
žité utkání proti Oslavici. Půjde 
o první místo v OP 1.

HHK VM B – HC Veverská Bí-
týška 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Rozhodčí: Dostál – Sobotka, 
Mejzlík. Diváků: 38. Střely: 46:30. 
Branky: 42. Frühauf (Tůma) – 
12. Jaroš (Píša, Kadlec), 29. Hakl 
P.  (Hakl M.), 52. Hakl M. Vy-
loučení: 7:6, navíc Jaroš (VB) 10 
minut za  nesportovní chování. 
Využití: 0:0. Oslabení: 0:1. HHK 
VM: Štourač (Šeba) – Kudláček 
M., Pokorný – Bulička, Válek – 
Invald, Bradáč – Peterka, Marti-
nec – Hubl, Barák, Malec – Šou-

kal, Frühauf, Tůma – Střecha L., 
Chlubna, Křípal – Musil Š.
Třetí marný pokus na  domácím 
ledě o  zisk bodů pro meziříčské 
hokejisty. Co jim bylo platné, že 
svého soupeře přestříleli, když 
z toho byl jenom jeden gól. A to 
je na tak kvalitního soupeře málo. 
Hostující hráči lépe kombinovali 
a díky tomu se jednoduše dostá-
vali do šancí. Jednu z nich využili 
ve 12. minutě, kdy přečíslení 2:1 
zužitkoval Jaroš.
Ve  druhé části domácí zvýšili 

obrátky a  Bítýšku často uzavřeli 
v jejím obranném pásmu. Ovšem 
něco proměnit, to byla marnost 
nad marnost. Několikrát měli 
ve  vyložených šancích i  smů-
lu, kdy Švaříčka zachránila jeho 
branková konstrukce, ale hraje se 
na góly. A ten nakonec dala zase 
jen Bítýška. V  polovině utkání 
další přečíslení vyřešili bratři Ha-
klové. O průběhu prostřední čás-
ti výmluvně svědčí její statistiky 
– střely 17:6, branky 0:1.
Hokejistům HHK svitla naděje 

na začátku poslední třetiny, když 
Frühauf snížil na rozdíl jednoho 
gólu. To zvýšilo jejich snahu o vy-
rovnání, ale hostující hráči velice 
dobře bránili a  nepouštěli svého 
soupeře do  vyložených šancí. 
Největší možností k vyrovnání se 
stala až přesilovka 5:3 v 52. minu-
tě, ale po katastrofální rozehrávce 
na útočné modré se puku zmoc-
nil Milan Hakl a své sólo promě-
nil. Otřesení domácí hráči se pak 
už na nic nezmohli a odešli z ledu 
opět bez bodu.

Rezerva HHK doma nestačila na Veverskou Bítýšku

-ht-

Hráč Stanislav Kořínek 
byl oceněn za dlouholetý 
přínos stolnímu tenisu 
VM. Foto: archiv ST VM

-pk-

Stolní tenisty čekají 
souboje o vedení soutěží 

Regionální soutěž Vysočiny/
skupina Východ
1. kolo: ŠK Bystřice n. Pern. – 
Spartak VM B 3:2
Body za  hostující tým: Urbánek 
(Níhov) a Dvořák Jos. (Měřín) po 1 
bodu – Dvořák Dominik (Měřín), 
Zeman (Meziříčko) a  Dohnalík 
(VM) 0 b.
Domácí byli favority, a tak konečný 
výsledek, přestože jde o  porážku 

našich, není zas až tak špatný… 
Nejspolehlivějším hráčem hostů 
byl opět Urbánek, který dokáže 
ve  svých partiích zvítězit téměř 
vždycky, znamenitě si vedl i  Josef 
Dvořák. Dominik Dvořák a Zeman 
ovšem měli příliš silné protivníky, 
stejně tak i  Dohnalík. Také druhé 
kolo odehraje velkomeziříčské béč-
ko venku; soupeř však tentokráte 
bude výrazně „jedlejší“, nežli jsou 

třeba Bystřice anebo Bíteš. V  klu-
bovně sportovní haly ve Žďáře by se 
naši měli celkem snadno vypořádat 
s tamějším mladým D-týmem.
Spartak Velká Bíteš – TJ Žďár 
D 5:0
Za domácí Vojtěch, Burian, Kincl, 
Bárta a Valeš po 1 bodu. V tom-
to utkání nebylo téměř co řešit – 
vždyť i samotný výsledek je jedno-
značný a prakticky všeříkající. 

Sokol Jámy – Sokol Nové Veselí 
3:2
Střetnutí jámských sokolů se so-
koly veselskými rozhodla za stavu 
2:2 až partie dalších dvou „ope-
řenců“, a to Pelikána se Sýkorou. 
Jejich vzájemný souboj skončil 
nakonec tak, jak by – vzhledem 
k  diametrálně odlišným rozmě-
rům obou druhů – dopadl asi 
i v přírodě…

Šachová klání odstartovala

-vp-

O  uplynulých dvou víkendech 
sehráli starší žáci další dva tur-
naje Ligy Vysočiny starších žáků. 
Oba turnaje hostilo Nové Veselí. 
V  první turnaji se nám zvítězit 
nepodařilo. Nejprve jsme podlehli 
Havlíčkovu Brodu 20:8 (11:6), se 
kterým jsme odehráli poměrně 
slušně první poločas. Ve druhém 
jsme již na soupeře nestačili. Ná-
sledně jsme jednoznačně prohráli 
s  Novým Veselím A  6:32 (4:14). 
V závěrečném souboji jsme svedli 
pěknou bitvu s Novým Veselím B. 
Bohužel neproměněné šance nás 
stály vítězství s konečným účtem 
14:16 (8:9).
O  týden později jsme podali 
lepší výkony a  podařilo se nám 
v  prvním utkání zdolat Havlíč-
kův Brod v  poměru 19:16 (8:6). 

Kluci měli velmi dobrý pohyb 
a rychlý přechod do útoku. Ško-
da jen velkého množství nepro-
měněných šancí. Rozdíl mohl být 
mnohem vyšší. Ve druhém utká-
ní jsme podlehli, bohužel tradič-
ně značným rozdílem, Novému 
Veselí A  11:28 (2:13). Poslední 
utkání si kluci vysloveně užívali, 
po kolektivním výkonu přestříle-
li Nové Veselí B v poměru 18:13 
(9:7). Poprvé si tak mohli zakři-
čet vítězný pokřik a  slavit vítěz-
ství. Základ zlepšených výsledků 
položil dobrý výkon Romana 
Juhoše v  brance. Kluky je nutné 
pochválit za  kolektivní výkon 
a bojovnost.
Družstvo postupně získává svoji 
tvář. Kluci musí ještě hodně za-
pracovat na správném předávání 

hráčů v  obranném systému 1-2-
3, které nám činí značné problé-
my. V  útočných činnostech již 
některé prvky spolehlivě přená-
šíme do hry, chybí nám ale přes-
nější zakončení.
Starší žáky čekají ještě v letošním 
roce dva náročné turnaje, a  to 
sokolské přebory a  kvalifikace 
do žákovské ligy, kde se pokusí-
me navázat na zlepšené výkony.
Sestava a  branky Roman Juhoš 
– Dominik Buchta (17), Kamil 
Babáček (15), Štěpán Fiala (14), 
Jakub Benda (11), Vojtěch Svo-
boda (9), Dominik Šroler (5), Jan 
Hnízdil (3), Petr Kavka (1), Aleš 
Marek (1), Martin Neufuss, Ma-
touš Malec, Jakub Burian, trenér 
Ladislav Šidlo. 

