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Karel Satoria děkuje za 
pětadvacet let svobody

Nejde-li o život…, takové téma 
zvolil Karel Satoria pro své 
večerní povídání v sále hasičky 
ve Velkém Meziříčí. K němu jej 
a všechny zájemce pozval Domá-
cí hospic Vysočina minulý týden.

Příjemný, podnětný i  povzbu-
divý večer strávený s  římsko-
katolickým knězem Karlem Sa-

toriou, rodákem z  Křižanova, 
absolventem velkomeziříčské-
ho gymnázia, nyní administrá-
torem v  Dobříši, si nenechalo 
ujít na sto padesát návštěvníků 
z  celého Velkomeziříčska. Vel-
ká účast překvapila i  samotné 
pořadatele, kteří narychlo na-
vyšovali počet míst k  sezení 
na  dvojnásobek. To ale víc jak 

dvěma pohodovým hodinám 
nic neubralo. Hudbou a  zpě-
vem k  nim přispěla i  skupina 
„Brtník band“. Tak formaci, 
která vznikla právě pro tento 
večer, představila Olga Pospí-
šilová, vedoucí zdejšího praco-
viště Domácího hospice Vyso-
čina. 

Pokračování na straně 3

Karel Satoria při hospicovém večeru. Foto: Martina Strnadová

Místní části Velkého Meziříčí mají na další čtyřleté období 
nové vedení. Rada města jmenovala nové komise pro místní 
správu na základě výsledků hlasování občanů, které v míst-
ních částech probíhalo souběžně s říjnovými komunálními 
volbami.

„S  místními částmi máme nastavenou velmi kvalitní komunikaci 
a  spolupráci a  zvolená jména jsou pro město zárukou, že dobré 
a úspěšné akce pro rozvoj obcí budou pokračovat,“ komentoval vo-
lební výsledky starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid. 
Město má čtyři místní části, které tvoří celkem sedm obcí. 
V  Olší nad Oslavou se stal předsedou komise Josef Novák. 
Mostiště povede Miroslav Mejzlík, Lhotky, Kúsky a  Dolní Rad-
slavice Přemysl Bdinka a  Hrbov a  Svařenov Vladimír Sedláček.
Komise tvoří dalších šest místních zvolených občanů (ve  Lhotkách, 
Kúskách a  Dolních Radslavicích deset). Pracují průběžné, starají se 
o chod obce a spolupracují s radou a zastupitelstvem v části městského 
rozpočtu, která je pro místní část určená. Jsou tedy stálými spolupra-
covníky samosprávy města. 

Meziříčské místní části 
mají nové vedení

Politické strany a sdružení, 
které tvoří koalici ve Velkém 
Meziříčí, se kromě podepsané 
koaliční smlouvy dohodly 
i na základních bodech svých 
programů, které chtějí v příš-
tích čtyřech letech společně 
prosazovat. 

„Z  mého pohledu jde o  důleži-
té věci, které mnohdy přesahují 
jedno volební období a určitě by 
se jimi zabývala každá městská 

rada v  jakémkoliv politickém 
složení,“ řekl starosta Radovan 
Necid.
Kromě jiného chtějí koaliční stra-
ny například postavit překladiště 
komunálního odpadu a  vyřešit 
tak problém se skládkováním od-
padků z domácností. Dále se do-
hodly na  zvyšování bezpečnosti 
ve  městě mimo jiné i  posílením 
městské policie. Chtějí také roz-
šířit a  propojit cyklostezky, vy-
místit tranzitní nákladní dopravu 

a  opravit centrum města včet-
ně lokality za  bývalým Svitem. 
„Osobně považuji právě majetko-
vou přípravu pro obchvat, opra-
vu Náměstí a řešení centra města 
za  naše priority. Stejně jako po-
kračování v otevírání radnice ve-
řejnosti a maximálně pohodlném 
přístupu obyvatel města k  infor-
macím,“ uzavřel starosta Necid. 
-ran-
Programové prohlášení koaličních 

partnerů na straně 2

Trojkoalice se dohodla na svém 
programu pro nadcházející čtyři roky

Celkově zrenovovaný autosalon 
Škoda Horáckého autodružstva 
(HAD) ve Velkém Meziříčí 
slavnostně zahájil provoz. 
Při té příležitosti veřejnosti 
představil novou Škodu Fabia 
a také novinku z oblasti služeb 
– plnicí stanici CNG.

Slavnostní otevření autosalonu 
proběhlo minulý týden v  úterý 
za  velké účasti pozvaných hostů 
i  veřejnosti. Ti všichni si přišli 
prohlédnout nové moderní pro-
story. Mnohé přilákala možnost 
blíže se seznámit s vozem Škoda 
Fabia třetí generace. Další zau-
jala nabídka nové služby. Pro ty, 
kteří zvažují koupi vozu jezdící-
ho na  stlačený zemní plyn nebo 
jej již dokonce vlastní, Horác-
ké autodružstvo ve  spolupráci 
se společností Bonett otevřelo 
ve  svém areálu veřejnou plnicí 

stanici CNG pro osobní, dodáv-
kové, nákladní vozy či autobusy. 
„Náš salon byl starý již šestnáct 
let,“ uvedl předseda Horáckého 
autodružstva Vlastimil Zachoval 
s  tím, že mnozí za  tu dobu už 
ani nevnímali, jak vypadá. „Sami 
dnes vidíte, že rozdíl mezi starým 
a  novým je zcela markantní. Ta 
změna přišla s  novou tváří ško-
dovky a  myslím si, že v  pravý 
čas,“ dodal. Nákladná i  náročná 
rekonstrukce totiž podle něj byla 
v současnosti naprostou nutnos-
tí, aby se zákazníci cítili co nejlé-
pe. Podle marketingového ředite-
le Škody Auto Václava Kouckého 
byl tým zdejšího HAD jedním 
z  prvních, které se přihlásily 
k novému stylu autosalonů Škody 
Auto. „Naším mottem je: My dě-
láme pro vás, vy děláte pro nás,“ 
zdůraznil Vlastimil Zachoval.

Pokračování na straně 2

Horácké autodružstvo 
představilo nový salon, 
škodovku i službu

-ran-

Ústav sociální péče v Křižanově 
zakončil projekt Aliter. Účast-
nili se jej klienti ústavu, kteří 
při té příležitosti představili 
svoje práce na výstavě.

Kreslení, modelování z  hlíny, 
tvorba z  papíru či různých pří-
rodnin, jako jsou listy či peří – 
k  takovým výtvarným aktivitám 
se dostali účastníci projektu Ali-
ter pod vedením Štěpána Axma-
na z  Tasova. Tématem jim bylo 
Indiánské léto.
„Naši klienti prožili krásné indi-
ánské léto. Kromě práce v dílně 
podnikali vycházky do  příro-
dy, povídali si o  životě indiánů, 
prohlíželi si a četli z indiánských 
knížek. Při tvoření používali 
i  různé přírodniny, které si na-
sbírali na  společných vycház-
kách,“ popsala průběh akce 
ředitelka ÚSP Křižanov Marie 
Bartošková.