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Starší žáci házené mohli konečně 
slavit vítězství nad Novým Veselím B Krajský přebor III. třídy

TJ Žďár n. Sáz. D – Sokol Lhot-
ky A 10:8
Sestava Lhotky: Doubek, Nevrtal 
T. 3,5, Nevrtal Z. 1,5, Večeřa 3
Okresní přebor I. třídy
TJ Ostrov n. O. – SK Sokol 
Lhotky B 12:6
sestava Lhotky: Chylík 2, Krčál 1, 
Musil 2, Vondrák 1
SK Sokol Lhotky – TJ Žďár n./
Sáz. E 4:14
Sestava Lhotky: Chylík 1, Musil 
2,5, Rössler, Vondrák 0,5
Okresní přebor IV. třídy 

SK Dolní Heřmanice – SK Sokol 
Lhotky C  12:6
Sestava Lhotky: Krčál 2,5, Marek, 
Rössler 3,5, Trojan
SK Sokol Lhotky C – TJ Žďár n. 
Sáz. H 9:9
Sestava Lhotky: Krčál 2,5, Marek 
1, Rössler 3,5, Trojan 2
TK Autocolor Oslavice A  – TJ 
Ždár nad Sázavou 17:1
Oslavice potvrdila první místo 
v tabulce a porazila tým Ždáru.
Body Kupka Jiří 4,5, Jašek Petr 
4,5, Borůvka Vít 4,5,  Bazala  Mi-
lan 3,5

Okresní přebor I. třídy
1. TK Autocolor Oslavice 4 4 0 0 0 58:14 12
2. Velké Meziříčí B 4 4 0 0 0 51:21 12
3. TJ Žďár n/Sáz. E 4 3 0 1 0 45:27 10
4. Ostrov nad Oslavou 4 2 1 1 0 37:35 9
5. TJ Nové Město n. M. 4 1 2 1 0 35:37 8
6. SK Nové Dvory 4 2 0 2 0 30:42 8
7. TJ Sokol Rovečné B 4 1 1 2 0 36:36 7
8. TJ Žďár n/Sáz. F 4 1 0 3 0 23:49 6
9. SK Sokol Lhotky B 4 0 0 4 0 24:48 4
10. TJ Netín 4 0 0 4 0 21:51 4

Okresní přebor II. třídy
1. Velké Meziříčí C 4 4 0 0 0 53:19 12
2. TJ Spartak Velká Bíteš 4 3 1 0 0 46:26 11
3. Fryšava 4 2 2 0 0 42:30 10
4. TK Autocolor Oslavice B 4 2 1 1 0 41:31 9
5. TJ Sokol Nové Veselí 4 2 1 1 0 32:40 9
6. SK Ježek Uhřinov 4 1 1 2 0 34:38 7
7. TJ Sokol Polnička B 4 1 1 2 0 29:43 7
8. Orel Bystřice n. P. 4 1 0 3 0 31:41 6
9. KST Borovnice 4 0 1 3 0 32:40 5
10. TJ Sokol Nížkov C 4 0 0 4 0 20:52 4-šou-

-chyl-

stOlní tenis lhOtky a OslaviCe

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
HHK VM – HC TJ Šternberk 
3:0 (1:0, 2:0, -:-)
Branky: 7. Marek (Vlašín, Sobot-
ka), 23. Krča (Bula, Kudláček), 
29. Fila (Střecha F., Střecha L.). 
Sestava HHK: Wolf (J. Juda) – 
Sláma, Vlašín, Šerý, Ambrož, Bu-
rian, Střecha L. – Křenek, Marek, 
Sobotka – Krča, Kudláček, Bula 
– Fila, Střecha F., Pejchal – Ště-
pánek. Rozhodčí: Honza – Miko-
viny, Procházka. Vyloučení: 3:8, 
navíc: Střecha L. (HHK) 5+DKU. 

Využití: 2:0, v oslabení: 0:0. Stře-
ly: 25:6 (14:4, 11:2) Diváci: 168.
V  devátém kole zavítal do  Vel-
kého Meziříčí tým Šternberku. 
Oběma sobotním celkům začátek 
sezony nevyšel podle představ, 
a tak se čekal tvrdý boj o mistrov-
ské body.
V třetině měl náš tým herní pře-
vahu, kterou postupně stupňo-
val a  vytvářel si vyložené šance. 
V  šesté minutě hráli naši přesi-
lovou hru, kterou zužitkovali. 
První gól si připsala nová tvář 
v týmu, Nikola Marek. Na premi-

érový gól Markovi nahrával Petr 
Vlašín a Lukáš Sobotka. 
Ve  druhé části se hostující tým 
dostal do přímého ohrožení naší 
branky pouze dvakrát. Zato naše 
mužstvo si chvílemi vytvářelo dr-
tivý tlak, který byl ještě vystupňo-
ván řadou vyloučených na straně 
hostí. Ve 23. minutě se prosadili 
opět při přesilovce naši hrá-
či. Po  přihrávce Jirky Kudláčka 
a  Honzy Buly proměnil Michal 
Krča. Ve  29. minutě přidal další 
gól Petr Fila, který měl téměř ce-
lou branku odkrytou a mohl tak 

pohodlně skórovat. Asistenci si 
připsali Libor a  Filip Střechovi. 
V  polovině utkání odstoupil ze 
zápasu šternberský Marek Fekiáč 
pro nastřelené levé koleno. Ve 35. 
minutě došlo za  naší brankou 
k  nekontrolovatelnému pádu 
hráče Šternberka Aleše Zímy, 
který dojížděl kotouč. Zavadil 
o brankovou konstrukci a po ata-
ku s bránícím Liborem Střechou 
narazil do mantinelu. Poté zůstal 
bezvládně ležet na  ledové ploše. 
Velmi pohotový zákrok zdravot-
nice Jany Hladíkové a hráče Jirky 

Kudláčka přivedl hráče k  vědo-
mí. Následně byl stabilizován 
a přivolaná záchranka jej odvezla 
na vyšetření do nemocnice v Tře-
bíči.
Na  základě tohoto zranění se 
mužstva dohodla na předčasném 
ukončení utkání. O výsledku roz-
hodne KVV ČSLH v Brně.
V tomto týdnu čekají první muž-
stvo HHK hned dvě mistrovská 
utkání. Ve čtvrtek zajíždí do Bos-
kovic, kde vyzve místní Minervu. 
V  sobotu přijede do  naší arény 
aktuálně první celek Krajské ligy 