Pokračování na straně 3

Klienti Ústavu sociální péče v Křižanově žili 
a tvořili jako indiáni

MOTEL JESTŘÁBEC
VÁS  SRDEČNĚ  ZVE 

NA  TRADIČNÍ 

MIKULÁŠSKOU 
ZÁBAVU 
5. 12. 2014 
OD 19.00

K  POSLECHU 
A  TANCI HRAJE 

PAN  KRATOCHVÍL.
REZERVACE NA TEL.: 

566 522 845
731 588 189

Křižanovská skupina klientů, kteří pracovali na projektu. Foto: Martina Strnadová

Jednání zastupitelstva města 
Velké Meziříčí 
v úterý 25. listopadu
Program na straně 4

NENECHTE  SI  UJÍT:
DĚLEJ JAK MYSLÍŠ, ALE... – divadelní představení 
v podání ochotnického spolku Tastyjátr – 20. 11. 
kinosál Jupiter clubu

KATEŘINSKÝ JARMARK v Křižanově – 22. 11.  
–  sokolovna Křižanov od 13.00

SNOW FILM FEST – 22. 11. v 17.00 kinosál Jupiter clubu

STŘEDA 19. listopadu  14.30–17.30

▶ ▶ GYMNÁZIUM VM
ČTVRTEK 4. prosince  8.00–16.00

▶ ▶ HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ 
a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŘEMESEL 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

K dostání v Turistickém informačním centru 
Velké Meziříčí, Radnická 29/1 za 100 Kč.

I letos můžete zakou-
pit čtrnáctidenní stolní 

kalendář Velkého Meziříčí 
na rok 2015. Autorem 

fotografií je Jiří Michlíček.

NOVÉ  K
ALENDÁŘE  

MĚSTA  V
  P

RODEJI!
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Přednášky o Kamevédě zahajují ve Velkém Meziříčí

Programové prohlášení koaličních partnerů To pravé Meziříčí, 
ČSSD a Volba pro město na období 2014–2018 

1. Vybudovat překladiště komunálního odpadu
2. Zřídit bezplatnou MHD pro seniory (od  65 let od  r. 2015) a  pro 
mládež (do 16 let od r. 2016)
3. Komplexně řešit centrum města včetně majetkové přípravy
4. Dokončit majetkovou přípravu pro 4. část obchvatu města
5. Pokračovat ve  snahách o  vymístění tranzitní kamionové dopravy 
z města
6. Zaměřit se na zvyšování počtu parkovacích míst na celém území 
města
7. Postavit most přes Balinku na ulici Třebíčská
8. Rozšířit Městskou policii na plnohodnotnou, fungující po 24 hodin
9. Zapojit občany do rozhodování o významných investicích (formou 
ankety)
10. Usilovat ve spolupráci s Krajem Vysočina o vybudování hřiště pro 
potřeby Základní školy Sokolovská a Gymnázia Velké Meziříčí
11. Pokračovat v budování cyklostezek a cyklotras ve městě a v okolí
12. Klást důraz na  funkčnost stávajících sportovišť a  vytvářet volně 
přístupná dětská hřiště a zóny pro seniory
13. Připravit studii víceúčelové sportovní haly včetně regeneračního 
zařízení Wellness
14. Pokračovat v procesu ,otevřené radnice‘, včetně důrazu na zvýšení 
kvality a množství poskytovaných informací pro občany.
Za To pravé Meziříčí, ČSSD a Volbu pro město starosta Radovan Necid

Trojkoalice se dohodla...
Pokračování ze strany 1

O revoluční výchově dítěte před-
náší autor knihy Kamevéda – Jak 
vychovat šampiona JUDr.  Pavel 
Zacha z Velkého Meziříčí. Včera 
uspořádal přednášku pro rodi-
če dětí ze zdejší mateřské školy 
na Čechově ulici a příští úterý ji 
zopakuje v  MŠ Nad Plovárnou. 

Zmíněnou publikaci jsme v  na-
šem týdeníku před časem již 
představili, nicméně těm, které 
by komplexní systém výchovy 
a  rozvoje člověka zaujal, stručně 
připomínáme zásadní teze. Pro 
ty, kteří by se chtěli dozvědět 
víc, autor zahajuje pravidelnou 

přednáškovou činnost, a  to ne-
jen v  našem městě. Kupříkladu 
v  prosinci letošního roku se zú-
častní mezinárodní konference 
v Olomouci na téma Psychologie 
sportu v praxi 2014 s podtitulem 
Na cestě k vítězství – mentální as-
pekty vrcholného výkonu. 

Co je Kamevéda?
Kamevéda je komplexní sys-
tém výchovy a  rozvoje člověka 
s  velkým důrazem na  stimulaci 
všestranného rozvoje v  prvním 
období jeho života. Jejím cílem je 
vychovat vysoce úspěšné jedince 
s  potenciálem usilovat o  nejvyš-
ší mety v  oblasti sportu či hry 
na  hudební nástroj anebo v  dal-
ších atraktivních oborech a  do-
sáhnout dlouhodobé prosperity. 
Pavel Zacha se novými postupy 
zabývá devatenáct let a  převrat-
nou metodu aplikoval na  svém 
synovi. Ten je úspěšným hoke-
jistou, stal se jedničkou draftu 
kanadské CHL, působí nyní v ka-

nadské Ontario Hockey League 
a má reálnou šanci být v příštím 
roce prvním Čechem od  roku 
2007, který pronikne do  první 
desítky draftu NHL.
Termíny a  místa konání semi-
nářů v  našem městě najdou 
zájemci vždy v týdeníku Velko-
meziříčsko a na stránkách www.
zacha-hokej.cz, nebo www.ka-
meved.com.
Pavel Zacha považuje svoji účast 
na prestižním podniku v Olomouci 
za svůj osobní úspěch. Bude tam to-
tiž mít s Kamevédou svůj samostat-
ný vstup vedle takových osobností, 
jakými jsou například mentální 
kouč a Jágrův osobní trenér Mari-
án Jelínek, dále Wim Hof, držitel 
dvaceti světových rekordů v pobytu 
v extrémním chladu, dvojnásobná 
wimbledonská vítězka, tenistka 
Petra Kvitová, sportovní novinář, 
autor několika knih Karel Knapp, 
legenda českého i světového teni-
su Helena Suková, předseda Aso-
ciace psychologů. Michal Šafář, či 

prof. Pavel Kolář, jehož vstup nese 
název Psychosomatika a vzájemné 
působení těla a mysli při podávání 
vrcholného výkonu, a  další. Pátý 
ročník této konference pořádá 
Asociace psychologů sportu ČR 
a Fakulta tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

„Konference je pojatá tentokrát 
jako konfrontace pohledů spor-
tovních psychologů, mentálních 
koučů, trenérů, sportovních léka-
řů, sportovních novinářů, rodičů 
a vrcholových sportovců,“ uvádí se 
v pozvánce na zmíněnou akci.

Autor knihy Kamevéda - Jak vychovat šampiona 
Pavel Zacha z Velkého Meziříčí. Foto: Iva Horká

Obálka prvního dílu knihy o komplexním systému 
výchovy a rozvoje dítěte od nejranějšího období. 
Foto: archiv týdeníku Velkomeziříčsko

Iva Horká

V sále Jupiter clubu dokončili podlahu

Víceúčelový sál i galerie velko-
meziříčského Jupiter clubu mají 
hotovou podlahu. Pokládku 
dřevěných lamel dokončili pra-

covníci minulý týden. V tomto 
týdnu již probíhá navážení cate-
ringového zařízení, židlí a stolů. 
Úpravám se nevyhne ani vedlejší 

administrativní budova Jupiter 
clubu, jejíž některé prostory čeká 
malování.

Text a foto: Martina Strnadová

Připravují stavbu okružní křižovatky

Přeložkou plynovodu začaly 
ve Velkém Meziříčí příprav-
né práce ke stavbě okružní 
křižovatky ve směru na Dolní 

Radslavice. Současně se také 
začaly připravovat práce k re-
konstrukci dalšího úseku kraj-
ské silnice II/602 z Velkého 

Meziříčí směrem na Jabloňov. 
Obě zmíněné akce začnou na 
jaře 2015.

Text a foto: Martina Strnadová

Kašna má vybetonovaný základ

Kašna na velkomeziříčském 
náměstí má od minulého týd-
ne vybetonovanou základovou 

desku. Restaurování jednotli-
vých kamenných prvků stále 
probíhá. Oprava kašny bude 

podle plánů dokončena na jaře 
2015.

Text a foto: Martina Strnadová

Rozdělí kompostéry
Lidé ve  Velkém Meziříčí získají 
na  jaře od  města 500 kompostérů 
za desetinu ceny. Umožní to projekt 
podpory domácího kompostování, 
na který radnice získala evropskou 
dotaci. „Jsme malé město a  kom-
postování je pro majitele pozemků 
a domů přirozené. Proto jsme chtěli 
tuto aktivitu nějakým způsobem 
podpořit,“ vysvětlil starosta Necid. 
Radnice proto před rokem vypsala 
dotazníkovou akci, aby mezi lid-
mi zjistila přibližné počty zájemců 
o  kompostéry. „Pro všechny, kteří 
projevili zájem, budou kompostéry 
k  dispozici. Deset jich máme při-
pravených pro naše příspěvkové 
organizace,“ řekl starosta Radovan 
Necid s tím, že o přesném termínu 
předání kompostérů novým maji-
telům bude radnice ještě informo-
vat. Kompostéry jsou mimořádně 
kvalitní, podmínky evropské dotace 
totiž předpokládají pětiletou udr-
žitelnost projektu, kterou budou 
mít majitelé levných dotovaných 
kompostérů zakomponovanou 
i ve smlouvě. -ran-
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Nejskloňovanějším slovem byla SVOBODA

„Ať mír dál zůstává s touto 
krajinou,“ zpívala před dvaceti 
pěti lety Marta Kubišová na Vác-
lavském náměstí, kam někteří 
gymnazisté vyrazili demonstro-
vat i letos 17. 11. (viz foto č. 3).

Stejná slova rozezněla i v pátek 14. 
listopadu chodby velkomeziříč-
ského gymnázia. Studenti se tam 
v  rámci projektového dne na  při-
pomenutí listopadových událostí 
proměnili ve své předchůdce, kteří 
právě zpíváním revolučních písní 
zahájili generální stávku.
„Tehdy jsme spustili zpívání 

na  schodech se spolužákem Ema-
nem Míškem,“ vypráví studentům 
na  přednášce Vít Ráček, který se 
přišel podělit o  své vzpomínky 
na  průběh revolučních dní spolu 
s Ivanou Bíbrovou a Jiřinou Káca-
lovou. Každý z  nich přitom listo-
padové události představuje jinak. 
Tehdejší kantorka Jiřina Kácalová 
vzpomíná především na  demon-
straci na Václavském náměstí, které 
se zúčastnila během školní exkurze. 
„Když jsme dali v Praze studentům 
dvouhodinový rozchod, abychom 
se mohli podívat na Václavák, jedi-
né, co jsme jim zakázali, bylo jít tam 

s námi… A ještě nikdy čtyři učitele 
nenásledovalo tolik studentů,“ vy-
práví přeplněné aule za  souhlasu 
své studentky Ivany Bíbrové, která 
s ní na exkurzi byla.
„Zatímco si oni demonstrovali 
v Praze, my jsme proti režimu s ka-
marády ve  Velkém Meziříčí vyle-
povali plakáty,“ směje se Vít Ráček. 
„Je docela zajímavé uvědomit si, že 
ten samý strážník, který mě tenkrát 
tlačil do policejního auta, když nás 
u  toho chytili, teď pouští školáky 
na přechodu. Historie holt není jen 
špatná nebo dobrá,“ dodává. Když 
pak zazní školní zvonění, aby před-

nášku ukončilo, prosí nadšení stu-
denti, aby jim pamětníci vyprávěli 
své příběhy dál. I po zbytek dne tak 
zůstávají plni dojmů. „Jsem hroz-
ně rád, že nám z různých pohledů 
ukázali, jaká byla v roce osmdesát 
devět doba, protože my o tom ne-
víme - jsme jiná generace, narodi-
li jsme se až v dalším století,“ říká 
kvintán Marek Janoušek. 
Také někteří učitelé si pro žáky při-
pravili vlastní dobové postřehy, jiní 
pojali výuku ve stylu osmdesátých 
let. „Moc se mi líbil nápad pana 
profesora Smutného – v  pisárně 
nainstaloval T602, starý program, 

který byl v těch letech aktuální. Od-
pojil myši a děcka musela psát jako 
tenkrát,“ říká profesorka Barbora 
Štindlová. Ta vznik celého projek-
tového dne iniciovala. „Dovedla 
mě k tomu paní profesorka Hando-
vá, která tehdy byla mezi těmi stu-
denty, kteří zažili zpívání na scho-
dech. Říkala, že by bylo dobré to 
připomenout,“ vysvětluje.
Kromě hromadného zpívání 
na  schodech, přednášky a  tema-
tického vyučování studenti viděli 
také film Jiřího Michlíčka natočený 
během generální stávky na Náměs-
tí, učebnice a  výukové materiály 

z osmdesátých let i tehdejší fotogra-
fie spojené s gymnáziem. 
„Spousta učitelů přinesla svoje fot-
ky, protože právě oni byli ti studen-
ti. Je tam zachycený branný kurz 
i  pan profesor Vrána na  brambo-
rové brigádě. Jsem svým kolegům 
vděčná, že to vzali tak statečně 
a do programu se bez rozdílu věku 
zapojili,“ hodnotí uplynulý den 
Barbora Štindlová. „Tak doufám, že 
si to budou děcka pamatovat a pře-
mýšlet nad tím, jestli je, nebo není 
co slavit,“ končí své vyprávění.

Pokračování ze strany 1

Přítomní si prohlížejí novou Škodu Fabia a novou plnicí stanici CNG v nově 
zrekonstruovaném autosalonu HAD Velké Meziříčí. 2x foto: Martina Strnadová

Autodružstvo tak nezaostává ani 
v  jiných nových trendech. Spolu 
s  firmou Bonett rozšířilo nabídku 
svých komplexních služeb o čerpa-
cí stanici dalšího druhu pohonných 
hmot. Vedle základního servisu, 
prodeje vozů či kartáčové a  ruční 
myčky nyní zákazník v areálu HAD 
najde dnes již tři čerpací stanice – 
benzinovou, LPG a nově i CNG. 
„Otevíráme tady naši jedenáctou 
plnicí stanici CNG,“ sdělil Zdeněk 
Voráček za firmu Bonett a dodal, že 
oceňuje, jak společnost Škoda vel-

mi seriózně vstoupila do této oblas-
ti tím, že začala vyrábět a prodávat 
vozy Škoda jezdící na zemní plyn. 
Palivo je totiž oproti dieselu a ben-
zinu ekologičtější a hlavně levnější. 
Náklady na ujetí jednoho kilomet-
ru se pohybují kolem jedné koruny. 
Poté se zájemci mohli prakticky 
přímo na  místě nonstop stanice 
CNG seznámit s  tím, jak probíhá 
plnění vozu Škoda Octavia či se 
způsobem placení, které je možné 
provést hotově, ale i pomocí plateb-
ního terminálu či platební kartou. 

„Věříme, že naši zákazníci budou 
i nadále využívat veškerých našich 
stávajících i nových služeb. Za celý 
náš tým bych jim chtěl poděkovat 
za jejich dosavadní přízeň. Budeme 
se i  nadále těšit na  další shledá-
ní se všemi zájemci například při 
zkušební jízdě s  novou Fabií třetí 
generace nebo i s jinými vozy Ško-
da, které jim Horácké autodružstvo 
může nabídnout,“ uzavřel Vlasti-
mil Zachoval. 
(Článek je součástí placené inzerce.)