JM a ZL, tým Uherského Ostro-
hu. Utkání začíná v 17.30.
HK Hokej Šumperk – HC Spar-
tak Velká Bíteš 7:6 SN
1. Uherský Ostroh 8 6 1 0 1 49:35 20
2. Rosice 9 6 0 1 2 36:32 19
3. Kroměříž 8 5 1 0 2 61:31 17
4. Uherský Brod A 9 5 0 0 4 39:38 15
5. Uničov 9 4 1 1 3 41:41 15
6. Blansko 8 4 1 0 3 22:27 14
7. Šumperk 8 3 2 0 3 38:29 13
8. Velká Bíteš 8 3 1 1 3 34:31 12
9. V. Meziříčí 9 3 0 3 3 35:36 12
10. Boskovice 8 3 1 0 4 37:26 11
11. Uherské Hradiště 8 2 0 1 5 35:39 7
12. Šternberk 8 2 0 1 5 28:36 7
13. Uherský Brod B 8 0 0 0 8 19:73 0

Zápas HHK proti Šternberku byl předčasně ukončen kvůli zranění hráče hostů

-hhk-

kUželky

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A – Spartak Pelhři-
mov 2646:2640 * 5:3
Baloun 473:424 Jantač
Lavický Ji. 453:408 Fučík
Lavický B. 450:442 David
Kováč 380:446 Nentvich
Starý 447:466 Novotný
Korydek 443:454 Bína

Krajská soutěž Vysočiny – B 
Spartak VM B – BOPO Třebíč C 
1596:1542 * 4:2
Fajmonová 364:383 Kolářová
Lavický F. 440:386 Oujezdská
Mička 407:353 Svoboda
Žák 385:420 Ježková
I přes výkyvy ve výkonech, béčko 
vyhrálo o 54 dřev. -sta-

  1. Velké Meziříčí  7 0 0 2590 14
  2. Cetoraz  6 0 1 2512 12
  3. Kamenice n. Lip. F 6 0 2 2566 12
  4. Pelhřimov 4 0 3 2570   8
  5. Kamenice n. Lip. B 4 0 4 2490   8
  6. Jihlava  3 1 3 2555   7
  7. Žirovnice B 3 1 3 2498   7
  8. Třebíč B 3 0 4 2490   6
  9. Nové Město n. M. B 3 0 4 2443   6
10. Třebíč C 2 0 5 2476   4
11. Jihlava B 1 0 6 2378   2
12. Třebíč D 0 0 7 2366   0

NOHEJBAL TROJIC
druhý ročník
v sobotu 6. prosince 
od 8.30
Informace a přihlášky na
1.nohejbalvm@seznam.cz
603 947 096
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Velmi originální turnaj malé ko-
pané věkové kategorie nad 60 let 
proběhl v sobotu 8. 11. v házen-
kářské hale.
Vítězem se stalo mužstvo Kodaku 
Třebíč, na druhém místě skonči-
li Lesáci Velké Meziříčí. Třetí 
byla Dukla Brno a čtvrtý skončil 
Výběr Velké Meziříčí doplněný 
hráči z blízkého okolí. Nejlepším 
střelcem se stal Jiří Nechvátal 
z  Kodaku Třebíč se 4 brankami. 

Při závěrečném hodnocení jsme 
se shodli na  zopakování v  ně-

kterém termínu po  novém roce 
do začátku jara.

fOtbalOvé sOUtěže

Extraliga městské hokejové ligy
Tech. služby VM – HC Lukáš 8:2
Šlapal D., Šlapal O., Horký D., 
Weiss 2, Pospíšil, Chudoba, Kru-
žík – Bartejs, Karásek
Agromotor VM – SPL Radostín 
nad Osl. 10:3
Svoboda 3, Sobotka 2, Fischer, 
Sýkora, Malý, Toman, Musil – 
Láznička, Němec, Váša 
Auto Dobrovolný VM – Horní 
Heřmanice 6:10
Říha 2, Vondráček J., Vondráček 
P., Křivský, Krejčí – Kypet 4, Hor-
ký 2, Suk, Střecha, Kutílek, Šilhán
1. Tech. služby VM 7 6 0 1 56:23 12
2. Agromotor VM 7 6 0 1 41:15 12
3. Sanborn VM 6 5 0 1 32:17 10
4. SK Netín 6 4 1 1 46:27 9
5. HC Lukáš 7 3 2 2 39:29 8
6. SK Omega VB 6 3 1 2 38:17 7
7. SK Afcon Kunšovec VM 6 3 0 3 28:32 6
8. HC Pikárec 7 3 0 4 33:39 6
9. Auto Dobrovolný VM 7 2 0 5 31:44 4
10. SPL Radostín nad Osl. 7 2 0 5 23:47 4
11. Horní Heřmanice 7 1 0 6 30:58 2
12. NHÚ Balinka VM 7 0 0 7 22:71 0

I. liga městské hokejové ligy
HC Křižanov – HC Bory 5:3
Komínek, Glos, Brychta, Štěpá-
nek, Burian – Kudláček, Pokorný, 
Dvořák
River VM – HC Ořechov 3:5
Bednář, Daniel, Loub – Zeman 2, 
Jurný, Vrbka, Burian
HCF Dráhy VM – SK Vídeň 1:4
Kment – Nedoma, Vyhlídal, Vá-
vra, Pospíšil
SK Str. Zhoř – SK Mostiště 3:7
Bartušek, Kopřiva, Veselý – Za-
hradníček, Krejčí V. ml., Homola, 
Strnad, Simonides, Krejčí Vojta 2
1. SK Mostiště 7 7 0 0 43:15 14
2. SK Vídeň 6 6 0 0 36:6 12
3. HC Křižanov 6 4 1 1 24:20 9
4. HCF Dráhy VM 7 4 0 3 29:27 8
5. HC Ořechov 6 3 0 3 21:17 6
6. HC Benetice 5 3 0 2 18:21 6
7. Kabadesign VM 6 3 0 3 23:29 6
8. SK Lavičky 6 2 0 4 26:29 4
9. SK Str. Zhoř 6 1 2 3 20:24 4
10. HC Tasov 6 2 0 4 15:26 4
11. River VM 7 1 1 5 20:28 3
12. Farma Měřín 5 1 1 3 12:20 3
13. HC Bory 7 0 1 6 17:41 1

-vid-

Agromotor Technickým 
službám ‚šlape na paty‘

Dorost
HC Orlová – HHK VM 2:3 (1:0, 
1:1, 1:1)
Branky a asistence HHK: 21. Ka-
pusta O. (Dundálek), 51. Řepa. 
Sestava HHK: Svoboda – Kampas 
F., Báňa M., Přinesdomů, Báňa D. 
– Dundálek, Nevěčný, Kapusta O. 
– Karásek, Řepa, Pavelka – Buri-
an M., Dobrovolná, Kameník. 
Rozhodčí: Krenželok – Majetný, 
Novák. Vyloučení: 2:2, bez využi-
tí. Střely na  branku: 38:28 (12:8, 
12:15, 14:5). Diváci: 40.
HC Orlová – HHK VM 9:2 (3:0, 
4:1, 2:1)
Branky a  asistence HHK: 22. 
Přinesdomů (Báňa D.), 51. 