Připomínkou svátku sv. Anežky 
České, svatořečené 12. 11. 1989 
papežem Janem Pavlem II., Satoria 
své povídání zahájil. „Její jméno je 
spojeno se dny, kdy přišlo velké po-
žehnání na naši zemi. Mrzí mě, že 
mnohdy uniká a mizí radost z toho, 
co tu máme už dvacet pět let. Za to 
obdarování bych neustále děkoval,“ 
uvedl K. Satoria a dodal, že zrovna 
i  zdejší nové středisko paliativní 
péče je jedním z plodů těch 25 let 
svobody. Nic takového u nás za to-
tality neexistovalo. „Setkával jsem 

se i  tehdy s  lidmi ‚odcházejícími‘, 
kteří chtěli domů, mezi své blízké, 
ale nebylo to mnohdy ani z hlediska 
zdravotní péče možné,“ připomněl 
s  tím, že má radost z  nynějších 
možností, díky nimž dnes mohou 
lidé cestu končit tam, kde to znají.
Hlavnímu tématu hospicového ve-
čera Karel Satoria přidělil záměrně 
tak provokativní název – Nejde-li 
o  život… Jinými slovy, malé věci 
řeš rukou mávnutím, nebo taky 
nech vrabce cvrlikat, čili soustřeď 
se na podstatné a nevysiluj se tím, 

co podstatné není. Vybídl tak 
i k zamyšlení, co to vlastně zname-
ná, když o  život jde. „Nejde tady 
o  ohrožení jako takové… člověk 
může život ztratit (tragicky), ale 
může jej i ztrácet – tím, že živoří…,“ 
nabídl vysvětlení a připomněl, „můj 
život má růst, má být něčím, co má 
směřovat k  velikosti, nebojme se 
říct ke kráse. Takový pohled na ži-
vot není jen výsadou věřících, ale 
člověka jako takového. Náš život by 
měl být oporou pro druhého.“

Ředitelka dodala, že do  projektu 
pod záštitou Kraje Vysočina se spo-
lu s 5 klienty křižanovského ústavu 
zapojili i další z Domova ve Zboží. 
„Klienti do  dílny docházeli pravi-
delně dvakrát týdně. Snažili jsme 
se, aby každé tvoření bylo pro ně 
zajímavé a aby všechny bavilo. Kaž-
dý je totiž jinou osobností, někoho 
baví více modelování, jiného kres-
lení, stříhání, někdo si rád povídá. 
Klienti v dílně spolupracovali, by-
lo-li třeba, vzájemně si pomáhali 
a  samozřejmostí byla i  společná 
káva a sladkost o přestávce, na kte-
rou se vždy těšili,“ doplnila popis 
projektu Lenka Kružíková, jež kli-

enty během něj vedla. Podstatou 
tvorby účastníků nebylo to, aby se 
jejich práce líbily okolí či návštěv-
níkům výstavy. „Smyslem bylo, aby 
se se svojí prací i  jejím výsledkem 
uměli ztotožnit sami tvůrci,“ vy-
světlil Štěpán Axman a dodal, „ně-
kteří to umějí dát najevo, jiní ne, 
ale z prací jednoznačně vyplývá, že 
je to bavilo, nikdo nechtěl činnost 
přerušit.“ Záměrem proto bylo 
i zkombinovat víc různých činnos-
tí, technik, a tím vyjít vstříc tomu, 
aby si každý mohl najít tu svoji a za-
čít ji rozvíjet.
To blízké si během projektu do-
kázala najít i jedna z účastnic pro-

jektu, Dana Bártů z ÚSP „Líbilo se 
mi to. Nejvíc mě bavilo pracovat 
z hlíny,“ sdělila a podotkla, že úplně 
nejlépe se jí podařila jedna z  částí 
indiánského totemu, na  němž se 
podíleli společně. Je totiž symbolem 
jejich indiánského kmene Majků 
a bude umístěn v parku zámku. Ale 
je spokojená i  se svým výtvorem 
hudebního nástroje z papírové kra-
bičky doplněné klacíky a  korálka-
mi, na nějž se dá i bubnovat.
ÚSP ze všech výrobků uspořádal 
ve svých prostorách výstavu, kterou 
si mimo jiné přišly prohlédnout 
i děti z tamních škol.

Martina Strnadová

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Klienti Ústavu sociální péče... Horácké autodružstvo představilo...

Kateřina Karmazínová, foto: Pavel 
Dvořák a Adéla Strnadová (č. 3)

Karel Satoria děkuje za pětadvacet...

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Skupina Brtník band. Foto: Martina 
Strnadová. Více foto na našem webu.
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DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

F-květiny
Náměstí 80 
Velké Meziříčí

vás zvou ve čtvrtek

20. 11. na zahájení 
prodeje nové kolekce 
vánočních dekorací, 

doplňků a dárků.
V tento den obdrží 

každý zákazník při ná-
kupu nad 200 Kč dárek.

Tel.: 777 952 925
 www.flouma.cz SNOW 

FILM FEST
22. 11 v 17.00

kinosál 
Jupiter clubu

www.pohora.cz/snow-film-fest

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.
Dne 26. 11. od  7.30 do  15.30 
VM, Radnická 75/2, Náměstí 77–
83, Vrchovecká (vypnutá oblast 
u výběrčí budky)               -E.ON-

Zubní pohotovost: 
So 22. 11. MUDr. M. Fillová, 
Poříčí 11, VM, tel.: 566 522 442. 
Ne 23. 11.  MUDr. D. Borek, 
Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 688 235. 
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–neděle 
7.00, tel.: 737 585 224. 

Josafat

Středa 19. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 20. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
16.45 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 21. 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 22. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 23. 11.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 21. 11. Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. J. B., 
23. 11. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Čtvrtek ekumenické setkání v 19.00 v Husově domě. 
Pátek 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, 17.00 začíná mší sv. setkání mládeže. Dě-
kujeme všem, kteří pracovali a pomáhali ve farnosti a za všechny dary.
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

řáDky NA NeDěLI

Bohoslužby

Už to bude rok, kdy na  Ukrajině vypukly nepokoje na  kyjevském 
Majdanu a následně válka, kterou snad můžeme pojmenovat „občan-
ská“. I přes uzavřené příměří boje trvají neustále. Každý den přináší 
tragická „překvapení“. Od ukrajinských hranic nás dělí 600–700 km. 
A možná proto náš zájem o dění na Východě je jen pouhým soucitem 
nebo nářkem. Přece nemůžeme zapomenout, že ještě před II. světo-
vou válkou část dnešní Ukrajiny patřila Československu nebo, že část 
západní Ukrajiny víc než sto let byla součástí Habsburské monarchie.
Je třeba přiznat, že dějiny Ukrajiny nepatří k  těm nejjednodušším. 
Během staletí docházelo k různým konfliktům jak národnostním, tak 
náboženským. Zrovna 12. listopadu celá katolická církev vzpomínala 
jednoho ukrajinského světce, který ve svém životě a jednání pracoval 
na sjednocení východních křesťanů.
Josafat Kuncevič, křestním jménem Jan, se narodil r. 1580 ve  Vo-
lodymyre na  Volyni. Když odrostl, otec ho poslal do  Vilna. Tam se 
pravoslavný chlapec dostal do styku s věřícími a duchovními východ-
ního obřadu, kteří byli sjednoceni s Římem od roku 1596. Vstoupil 
do Řádu sv. Bazila. Usadil se v klášteře a žil zde jako poustevník. Me-
tropolita mu uložil povinnost kázat v  klášterním chrámě. Brzy měl 
Josafat kolem sebe čtyři nadějné jinochy, kteří byli ochotni pracovat 
na obnově kláštera. V roce 1614 putoval do Kyjeva, který byl v té době 
téměř celý, kromě katedrály, v  rukou pravoslavných. Po  jmenování 
arcibiskupem začal zavádět v diecézi přísný pořádek, konal vizitační 
cesty, vyučoval duchovenstvo a lid, bránil církevní majetek proti šlech-
ticům a byl horlivým hlasatelem církevní jednoty, která byla postupně 
ohrožena. U nesjednocení s Římem východní křesťané prohlásili, že 
budou proti unii bojovat a  snažit se o  zničení metropolity Josafata, 
proti kterému rostla i nenávist lidu. Někteří zastánci unie byli zavraž-
děni v Kyjevě. Koncem října 1623 se Josafat odebral do Vitebska, kde 
se shlukly davy rozeštvaného lidu, které žádaly jeho smrt. Došlo k vý-
tržnostem a zmatkům. 12. listopadu 1624 buřiči vtrhli do arcibiskup-
ského paláce a zranili některé z arcibiskupových služebníků. Josafat se 
v té době modlil ve své komnatě. Tu jeden z buřičů udeřil arcibiskupa 
kyjem a druhý mu zasadil sekerou do hlavy smrtelnou ránu. V souvis-
losti s krizí na Ukrajině a na Blízkém Východě čeští biskupové upřím-
ně prosí o  intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení křesťanů. 
Možná i  přímluva Josafata – biskupa jednoty – pomůže v  usmíření 
na Ukrajině.
Hospodine, ty jsi sjednotil různé národy ve  vzývání Tvého svatého 
jména. Prosíme tě za  křesťanské národy Východu. (…) Ať zavládne 
duch shody a lásky, neboť to je znamení Tvého přebývání mezi věrný-
mi křesťany.                                                                         P. Lukasz Szendzielorz