Řepa (Pavelka). Sestava HHK: 
Svoboda – Karásek, Báňa M., 
Přinesdomů, Báňa D. – Dun-
dálek, Nevěčný, Kapusta O. 
– Kampas F., Řepa, Pavelka 
– Burian M., Dobrovolná, Ka-
meník. Rozhodčí: Krenželok – 
Novák, Orság. Vyloučení: 0:1, 
využití: 1:0. Střely na  branku: 
41:31 (19:9, 10:9, 12:13). Di-
váci: 40.
Starší žáci
HHK VM – HC Ledeč nad Sáza-
vou 0:11 (0:5, 0:5, 0:1) 
Sestava HHK: Pestr – Bezák, Šan-
dera, Křapa, Kratochvíl – Pro-
cházka, Havliš, Sobotka – Strádal 
D., Třeštík, Kapusta L. – Zacha, 

Bartošek, Krčma – Šilpoch M. 
Rozhodčí: Maloušek, Strádal. Vy-
loučení: 2:2, využití: 0:1, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 13:52 
Diváci: 28.
Mladší žáci
HHK VM – HC Ledeč nad Sáza-
vou 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Branky a  asistence HHK: 49. 
Švejda, 55. Nesvadba V. Sestava 
HHK: Juda P. – Broža, Vildomec, 
Nesvadba J., Křikava Vít – Kuřát-
ko, Švejda, Nesvadba V. – Křikava 
Vác., Zdvihal, Hejduk. Rozhodčí: 
Strádal, Maloušek. Vyloučení: 
2:1, využití: 0:1, v  oslabení: 0:0. 
Střely na  branku: 18:26 Diváci: 
32.

HHK VM – HC Moravské Bu-
dějovice 8:4 (1:1, 3:2, 4:1)
Branky a asistence HHK: 10. Dvo-
řák (Nesvadba J.), 24. Nesvadba V. 
(Švejda), 28. Křikava Vác. (Dvořák, 
Nesvadba J.), 40. Strádal T., 44. Ne-
svadba V. (Vildomec, Chalupa), 48. 
Švejda (Broža), 48. Dvořák (Křikava 
Vác., Strádal T.), 58. Dvořák (Strádal 
T.). Sestava HHK: Juda P. – Broža, 
Karásek, Nesvadba J., Křikava Vít, 
Vildomec, Zdvihal – Kuřátko, Šve-
jda, Nesvadba V. – Modl, Dvořák, 
Křikava Vác. – Chalupa, Jašek, He-
jduk. Rozhodčí: Maloušek, Strádal. 
Vyloučení: 0:5, využití: 2:0, v  osla-
bení: 0:1. Střely na  branku: 16:18. 
Diváci: 43. -hhk-

hOkejOvé výsledky Mládeže

2. liga mladší dorost Morava
TJ TŽ Třinec – TJ Sokol VM 
36:32 (17:14)
V  osmém kole zajíždělo druž-
stvo dorostu do dalekého Třince. 
Utkání s  posledním celkem ta-
bulky se nám nevydařilo a ze se-
veru Moravy jsme odjeli s prázd-
nou.
Od  začátku utkání měl soupeř 
mírně navrch. Naše hra byla po-
malá, v  útoku jsme se na  každý 
gól nadřeli a  v  obraně jsme byli 
nedůrazní. V  16. minutě svítilo 

na ukazateli skóre 10:4. Následně 
se hra vyrovnala a začali jsme sta-
hovat brankové manko. Bohužel 
nás srážely neproměněné šance, 
a  tak v  poločase vedli domácí 
o tři branky 17:14.
V  úvodu druhé půle vstřelil Tři-
nec první dvě branky. V následují-
cí pasáži jsme byli lepším týmem. 
Dokázali jsme ubránit spojky sou-
peře a zrychlit přechod do útoku. 
Ve 40. minutě jsme poprvé v utká-
ní srovnali na  21:21. Následují-
cí desetiminutovku jsme drželi 

nejtěsnější vedení. Bohužel i přes 
obrovské šance jsme nedokázali 
odskočit na  větší rozdíl. To bylo 
pro další vývoj utkání rozhodují-
cí. Domácí šli v  50. minutě opět 
do  vedení (28:27) a  hnáni téměř 
stovkou diváků rozdíl ještě navý-
šili. V závěru sice naši dorostenci 
bojovali, ale opět nás srážely ne-
proměněné vyložené šance, bran-
kář nás také nepodržel, a tak jsme 
podlehli 36:32.
Doufejme, že se z porážky poučí-
me a v příštím utkání v domácím 

prostředí podáme lepší výkon 
proti silné Polance nad Odrou.
7m hody 1/1:3/1 vyloučení: 4:2, 
diváků 90. Sled branek: 3:1, 6:4, 
10:4, 12:8, 15:10, 17:14, 19:16, 
21:22, 24:25, 26:27, 30:29, 33:29, 
36:32. Sestava a  branky: Krato-
chvíl František – Stupka Tomáš 
(11/1), Blaha Tomáš (10), Am-
brož Michael (4), Macoun Filip 
(4), Pažourek Tomáš (3), Frejlich 
Tomáš, Rous Václav, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

Dorostenci házené zaváhali v Třinci

-šid-

FK Blansko – FC VM 1:2 (1:0)
Sestava: Klíma – Fejt, Novotný, Chalupa, Kurečka (85. min. Pavlíček) 
– Liška, Ráček, Puža (70. min. Hejátko, 90. min. Prchal), Nevoral – 
Pavlíček, Pech. Hosté na hřišti svého souseda v tabulce nezačali nejlé-
pe. Již v 6. min. po špatné rozehrávce ve středu hřiště útočili domácí 
do otevřené obrany a svůj brejk zdárně zakončili, 1:0. Velkomeziříčští 
hráči se však brzo oklepali. Převzali iniciativu a začali si vytvářet bran-
kové příležitosti. V 16. min. Pech krásnou střelou z 25 m trefil břevno. 
Ve 28. min. po uvolnění Nevorala a přesném centru do malého vápna 
Pavlíček jen těsně minul pravou tyč. Když ani ve 39. min nejprve zblo-
kovaná Nevoralova střela a ani následná slabá dorážka Lišky brankou 
neskončily, šlo se do kabin za stavu 1:0.
Úvod druhého poločasu patřil domácím. Naštěstí střela z  50. min. 
skončila jen na tyči. Velká chvíle pro hosty přišla v  56. min, kdy 
po  zmatcích v  blanenské obraně snížil Ráček. Když navíc o  tři mi-
nuty později přesný centr Pavlíčka zužitkoval Pech, bylo skóre rázem 
otočeno. Domácí však nechtěli prodat kůži lacino. Přidali na důrazu 
mnohdy až za únosnou hranicí, avšak ke kýženému vyrovnání to ne-
vedlo. A tak si velkomeziříčský tým po výborném výkonu všech hráčů 
zaslouženě odvezl tři body. -kli-

Fotbalový dorost 
v Blansku vybojoval body

Liga starší dorostenky
DHC Slavia Praha – TJ Sokol 
VM 36:19 (18:9)
S  optimistickými představami 
a  dobře naladěni jsme zajíždě-
li na  hřiště vedoucího celku. 
Vývoj utkání tomu také ještě 
do patnácté minuty nasvědčoval. 
Dobrým pohybem jsme se po-
měrně snadno dostávali do  bez-
prostřední blízkosti slávistické 
branky a trestali chyby soupeřek. 
Ovšem žalostná koncovka měla 
za  následek pouze nejtěsnější 
jednobrankové vedení. Domá-
cí tým hodně chyboval v  roze-

hrávce a  nabízel nám tím šance 
k  rychlým brejkům. S  přibývají-
cími minutami Pražanky zpřes-
nily útočnou souhru a přitvrdily 
v obranném důrazu. Od stavu 7:6 
pak převzaly otěže vývoje utkání 
do svých rukou a do poločasu již 
vedly výrazným rozdílem. Sice 
jsme soupeřky v první třicetimi-
nutovce jednoznačně přestříleli 
v  poměru 25:34, ovšem nepře-
konatelnou překážkou byla pro 
nás brankářka, u  které končila 
většina našich střeleckých po-
kusů. Po  poločasové pauze jsme 
nastoupili s  odhodláním nedat 

domácím nic zadarmo. I  přes 
naši snahu a bojovnost si domá-
cí tým dokázal poměrně snadno 
vytvářet dobré střelecké pozice. 
Ty pak takřka neomylně promě-
ňoval. Řadu nápaditých akcí jsme 
nedokázali dotáhnout do efektiv-
ní koncovky a  střelecké trápení 
našich „snajprů“ pokračovalo. 
I přes změny obranného systému 
jsme nedokázali zastavit útočné 
akce sešívaných, a  tak závěrečný 
rozdíl ve skóre byl propastný. 
Doufejme, že následující sobotu 
v  domácím prostředí dokážeme 
opět vyprodukovat účelnou hru 

a vrátit tak v odvetě Jindřichohra-
deckým dvougólovou porážku. 
Sled branek – 1:0, 1:2, 3:4, 7:4, 
7:5, 10:6, 11:8, 17:8, 21:9, 24:10, 
25:13, 28:14, 30:16, 31:18, 35:18. 
7m hody 2/2:2/2, bez vyloučení. 
Počet střel 48:54.
Hrály: Syptáková Veronika, Váv-
rová Michaela – Závišková Kate-
řina (6/2), Koudelová Eliška (5), 
Janečková Denisa (4), Škrdlová 
Renata (3), Studená Kateřina (1), 
Doležalová Romana, Homolová 
Michaela, Bačová Soňa, Ryme-
šová Andrea. Trenéři Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová. 

Házenkářské dorostenky si přivezly z Prahy ‚nadílku‘

-záv-

I. B třída mužů skupina B

Dukovany – Měřín 4:3 
Stonařov – Velká Bíteš B 1:2 
Bystřice nad Pernštejnem B – 
Radostín nad Oslavou 5:4 
Moravec – Kněžice 3:3 
OP mužů II. třída

Bohdalov B – Křižanov 4:0 (1:0)
Branky: Neuman Aleš 2, Koukal 
Vojtěch, Hanych Libor. Rozhod-
čí: Šoustar Jaroslav, Keř Jaroslav; 
ŽK: 3:4; ČK: 0:1
Dolní Rožínka – Osová Bítýška 
2:3 (0:1)
Branky: Bartoněk P., Hofman L. – 
Navrátil A., Broža L., Vařílek M. 

Rozhodčí: Teplý R., Trávníček J.
Bory – Svratka 2:1 (0:1)
Branky: Beran V., Chalupa V. – 
Makovský P.. Rozhodčí: Salaš P., 
Liška J., Hladík J.; ŽK: 2:2
OS mužů III. třída

Křižanov B – Sněžné 1:3 (0:2)
Branky: Burian L. – Forchtsam 
O. 2, Regent D. Rozhodčí: Sou-
kup J., Landsman M.; ŽK: 2:2.
Štěpánov B – Jívoví 7:5 (2:2)
Branky: Jaroš V. 3, Haraptso A., 
Hrubeš O., Veselský J., Ludvík 
J. – Koukola M. 2, Holubář Z., 
Hejtmánek J., Horký J. Roz-
hodčí: Dítě R., Nebola J.; ŽK: 
1:1.
Radostín nad Oslavou B – Ji-
mramov 4:0 (3:0)
Branky: Kozel L., Láznička M., 
Dvořák P., Invald L. Rozhodčí: 
Pavlas J.; ŽK: 1:3.
Měřín B – Rožná 4:5 (2:2)
Branky: Sýkora M. 2, Pospíchal 
P., Kučera J. – Štěrba J. 3, Vyžrálek 
J., Štěrba V. Rozhodčí: Bartušek S.

1. Moravec 14 10 3 1 38:20 33
2. Dukovany 14 10 0 4 33:19 30
3. Telč 14 9 2 3 37:14 29
4. Měřín 14 9 1 4 28:18 28
5. Šebkovice 14 8 2 4 31:16 26
6. Velká Bíteš B 14 7 3 4 31:25 24
7. Kněžice 14 5 5 4 28:25 20
8. Bystřice nad P. B 14 6 2 6 25:27 20
9. Radostín n. O. 14 5 3 6 22:31 18
10. Stařeč 14 3 4 7 15:35 13
11. Studenec 14 3 2 9 18:24 11
12. Stonařov 14 2 4 8 21:30 10
13. Křoví 14 3 1 10 23:41 10
14. Přibyslavice 14 1 2 11 21:46 5

1. Rad. Svratka 13 10 3 0 34:9 33
2. Hamry 13 9 2 2 44:19 29
3. Křižanov 13 7 4 2 26:12 25
4. Bohdalov B 13 7 2 4 35:20 23
5. Os. Bítýška 13 6 5 2 18:16 23
6. Rozsochy B 13 6 2 5 22:21 20
7. Nedvědice 13 5 3 5 19:21 18
8. Svratka 13 5 2 6 16:25 17
9. Počítky 13 3 5 5 24:31 14
10. Nová Ves 13 4 2 7 23:34 14
11. D. Rožínka 13 4 1 8 23:35 13
12. Bory 13 3 2 8 22:32 11
13. Pohledec 13 2 1 10 17:32 7
14. Bobrová 13 1 4 8 15:31 7

1. Věchnov 12 10 2 0 40:17 32
2. Rovečné 12 7 1 4 38:26 22
3. Jívoví 12 7 0 5 39:33 21
4. Štěpánov B 12 5 2 5 45:41 17
5. Měřín B 12 5 2 5 32:30 17
6. Vír 12 5 2 5 24:23 17
7. Sněžné 12 4 3 5 29:22 15
8. Jimramov 12 3 6 3 21:21 15
9. Rožná 12 3 6 3 30:31 15
10. Radostín B 12 5 0 7 27:34 15
11. Ujčov 12 2 5 5 28:35 11
12. Rad. Svratka B 12 3 2 7 15:35 11
13. Křižanov B 12 3 1 8 13:33 10

Zdroj: www.fotbal.cz

Hokejové béčko přehrálo v domácím derby Bíteš
HHK VM B – HC Spartak Velká 
Bíteš B 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Rozhodčí: Brabec – Horký, 
Mejzlík. Diváků: 60. Poměr 
střel: 45:21. Branky: 20. Barák 
(Bradáč), 21. Válek (Kudláček 
J., Malec), 24. Kudláček J. (Stře-
cha L., Válek), 26. Střecha L., 
56. Barák – 5. Burian (Budín), 
27. Budín (Urbánek), 52. Marek 
(Budín). Vyloučení: 4:7. Vyu-
žití: 2:0. Oslabení: 0:0. VM B: 
Šeba (Štourač) – Bulička, Válek 
– Invald, Bradáč – Kudláček M., 
Pokorný – Střecha L., Kudláček 
J., Malec – Šoukal, Barák, Tůma 
– Chlubna, Musil, Křípal. VB B: 

Chadim – Dačev, Marek, Škoda 
J., Budín, Dočkal, Komínek M., 
Burian, Rozmahel T., Rozmahel 
Z., Špatný, Holík, Dvořák, Ko-
mínek D., Urbánek.
Zápas týmů z  konce tabulky 
začal pro domácí jako ty dva 
předchozí. Zahájili aktivněji 
než soupeř, ale v páté minutě už 
prohrávali. Důraz před brankou 
Šeby se vyplatil Burianovi. Poté 
opět následovalo marné dobý-
vání Chadimovy brány Mezi-
říčskými. Srovnat skóre se jim 
podařilo až v  poslední minutě 
z  přesilovky. Na  brankovišti Bí-
teše se prosadil Barák.