Zprávy ze schůze Rady města  ze dne 12. 11. 2014
1. Rada města vzala na vědomí:  informace o přípravě zápisu dětí 
do základních škol ve městě pro školní rok 2015/2016
2. Rada města pověřila:
•	 v souladu	§	102	odst.	3	zákona	č.	128/2000	Sb.	o obcích	(obecní	zří-
zení) tyto členy Zastupitelstva města Velkého Meziříčí přijímat v sou-
ladu	s ustanovením	§	11a	odst.	1a	Zákona	č.	301/2000	Sb.	o matrikách,	
jménu a  příjmení a  o  změně některých souvisejících zákonů projev 
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřa-
dem Velké Meziříčí, ing.  Radovana Necida, Josefa Komínka, Jiřího 
Michlíčka, Mgr. Michaelu Salašovou a Miroslava Jágrika
3. Rada města schválila:
•	 návrh	smlouvy	na zřízení	práva	věcného	břemene	–	služebnost	inž.	
sítě – ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži po-
zemku města parc. č. 2758/10, Nábřeží, v obci a k. ú. Velké Meziříčí, 
s právem uložení distribuční soustavy do těchto pozemků – zemního 
kabelu VN a NN, za účelem provozování, oprav a udržování soustavy, 
právem provádět na této soustavě úpravy za účelem obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. Služebnost 
bude zřízena na dobu trvání předmětné stavby 
•	 návrh	smlouvy	o zřízení	služebnosti	inženýrské	sítě	ve prospěch	O2	
Czech Republic, a. s., k tíži pozemků města parc. č. 5964/1 a 5964/43 
na ul. Oslavická, obec a k. ú. Velké Meziříčí s právem zřízení, provo-
zování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení – meta-
lického kabelu, právem provádění úprav za účelem modernizace nebo 
zlepšení výkonnosti tohoto zařízení. Služebnost se zřizuje na  dobu 
technologické životnosti
•	 osnovu	a plán	veřejnosprávních	kontrol	příspěvkových	organizací	
zřízených Městem Velké Meziříčí na rok 2015, včetně osob ji provádě-
jících (ve znění dle předloženého materiálu)
•	 uzavření	smluv	o poskytnutí	podpory	ze	Státního	fondu	životního	
prostředí ČR  č. 14164723 na akci Realizace úspor energie v objektu ZŠ 
Sokolovská a č. 14164443 na akci  Realizace úspor energie v objektu 
školní jídelny, Poštovní ul.
•	 užívání	závěsného	odznaku	dle	§	108	zákona	č.	128/2000	Sb.	o ob-
cích (obecní zřízení), při občanských obřadech těmito členy Zastu-

pitelstva města VM ing.  Radovanem Necidem, Josefem Komínkem, 
Jiřím Michlíčkem, Mgr. Michaelou Salašovou a Miroslavem Jágrikem
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	82	tis.	Kč	–	§	3419	rezerva	na sport,	roz-
dělení:	82	tis.	Kč	–	§	2141	nákup	triček	a ručníků	s logem	města	(od-
měny sportovcům)
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	20	 tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	20	tis.	Kč	–	§	3113	náklady	hrazené	městem	–	doprava	pě-
veckého souboru Harmonie na  celostátní kolo přehlídky pěveckých 
souborů v Opavě
•	 uzavření	 smlouvy	 č.	 14183354	 o  poskytnutí	 podpory	 ze	 Státního	
fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní 
prostředí na akci Velké Meziříčí – Podpora domácího kompostování.
•	 s podáním	žádosti	o změnu	zápisu	školského	zařízení	do rejstříku	
škol a školských zařízení Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí z důvo-
du rozšíření míst poskytovaného vzdělání na ulici U Světlé 36 a Poš-
tovní 8 ve Velkém Meziříčí
•	 se	 zapojením	 transferů	účelově	určených,	přijatých	na účet	města	
v říjnu 2014, do rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2014
4. Rada města vydala: 
•	 v souladu	s ustanovením	§	101	odst.	4	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o obcích,	
ve znění pozdějších předpisů, jednací řád Rady města Velké Meziříčí
•	 v souladu	se	zákonem	č.	128/2000	Sb.,	o obcích,	ve znění	pozdějších	
předpisů, jednací řád komisí Rady města Velké Meziříčí
5. Rada města zřídila:
•	 komisi	 bytovou,	 komisi	 kulturní	 a  cestovního	 ruchu,	 komisi	 leto-
pisnou, komisi regenerace městské památkové zóny, komisi sportovní, 
komisi školskou, komisi Zdravé město a komisi životního prostředí
•	 komisi	pro	místní	správu	Olší	nad	Oslavou	na základě	výsledku	vo-
leb v místních částech města
•	 komisi	pro	místní	správu	Mostiště	na základě	výsledku	voleb	v míst-
ních částech města
•	 komisi	pro	místní	správu	Lhotky,	Kúsky,	Dolní	Radslavice	na zákla-
dě výsledku voleb v místních částech města
•	 komisi	pro	místní	správu	Hrbov,	Svařenov	na základě	výsledku	vo-
leb v místních částech města            Ing. Radovan Necid, starosta města

P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014 v 15.00 
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Jednací řád Zastupitelstva města Velké Meziříčí
4. Volební řád Zastupitelstva města Velké Meziříčí
5. Zřízení kontrolního a finančního výboru
6. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velké Meziříčí
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
 členů zastupitelstva
8. Rozhodnutí o peněžních plněních poskytovaných fyzickým
 osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon
 funkce členů výborů
9. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům
 Zastupitelstva města
10. Oprava podlahy v restauraci Jupiter clubu, s. r. o.
11. Rozpočtové opatření – dotace Jupiter clubu na opravy v restauraci
12. Rozpočtové opatření – příspěvek na provoz pro Sociální služby VM
13. Rozpočtové opatření – předfinancování projektu „Digitální
 povodňový plán ORP VM“
14. Rozpočtové opatření – návrh odměn sportovním oddílům
15. Rozpočtové opatření – předfinancování projektu „Podpora
 domácího kompostování“
16. Zateplení MŠ Nad Plovárnou a MŠ Sportovní
17. Interpelace, diskuze
18. Závěr
                 Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Nabízím doučování, 
soukromou výuku 