Do  druhé části nastoupili hráči 
Spartaku jako do zlého snu. Bě-
hem úvodních šesti minut jim 
tam napadaly tři góly. Nejprve 
se přesně trefil od modré Válek. 
O tři minuty později byl na kon-
ci pěkné přesilovkové kombina-
ce Jiří Kudláček a  řádění první 
pětky HHK zakončil ze samo-
statného úniku Libor Střecha. 
Bíteš to ale v  žádném případě 
nevzdala a hned minutu po Stře-
chovi snížil Budín. Do  konce 
třetiny se pak hrál vcelku vy-
rovnaný hokej a ani dvě početní 
výhody na obou stranách změnu 
stavu nepřinesly.

O zdramatizování zápasu se v 52. 
minutě závěrečné části ještě po-
staral hostující Marek. Naděje 
ovšem Bítešským vydržela jen 
čtyři minuty, když v  56. překva-
pil z úhlu Chadima v jejich bran-
ce Barák. Tímto svým druhým 
gólem také uzavřel stav utkání. 
Hosté už pak neměli ani fyzické 
ani duševní síly na  zlepšení vý-
sledku a domácím to k zisku prv-
ních bodů bohatě stačilo.
4. kolo: V. Bíteš B – Telč 1:9, Za-
stávka – Loko Brno – 10:5, Ná-
měšť – V. Bítýška 0:3
Příště hrajeme 16. 11. v Rosicích 
proti Zastávce. -ht-

Turnaj šedesátníků vyhrála Třebíč

Text a foto: -nov-

Sportvm.cz a HSC VM
vás zvou na 3. ročník 

badmintonového 
turnaje 
ve  dvouhrách neregistrova-
ných hráčů (mužů i žen). 
V sobotu 29. listopadu 2014.
Přihlásit se lze na  strán-
kách rezervačního systému 
squashvm.jdesenato.cz nebo 
na e-mail info@sportvm.cz. 
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Divizní Velmez v předposledním utkání podzimu prohrál v Otrokovicích

Na fotbal 
na Tržiště 
v neděli 16. listopadu v 10.15 FC 
muži A – SFK Vrchovina
Na házenou 
do haly za Světlou 
v  sobotu 15. listopadu v  11.00 
Liga starší dorostenky – TJ Há-
zená Jindřichův Hradec; ve 13.00 
II. liga ženy – DHK Pardubice; 
v  15.00 – I. liga mladší doros-
tenci – DTJ Polanka nad Odrou 
a v 17.00 – II. liga muži – Legata 
Hustopeče
Na hokej 
na zimní stadion 
v  sobotu 15. listopadu v  17.30 
HHK muži A  – Hokej Uherský 
Ostroh

kdy a kaM

veřejné
brUslení

So 15. 11. 13.30–15.00
Ne 16. 11. 14.00–15.30
Po 17. 11. 13.00–14.30
Út 18. 11. 15.45–17.15
So 22. 11. 14.15–15.45
Ne 23. 11. 13.30–15.00
Út 25. 11. 15.45–17.15
So 29. 11 13.45–15.15
Ne 30. 11. 14.00–15.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

MSD sk. D
FC Viktoria Otrokovice – FC 
VM 1:0 (0:0)
Střelci: 67. Silný. Rozhodčí: Šištík, 
Černoevič, Galásek. Sestava FC 
VM: Simandl – Mucha Z., Mucha 
P., Šimáček, Krejčí – Vyskočil (76. 
Pokorný), Smejkal, Berka, Duraj-
ka, Demeter – Simr, na  lavičce 
Invald, Souček a  Bouček, trenér 
Smejkal. ŽK: Zábojník, Foltýn, 
Šuranský, Němec – Durajka. Di-
váci: 65. Nejlepší hráči: Silný, Ko-
vařík – Demeter.
Na  rozbahněném terénu, který 
byl na  pokraji hratelnosti, bylo 
k  vidění více bojovnosti jak fot-
balové krásy. Hosté se snažili 

o kombinační hru, ale těžký terén 
jim tuto činnost znemožňoval, 
domácí hráli v obranném bloku, 
čekali na chyby soupeře a vyráže-
li k nebezpečným protiútokům. 
V  úvodu kombinovali před brá-
nou domácích hosté, ale neohro-
zili ji. I na opačné straně následná 
střela Silného na zadní tyč bránu 
Zdeňka Simandla minula, stejně 
jako minutu nato Vavrušova. Ne-
přesný byl poté i náš Roman Du-
rajka. Také Eda Smejkal prováhal 
dobrou střeleckou pozici. Ve  21. 
min po  přímém kopu domácích 
propadl míč k  Silnému, jehož 
střelu z  malého vápna gólman 
hostů chytil. Ve  30. min vykopl 

Silný míč z rukou Simandla, píš-
ťalka rozhodčího se neozvala, ale 
domácí útočník prázdnou bránu 
minul. Ve 33. min rozehrál přímý 
kop Robin Demeter, našel hlavu 
Pavla Simra, ten trefil jen tyč do-
mácí brány a následnou dorážku 
Patrika Muchy odvrátila domá-
cí obrana. Za  dvě minuty Simr 
opět hlavičkoval a  těsně minul. 
Podobně jako posléze Silný. Až 
ve  41. min dostal domácí Silný 
míč do  brány, ale gól po  fau-
lu na  Zdeňka Simandla nebyl 
uznán. 
Úvod druhého poločasu vyšel 
hostům, ale Simr svoji příleži-
tost neproměnil, netrefil bránu 

ani v další šanci. V 53. min ne-
bezpečný centr Zdeňka Muchy 
zachytil pozorný Balážik. V 58. 
min našel Z. Mucha ve  vápně 
Simra, jeho hlavičku domácí 
gólman vyrazil. Rohový kop ro-
zehrál Demeter, přetažený centr 
se dostal ke  Smejkalovi, jeho 
střela domácí bránu minula. 
Ani Z. Mucha domácí bránu ne-
trefil. V 67. min nakopli domá-
cí dlouhý míč do  křídla, ten si 
zpracoval Silný a z velkého úhlu 
prostřelil u tyče Zdeňka Siman-
dla – 1:0. Tato branka domácí 
hráče oživila. Hosté se snažili 
o  vyrovnání. Na  hrot útoku se 
posunul P. Mucha, který po pří-

mém kopu Demetera hlavou 
přestřelil domácí bránu. V  zá-
věrečných minutách se domácí 
dostali do  několika rychlých 
protiútoků, ale nastřelili jen tyč 
hostující brány. Rozbitý terén 
již kombinační hru nepřipouš-
těl a centrované míče si domácí 
obrana pohlídala.
„V dnešním utkání hrstka diváků 
moc pohledného fotbalu nevi-
děla, na  velmi těžkém terénu se 
kombinační hře moc nedařilo, 
a  tak uspěli domácí hráči, kteří 
po celý zápas bránili a podnikali 
po našich chybách rychlé protiú-
toky. Ve druhém poločase se jim 
první střelou na  bránu podařilo 

skórovat, a  i  přes naši závěreč-
nou snahu jednobrankové vede-
ní uhájili. Je k  zamyšlení, zda se 
na takovém terénu má vůbec fot-
bal hrát,“ vyjádřil nespokojenost 
trenér Libor Smejkal st. 

-myn-
1. Velké Meziříčí 15 10 4 1 39:10 34
2. Havlíčkův Brod 15 9 2 4 29:24 29
3. Otrokovice 15 8 4 3 26:17 28
4. Bystřice n. P. 15 7 4 4 28:22 25
5. Vrchovina  15 8 1 6 22:17 25
6. Hodonín 15 7 2 6 25:18 23
7. Stará Říše 15 7 2 6 15:18 23
8. Mutěnice 15 7 1 7 22:30 22
9. Rosice 15 5 6 4 22:16 21
10. Polná 15 4 6 5 28:21 18
11. Tasovice 15 5 2 8 15:27 17
12. Napajedla 16 4 3 9 18:28 15
13. Blansko 16 3 6 7 14:30 15
14. Žďár n. S. 15 4 2 9 16:18 14
15. Uherský Brod 15 3 5 7 15:25 14
16. Pelhřimov 15 3 4 8 15:28 13

I. A třída sk. B
FC VM B – FK Železárny Štěpá-
nov 1:0 (0:0)
Rozhodčí: Kalina – Jurka, Kudlík. 
Branky: Pokorný (71.). Sestava: 
Jícha – Malec, Halámek, O. Ka-
fka, J. Kafka – Vítek – Jakeš (62. 
Bouček), Bradáč (56. Pokorný), 
Ráček, Benda – Liška (86. Polák).
Předehrávku jarního kola jsme 
hráli na domácí umělé trávě proti 
Štěpánovu. Tento tým jsme doká-
zali v prvním kole porazit na jeho 
hřišti 1:0. Štěpánov prokazuje 
v  soutěži, že patří mezi dobře 
hrající týmy, ale výsledkově mu 
to nejde.
Na  začátku utkání ve  druhé mi-
nutě zahrozili hosté, když Harap-
tsův PVK skončil u  Kovalchuka, 
ale jeho hlavička šla nad břevno. 
O  dvě minuty později Liška vy-
stihl přihrávku Sedláčka a  oka-
mžitě vyslal do  brejku Ráčka, 

který ostrou levačkou poslal míč 
na zadní tyč, ale brankář Sára jej 
perfektním zákrokem vyrazil před 
sebe. Bendovi se dorážka nepo-
vedla. Hned nato dostal dlouhou 
přihrávku za  naši obranu Jaroš, 
který přehodil vybíhajícího Jíchu, 
ale pro nás naštěstí skončil míč 
nad bránou. Další vážnější šance 
přišla až v samotném závěru, když 
O. Kafka poslal krásný křižný míč 
na zadní tyč, kam si naběhl Vítek, 
který nedokázal trefit bránu.
Do  druhého poločasu jsme 
vstoupili velmi aktivně a  začali 
jsme konečně hrát kombinační 
fotbal. Do  velké šance jsme se 
dostali v  67. minutě, když Liška 
přihrál do  vápna, kde stál osa-
mocený Vítek, který z  prvé vy-
střelil, bohužel vysoko. Následně 
opět Liška získal míč, přihrál 
mezi obránci nabíhajícímu stří-
dajícímu Pokornému, který po-

stupoval sám na  Sáru a  křižnou 
střelou k tyči mu nedal šanci, 1:0. 
O chvíli později mohl vstřelit dal-
ší gól Pokorný, ale jeho střelu do-
kázal z hranice vápna zneškodnit 
brankář Sára. V  závěru zápasu 
poslal Liška míč do vápna k vol-
nému Ráčkovi, ale jeho hlavička 
skončila mimo bránu.

„S  prvním poločasem jsem 
naprosto nespokojen, protože 
jsme kazili jednoduché při-
hrávky a  těžko jsme se prosa-
zovali v  útoku. Na  můj vkus 
jsme často a  zbytečně nako-
pávali dlouhé míče dopředu. 
Ve  druhém poločase došlo 
k  výraznému zlepšení a  hlav-

ně hru oživili náhradníci, kte-
ří podali na  hřišti maximum. 
V závěru zápasu jsme Štěpánov 
přehrávali i po fyzické stránce. 
Pět zápasů v řadě jsme dokázali 
za sebou vyhrát, a to je fantas-
tický pocit. Na  domácí půdě 
jsme ještě nepocítili hořkost 
porážky a  s  5 bodovým ná-

skokem vedeme tabulku,“ řekl 
po zápase velmi spokojený tre-
nér Libor Smejkal mladší. 
1. V. Meziříčí B 14 10 2 2 24:16 32
2. Třebíč B 14 9 0 5 30:21 27
3. Nová Ves 14 8 2 4 34:21 26
4. Náměšť-Vícenice 14 8 1 5 35:24 25
5. Kouty 14 7 3 4 33:23 24
6. Hrotovice 14 6 2 6 36:32 20
7. SFK Vrchovina B 14 6 2 6 26:30 20
8. Vladislav 14 5 3 6 27:23 18
9. Budišov-Nárameč 14 5 3 6 19:18 18
10. Štěpánov n. S. 14 5 3 6 20:24 18
11. Želetava 14 5 1 8 31:32 16
12. Rantířov 14 5 1 8 26:36 16
13. Žďár n. Sáz. B 14 4 1 9 15:33 13
14. Rapotice 14 2 2 10 16:39 8

Na snímku horní řada zleva: tre-
nér Libor Smejkal, Tomáš Jícha, 
Ondřej Kafka, Tomáš Malec, 
Lukáš Liška, Josef Kafka, David 
Polák, Patrik Pokorný, Jakub Ví-
tek, David Sysel; dolní řada zleva: 
Lukáš Benda, Hynek Ráček, Jan 
Jakeš, Lukáš Halámek, Miloslav 
Maloušek, Michal Nevoral, Voj-
těch Bradáč, Michal Bouček.