všeobecné, obchodní 
angličtiny i přípravu 

k maturitě. Dále nabí-
zím klasické regenerač-
ní a sportovní masáže 

s možností v domě klienta,  
604 849 814 nebo e-mail 
cejkapetr77@gmail.com

KOUZELNÝ SVĚT DĚTÍ
Baliny u Velkého Meziříčí 29. 11.—11. 1. 2015

Výstava představí místní výrobce a chráněné dílny, které se věnují 
tvorbě nápaditých hraček podporujících rozvoj dětí od nejútlejšího 
věku. Zároveň vede k zamyšlení nad tím, za jakých podmínek vzni-
kají mnohé hračky, které běžně koupíme v obchodě. Pro děti budou 

připraveny herní koutky a tvořivé dílny. www.chaloupky.cz

Prodej vstupenek: Programové 
oddělení Jupiter clubu, VM,

Náměstí 17,  tel.: 566 782 004

Českobratrská církev 
evangelická ve VM zve na 

ADVENTNÍ KONCERT  
– vokální kvartet 

IN PACE
adventní a vánoční písně 

z 15. až 17. stol. (Ch. Hecyrus, 
K. Holan, J. S. Bach, J. Handl 
a další) – několik písní zazní 
i v podání varhan a trubky – 

neděle 30. listopadu v 15 ho-
din, Husův dům, U Světlé 24 

www.evangelicivm.cz  
vstupné dobrovolné

 AGADOS spol. s r. o.
– největší český výrobce přívěsů přijme
   do pracovního poměru

PRACOVNÍKA  NÁKUPU
Váš profil
– SŠ, VŠ technického či ekonomického směru
– AJ, NJ výhodou
Nabízíme:
– perspektivní zaměstnání u silné společnosti
– odpovídající finanční ohodnocení
– zázemí stabilní společnosti s tradicí
– možnost vzdělání a dalšího profesního růstu
– rozvoj založený na vašem výkonu
– zaměstnanecké výhody
   (např.: 13. a 14. plat, týden dovolené navíc,...)

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte:
Agados spol. s. r. o., Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí
p. Petr Ostrý, tel. 566 653 301
e-mail: ostry@agados.cz

kINO JUPITeR CLUB
● ● Pátek 21. 11. v 19.30 
HUNGER GAMES: SÍLA 

VZDORU  (1. část). Dobro-
družný scifi thriller USA, české 

titulky. Vstupné 120 Kč, 125 
min., přístupný od 12 let.

● ● Neděle 23. 11. v 16.00 
WINX CLUB – V TAJEM-

NÝCH HLUBINÁCH. 
Animovaný rodinný film, český 
dabing. Vstupné 90 Kč, 98 min.

Sajtna Kochánov pořádá zábavu 22. 11. 2014 
se skupinou Street 69 v KD v Netíně
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KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

■ Postel do dětského pokoje, vel-
ký úložný prostor, výška 100 cm, 
délka 200 cm, šířka 90 cm. Po-
řizovací cena 9.000 Kč, nyní 
za  4.800 Kč. Dohoda jistá. Tel.: 
776 705 412.

■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u nás na Vysočině. Mod-
rý paličák výrazné a  ostré chuti. 
Při dobrém uskladnění vydrží 
do další sklizně. Cena 150 Kč/kg. 
Tel.: 602 396 592.
■ Domácí slivovice, 300 Kč/l. 
Tel.: 733 530 356.
■ Pšenici a  ječmen, 390 Kč/q. 
Tel.: 606 430 569.
■ Mrazák šuplíkový 195 l, starší. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 736 245 365. 
■ Renault Megane 1,5 DCI kom-
bi, r. v. 2004, najeto 218 tis., stří-
brná barva. Nízká spotřeba 4,5 
l/100km. STK do  konce 01/16, 
udržovaný, garážovaný. Výbava: 
klimatizace, el. okna, tempomat, 
centrál, rádio – CD, tažné zařízení. 
Cena 60.000 Kč. Tel.: 602 501 676.
■ 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. 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, oby-
čejná nerez vana s  přihříváním, 
a ždímačku. Cena dohodou. Tel.: 
722 488 160.
■ Průmyslový šicí stroj znač-
ky Textima. Cena 900 Kč. Tel.: 
732  877  113, e-mail: jarkakdv@
seznam.cz
■ Šlapací šicí stroj Bobbin z  po-
zůstalosti. Levně. Tel.: 737 109 236.
■ 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.
■ Prase doma krmené. Tel.: 
606 608 959.

■ Díly na  moped Stadion. Tel.: 
737 141 612.
■ 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. Tel.:  605 818 245.
■ 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.

■ Prodej ve  Velkém Meziříčí – 
átriový dům ul. E. Zachardové; 
řadový dům ul. Družstevní; byt 
2+1 ul. Kolmá; dřevostavba Petrá-
več;  dům Dolní Heřmanice. Tel.: 
777 636 157, Reality Vysočina.

■ Prodám pěkný byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí po  celkové rekon-
strukci, zděné jádro, OV, níz-
ké náklady, ihned volný. Tel.: 
777 587 965.
■ 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 dlouhodobě byt 
3+kk, cihlový,  slunný,  částeč-
ně zařízený, na  ulici Čermáko-
va, volný od  ledna 2015. Tel.: 
606 403 508.
■ 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.
■ 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

■ 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.

■ Sportovec 37/170 SŠ, rozvede-
ný, hledá ženu. Zn. Vánoce spolu. 
Tel.: 604 433 261.

Prodám

  

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 souvi-
 sející s výkonem veřejné správy, pokud se 
 podle 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

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
JUNIOR FACILITY MANAGER
Náplň práce:
• přĳ ímání hlášení stavebních a technických závad z prodejen 

a jejich přidělování kompetentnímu úseku či oddělení
• uskutečňování místních šetření
• řízení práce terénního technika
• projednávání servisních smluv, výběr a pověření dodavatelů služeb, 

evidence a kontrola kvality odvedené práce, dodržování správných 
časových intervalů

• vyjednávání cen s dodavateli
• evidence nákladů pro všechny objednané práce prostřednictvím 

interního systému

Váš profi l:
• min. SŠ vzdělání stavebního nebo jiného technického směru
• výborné komunikační dovednosti
• praxe se správou nemovitostí, respektive ve stavebnictví výhodou
• fl exibilita, nadprůměrná angažovanost a pracovní nasazení
• znalost práce na PC (MS Offi ce)
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné společnosti
• zajímavé mzdové ohodnocení
• příjemné pracovní prostředí, dynamický kolektiv
• místo výkonu práce: logistické centrum Měřín (Stránecká Zhoř 

u Velkého Meziříčí)

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte 
nás přímo na naší prodejně nebo na webo-
vých stránkách http://kariera.lidl.cz. Prosím 
vyplňte on-line formulář u dané pozice a ne-
zapomeňte přiložit svůj životopis.

Různé

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Vznikající kapela hledá mladé 
šikovné muzikanty/muzikant-
ky (bicí, kytara/bas. kyt., zpěv 
aj.) z  VM a  okolí; repertoár 
– převzatý český a  zahraniční 
pop, rock, rock’n'roll, blues... 
Máme možnost časem účinko-
vat na různých akcích, vlastní-
me kvalitní zvukovou aparatu-
ru. Předešlé zkušenosti vítány. 
Tel.: 736 245 322. 
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sPORT

Stolní tenisté sesadili Jihlavu z první příčky
KP 1
SK Jihlava – ST VM 4:10
Body: Pokorný Jan 3/0, Řikovský 
Aleš 2/1, Maštera Martin 2/1, 
Klíma Petr ½. Čtyřhry: Klíma, 
Řikovský; Pokorný, Maštera.
OP 1
ST VM B – TK Autocolor Osla-
vice 13:5
Body: Maštera Martin 4/0, Kam-
pas Jan 4/0, Šoukal Slavomír 2/2, 
Buk Martin 1/2, Zelený David 
0/1. Čtyřhry: Maštera, Kampas; 
Šoukal, Buk. 

OP 2
TJ Sokol Polnička B – ST VM C 
6:12
Body: Zelený David 4/0, Bednář 
Ivan 3/1, Dvořák František 2/2, 
Kořínek Stanislav 1/3. Čtyřhry: 
Kořínek, Dvořák; Bednář, Zelený.
OP 3
ST VM D – Spartak Velká Bíteš 
B 14:4
Body: Buk Radek 4/0, Klíma To-
máš 4/0, Zelený Tomáš 3/1, Dvo-
řák František 2/0, Vodák Petr 0/2. 
Čtyřhra: Klíma, Vodák.

OS
TJ Jiskra Vojnův Městec – ST 
VM E 18:0
Body: Hrůza Vlastimil 0/4, Mi-
nařík Jakub 0/4, Kališ Petr 0/4, 
Přikryl Radek 0/4.
V sobotu odehrálo naše áčko duel 
proti Jihlavě. Senzační výhra 10:4 
se rodila kupodivu lehce. Úvodní 
čtyřhry jsme vyhráli 3:1. Násle-
dující dvojhry mluvily jasně v náš 
prospěch. Zaskočená Jihlava se 
probudila až za  stavu 8:0. V  této 
fázi utkání hrozil domácím ostu-

dný debakl 10:0. Konečný bodík 
pro naše barvy uhrál Maštera. 
Jako jediný z našich hráčů vyhrál 
všechno Pokorný a  potvrzuje 
skvělou formu. Všem divákům, co 
nás přijeli povzbudit, děkujeme. 
Touto výhrou jsme sesadili Jihla-
vu z prvního místa tabulky na tře-
tí. My jsme se posunuli na druhou 
příčku za vedoucí Chmelnou. Re-
zerva rozdrtila Oslavici 13:5. Opět 
uhrála dvojice Kampas, Maštera 
všechny možné body. Výhry si 
také připsala družstva C a D. -pk-

Krajský přebor III. třídy
Sokol Lhotky A – TJ Sokol Byst-
řice n. P. A 6:10
Sestava Lhotky: Doubek 1, Nevr-
tal T. 3,5, Nevrtal Z. 1,5, Vondrák
Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Netín 
A 11:7
Za  Lhotky: Chylík 4,5, Konečný 

2,5, Rössler 1,5, Vondrák 2,5 
Okresní přebor IV. třídy 
SK Sokol Lhotky C – TJ Poděšín 
A 7:11
Za  Lhotky: Krčál 2,5, Marek, 
Rössler 4,5, Trojan 
Okresní přebor I. třídy
Velké Meziříčí B – TK Autoco-
lor Oslavice A 13:5

TK Autocolor Oslavice B – TJ 
Velká Bíteš 11:7
1. Velké Meziříčí B 5 5 0 0 0 64:26 15
2. TK Autocolor Oslavice 5 4 0 1 0 63:27 13
3. TJ Žďár n. Sáz. E 5 3 1 1 0 54:36 12
4. Ostrov nad Oslavou 5 2 2 1 0 46:44 11
5. TJ Nové Město n. M. 5 2 2 1 0 50:40 11
6. TJ Sokol Rovečné B 5 2 1 2 0 49:41 10
7. SK Nové Dvory 5 2 0 3 0 35:55 9
8. SK Sokol Lhotky B 5 1 0 4 0 35:55 7
9. TJ Žďár n. Sáz. F 5 1 0 4 0 26:64 7
10. TJ Netín 5 0 0 5 0 28:62 5

Okresní přebor II. třídy
1. Velké Meziříčí C 5 5 0 0 0 65:25 15
2. Fryšava 5 3 2 0 0 53:37 13
3. TJ Spartak Velká Bíteš 5 3 1 1 0 53:37 12
4. TK Autocolor Oslavice B 5 3 1 1 0 52:38 12
5. TJ Sokol Nové Veselí 5 3 1 1 0 42:48 12
6. SK Ježek Uhřinov 5 2 1 2 0 48:42 10
7. TJ Sokol Polnička B 5 1 1 3 0 35:55 8
8. Orel Bystřice n. P. 5 1 0 4 0 39:51 7
9. KST Borovnice 5 0 1 4 0 39:51 6
10. TJ Sokol Nížkov C 5 0 0 5 0 24:66 5

-šou-

sTOLNÍ TeNIs LhOTky A OsLAvICe

Celoroční prvoligová soutěž 
OZP Cup v boccie je již ukonče-
na. Poslední 4. kolo se odehrálo 
v  Brně o  víkendu 1.–2. 11. 2014 
v  areálu Univerzitního kampusu 
v Bohunicích. Březejcký sportov-
ní klub měl na  turnaji 3 hráče – 
Pavlínu Třískovou, Martina Faj-
kuse (oba kat. BC 2) a Rostislava 
Štursu (kat. BC 1).
Nejlépe si v  uplynulých kolech 
vedl právě Rosťa Štursa s asistent-
kou Bárou Šlitrovou. Svoji výkon-
nost potvrdil i  v  Brně, a  dokázal 
tak, že jeho medailová umístění 
nejsou náhoda, a  že patří mezi 
nejlepší hráče kat. BC 1. Přestože 
Rosťa postoupil do  čtvrtfinále ze 
skupiny jako druhý, v dalších zá-
pasech předvedl skvělé hody, psy-
chickou vyrovnanost a  trpělivě si 
došel pro bronzovou medaili.
V  celkovém umístění soutěže 
OZP Cup (sčítají se výsledky ze 
všech 4 kol) obsadil skvělou dru-

hou příčku. Ta je jeho největším 
herním a  životním úspěchem 
a gratulace patří nejen jemu, ale 
i  jeho asistentce a  trenérce Báře 
Šlitrové.

Pavle Třískové se také podaři-
lo postoupit do  čtvrtfinále. Tam 
však potkala nejlepšího bor-
ce kat. BC 2 Františka Serbuse 
ze  Sportovního clubu Jedličkův 

ústav Praha. Pavla na Fandu ne-
stačila, prohrála 2:6.
Tímto v  brněnském turnaji 
skončila, neb do  dalších zá-
pasů postupují jen vítězové 
čtvrtfinále. Pavla obsadila ten-
tokrát sedmou příčku. Pro-
tože v  předchozích kolech se 
jí však vedlo lépe, celkově se 
ve  své kategorii umístila čtvrtá.
Smutný odjížděl z turnaje Martin 
Fajkus, neb letos se mu v  1. lize 
na  žádném turnaji nepodařilo 
probojovat do  semifinálových 
bojů. V  Brně bohužel nepostou-
pil ze skupiny a skončil až na 10. 
místě. Součtem výsledků ze čtyř 
kol se Martin v  roce 2015 pro-
padá mezi boccisty druholigové.  
Martin by se mezi prvoligové 
kamarády chtěl moc vrátit, v tré-
ninku tak nehodlá polevit. Přej-
me mu, aby se mu návrat podařil.
Děkujeme všem, kteří podporují 
naše sportovce.