-ls-, foto: archiv FC 

Benfika zvítězila v předehrávce jara. Přezimuje s náskokem bodů v čele tabulky

2. liga žen Morava jih
HK Ivančice – TJ Sokol VM 
31:25 (14:11)
Na půdu soupeřek jsme v neděli 
zajížděly pouze se šesti hráčkami 
do  pole. Nezodpovědnost ně-
kterých tak způsobila, že i  přes 
velkou bojovnost jsme z  Ivančic 
odjížděly bez bodů.
Vstup do utkání byl velice vyrov-
naný. Obě družstva spíše na obou 
stranách útočila, než bránila. Pak 
jsme ovšem obranu zlepšily a do-
staly jsme se do  dvoubrankové-
ho vedení (15. minuta 5:7). Pak 
ovšem přišla série chyb v útoku, 

které soupeřky potrestaly rych-
lými brejky, jež skončily v  naší 
síti. Postupem času bez možnos-
ti vystřídání jsme ztratily kyslík 
a soupeřky šesti brankami v řadě 
zvýšily své vedení o  pět branek 
(27. minuta 13:8). Na konci polo-
času jsme opět mírně zlepšeným 
pohybem v útočné fázi dokázaly 
snížit na rozdíl tří branek. 
Vstup do  druhé půle byl dobrý, 
kdy jsme ubránily a  hned vsítily 
gól. Následovala série technických 
chyb, kterými jsme opět soupeř-
kám umožnily odskočit. Pak jsme 
opět zlepšily obranu a  dobrou 

střelbou z dálky v podání Ivy Zá-
viškové jsme držely s  hráčkami 
Ivančic krok. Bohužel jsme nedo-
kázaly vyvinout takový tlak, který 
by nám umožnil utkání vyrov-
nat. Mezi 13. a 16. minutou jsme 
doslova fyzicky odpadly. Střelba 
z  dobrých pozic, ovšem mimo 
branku znamenala opět rychlé 
brejky a soupeřky sérií branek na-
výšily své vedení! To je svým způ-
sobem uspokojilo, protože v  tuto 
chvíli bylo pro ně vítězství jisté. 
Zatímco naše hráčky bez možnos-
ti střídání stále „kousaly“ ale už 
nedokázaly více Ivančice potrápit. 

Celý zápas se hrál ve  vysokém 
tempu z  obou stran. I  přesto, že 
jsme neměly možnost vystřídání, 
tak jsme se snažily být stále aktiv-
ní. Diváci v hale tak viděli rychlou 
házenou, kde padalo hodně bra-
nek. Naše hráčky je třeba pochvá-
lit za bojovnost, kterou se po celý 
zápas prezentovaly proti lídru 
soutěže. V utkání jsme nepromě-
nily několik vyložených šancí, kte-
ré nás stály lepší výsledek.
V  dalším kole hostíme druž-
stvo Pardubic. Pevně věříme, že 
do  tohoto zápasu nastoupíme 
odhodlaně a  se všemi hráčkami 

naladěnými na  vítězství. Výhra 
proti tomuto soupeři by nám 
měla v konečném zúčtování vel-
mi pomoci. 
7m hody 3/1:5/3; vyloučení: 1:2, 
počet diváků 78. Sled branek: 2:2, 
3:4, 4:6, 5:7, 7:8, 13:8, 14:9, 14:11, 
17:12, 19:14, 21:16, 25:17, 27:19, 
28:22, 30:23, 31:25.
Sestava a  branky: Babáčková 
Marcela, Šidlová Jana – Záviško-
vá Iva (13/3), Plachetská Jitka (6), 
Pacalová Lenka (3), Svobodová 
Diana (2), Sedláčková Klára (1), 
Hladíková Denisa, vedoucí druž-
stva Stanislav Tvarůžek 

Házenkářky v Ivančicích body nebraly

-jš-

2. liga mužů Morava jih
TJ FS Napajedla – TJ Sokol VM 
31:32 (15:16)
V  osmém kole zajížděli mezi-
říčští házenkáři do  Napajedel. 
Před utkáním měla obě družstva 
shodně devět bodů a  dělila se 
o druhou příčku. V tomto utkání 
jsme se museli obejít bez střelce 
Romana Matušíka.
Začátek byl vyrovnaný. Obě 
družstva se oťukávala a  po  šes-
ti minutách si připsala po  třech 
brankách. Pak převzalo naše 
družstvo iniciativu a  díky rych-
lým útokům, které spolehlivě 
proměňoval Pavel Živčic, si vy-

pracovalo tříbrankový náskok. 
Houževnatě hrající domácí si 
ve  20. minutě vzali na  chvíli ve-
dení (11:10). Dobrá kombinace 
spojek Jakuba Bezděka a  Pavla 
Strašáka znamenala opět překlo-
pení vedení na  naši stranu. To 
se podařilo udržet do konce po-
ločasu a do šaten jsme odcházeli 
s nejtěsnějším náskokem 15:16.
Na začátku druhé půle Napajedla 
srovnala na  16:16, pak už opět 
udávalo tempo hry naše druž-
stvo. Rozstřílely se spojky Víťa 
Večeřa a  David Pavliš a  postup-
ně jsme budovali náskok. Díky 
dobré obraně s Liborem Kotíkem 

za  zády svítilo na  ukazateli v  50. 
minutě skóre 23:28. Závěrečná de-
setiminutovka přinesla opravdové 
drama. Naši hráči byli neustále 
vylučovaní a  domácí ukrajovali 
z vybudovaného náskoku. Tři mi-
nuty před koncem ránou Jakuba 
Bezděka jsme odskočili na 28:31. 
V  přesilovce Napajedla dokázala 
vsítit tři rychlé branky a  v  po-
slední minutě srovnat (31:31). 
Trenér Vaverka bral oddechový 
čas na  přípravu závěrečné akce. 
Ta vyšla na  výbornou a  sedm 
sekund před koncem vystřelil 
Miloš Necid, který si schovával 
přesnou mušku na  závěrečnou 

střelu, našemu týmu vítězství. 
Trenér Vaverka okomentoval 
utkání: „Dnes jsme podali kolek-
tivní výkon a utkání jsme zvládli 
takticky. Kdybychom nebyli v zá-
věru tolik vylučováni mohlo se 
utkání dohrát v klidu, herní kva-
lita byla na naší straně.“
Meziříčští házenkáři drží dru-
hou příčku se ztrátou jednoho 
bodu na první Juliánov. 7m hody 
4/4:2/1, vyloučení 6:7, navíc pří-
má ČK Bezděk. Sled branek: 2:1, 
3:5, 4:7, 6:9, 11:13, 13:15, 15:16, 
17:19, 19:24, 22:27, 26:30, 28:31, 
31:31, 31:32. Sestava a  branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Bez-

děk Jakub (7), Večeřa Vítězslav 
(6), Pavliš David (6), Pavol Živčic 
(5), Strašák Pavel (4/1), Kaštan 
Jiří (2), Babáček Petr (1), Necid 
Miloš (1), Fiala Martin, Kubiš Da-
vid, Kříbala Pavel, Lečbych Jan, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.
1. Juliánov  7 6 0 1 212:178 12
2. Hustopeče 7 5 1 1 219:178 11
3. V. Meziříčí  7 5 1 1 206:179 11
4. Ivančice 7 5 0 2 197:163 10
5. Napajedla 7 4 1 2 214:202 9
6. Prostějov 7 2 3 2 194:193 7
7. Kostelec n. H. 7 3 0 4 186:178 6
8. Maloměřice  7 3 0 4 194:194 6
9. Brno B 7 2 0 5 206:222 4
10. Telnice 7 1 1 5 152:191 3
11. Bohunice B 7 1 1 5 168:211 3
12. SK Kuřim  7 1 0 6 170:229 2
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První tým házené mužů velmi těsně porazil Napajedla