Boccista Štursa má za sebou úspěšný rok

Liga mužů 2014/2015
1. Woolloomooloo Bay 9 8 1 0 86:12 25
2. FC Wiegel VM 9 6 2 1 41:19 20
3. Botafogo 8 6 1 1 27:24 19
4. Attaco 9 4 2 3 39:39 14
5. La Bucañeros 7 4 0 3 24:17 12
6. Kašpaři VM 9 3 3 3 19:24 12
7. FC United VM 8 2 1 5 21:32 7
8. Pobřeží kocoviny 8 1 3 4 12:29 6
9. Kittydogs United 7 1 2 4 17:43 5
10. Slza VM 8 1 1 6 13:33 4
11. Santus 8 1 0 7 19:46 3

Woolloomooloo Bay – Pobřeží 
kocoviny 9:2 (5:1)
Slza VM – Kašpaři VM 1:2 (0:1)
Santus – FC Wiegel VM 0:5 (0:1)
FC United VM – Attaco 3:3 (2:3)
La Bucañeros – Kittydogs Uni-
ted 4:1 (2:0)

Střelci branek: Durda R. Wooll. 
Bay 5 zápasů, 23 branek; Horký J. 
FC Wiegel 7, 19; Ráček H. Attaco 
8, 13; Komínek D. Wooll. Bay 8, 11.
ČK: Štreit L. Kašpaři VM 1; Liška 
P. Attaco 1
ŽK: Liška P. Attaco 4; Procház-
ka D. FC United VM 3; Mička 
T. La Bucañeros 2; Pavlíček V. 
Botafogo 2; Pivoňka J. Woollo-
omooloo Bay 2; Benda L. Kitty-
dogs United 2; Nováček I. La 
Bucañeros 2; Vokurka L. Attaco 
2; Smejkal E. La Bucañeros 2; 
Jůda Z. Santus 2

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

Ligu malé kopané vede tým Woolloomooloo Bay

Družstvo HSC VM se zúčastnilo 5. 
kola integrovaného závěsného ku-
želníku v tělocvičně ve Staré Pace. 
Bylo to poslední kolo 2014 a  vel-
komeziříčské družstvo bojovalo 
o umístění v první pětce z 23 druž-
stev. Bohužel nemohl odjet P. Gott-
lieb a  M. Bartůněk, boj o  přední 
místa tak měla v  rukou trojice B. 
Dvořák, J. Charvát a J. Coufal, kte-

rý v této soutěži patří k těm nejlep-
ším v  jednotlivcích, což potvrdil. 
Družstvo obsadilo celkové 6. místo 
počtem kuželek 369.
V  ročníku 2014 se družstvo Vel-
kého Meziříčí umístilo na  nád-
herném 4. místě s 1512 kuželkami.
V  jednotlivcích potvrdil svou 
skvělou formu J. Coufal (na sním-
ku), který obsadil 3. místo souč-

tem 634 kuželek. V první desítce 
sedmý je B. Dvořák (586 kuželek). 
Do této soutěže se v celém roční-
ku zapojilo asi sto soutěžících. 
Sportovní klub děkuje městu Vel-
ké Meziříčí a  všem sponzorům, 
kteří nás finančně podporují, 
a mediálnímu partneru týdeníku 
Velkomeziříčsko.

-char-, foto: archiv HSCVM

Handicapovaní zakončili sezonu kuželníku

Vzpomínky

sPOLeČeNská RUBRIkA

❧ Odešel jsem dřív, než jsem 
chtěl. Osud života mě předešel. ❧

Dne 13. listopadu 2014 uplynu-
lo 20 let, kdy tragicky zahynul 
při obětavé pomoci druhým

Michael Polák
z Laviček, 
rodák z Olší nad Oslavou.

Za tichou vzpomínku děkují 
a s láskou vzpomínají manželka, 
synové Michael a David, rodina 

Polákova a Sekničkova.

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

Dnes, 19. listopadu 2014, si při-
pomínáme 5. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila naše drahá 
manželka, maminka a  babička, 
paní

Alena Valíková
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínáme.
Manžel, rodiče, sourozenci

a děti s rodinami

kULTURNÍ A sPOLeČeNské AkCe
● čtvrtek 20. 11. DĚLEJ JAK 
MYSLÍŠ, ALE... divadelní před-
stavení spolku Tastyjátr, kinosál 
Jupiter clubu od 19.30
● sobota 22. 11. KATEŘINSKÝ 
JARMARK, sokolovna v  Křiža-
nově od 13.00
● sobota 22. 11. SNOW FILM 
FEST kinosál Jupiter clubu 17.00
www.pohora.cz/snow-film-fest
● pondělí 24. 11. ADVENTNÍ 
DÍLNY v  centru Kopretina, Os-
trůvek VM
● čtvrtek 27. 11. PATAGONIE 
– země na konci světa, povídání 
a promítání fotografií s cestovate-
lem Bobem Stupkou, Chaloupky 
– Ostrůvek od 17.00
● čtvrtek 27. 11. UKRAJINSKÝ 
PIANISTA KOSTIANTYN TY-
SHKO, luteránské gymnázium 
od 19.00, vstupné: 150/120 Kč 
● sobota 29. 11. LOUTKOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ TŘI SNĚHU-
LÁCI, DIAMANTOVÁ SEKE-
RA, malá scéna Jupiter clubu 
15.00, vstupné 40 Kč
● neděle 30. 11. ADVENTNÍ 
SVĚTÝLKA, náměstí VM
10.00 Vánoční hvězda – divadel-
ní pohádka v kinosále
16.45 divadelní spolek STUD-
NA, KRÁSKA A ZVÍŘE filmová 
pohádka v  kinosále, rozsvícení 
vánočního stromu a vánoční vý-
zdoby, vystoupení skupiny Like 
Busters
● pondělí 8. 12. – středa 10. 12. 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁ-

ZEJÍ, výstava pořádaná Spolkem 
žen VM a Jupiter clubem, luterán-
ské gymnázium, rukodělné vý-
robky z mnoha materiálů, ukázka 
vánočního stolování, několik vy-
stavovatelů můžete pozorovat při 
práci, řadu výrobků k zakoupení
● sobota 13. 12. LOUTKOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ TŘI SNĚHU-
LÁCI, DIAMANTOVÁ SEKE-
RA, malá scéna Jupiter clubu, 
15.00, vstupné 40 Kč
● středa 17. 12. VÁNOČNÍ 
KONCERT JAKUBA SMOLÍKA, 
kinosál Jupiter clubu od  19.30, 
předprodej: tel. 566 782 004
● sobota 27. 12. LEGENDY SE 
VRACÍ, taneční večer se skupi-
nou Legendy se vrací, luteránské 
gymnázium od 20.00
● DUO JAMAHA – 11. 2. v Jupi-
ter clubu, 18.00
● VESELÁ TROJKA – 22. 3. 
v Jupiter clubu, 18.00

❧ Roky plynou, jak tiché řeky 
proud, jen vzpomínky zůstanou 
a nedají zapomenout. ❧
 
Dne 22. 11. 2014 by se dožila 95 
let naše milá maminka, babička 
a prababička paní 

Zdeňka Baráková
z Rudy.

Dne 6. 11. 2014 jsme vzpomněli 
6. výročí úmrtí.      

Stále vzpomíná celá rodina.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
KONCERT

neděle 14. prosince 2014 
od 15.00 a od 18.00 

pondělí 15. prosince 
od 18.00 hodin

sál luteránského gymnázia.
Vstupné: 110 Kč

Rezervace a prodej vstupenek 
od 19. 11. 2014 na 

programovém oddělení JC,
tel.: 566 782 004, 001

Prvoligový tým boccistů. Foto: archiv TJ Březejc

-dos-

-chyl-
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2. liga žen Morava jih
TJ Sokol VM – DHK Pardubice 
34:28 (19:12)
Po minulé prohře chtěly naše ženy 
na  domácí palubovce navázat 
na  předchozí dobrou hru a  po-
razit Pardubice minimálně o  pět 
branek, což se jim podařilo.
Úvod utkání byl hodně vyrov-
naný. Naše obrana zpočátku 
nemohla chytit rytmus, a  proto 
jsme nechávaly soupeřky lehce 
skórovat z  pozice brankoviště. 

V útočné fázi se nám dařila hlav-
ně střelba z delší vzdálenosti, kdy 
jsme tak mohly rychle zakončit 
a  spíše se soustředit na  obranu. 
Utkání bylo vyrovnané do 8. mi-
nuty. Od této chvíle se jasně zlep-
šila obrana, která pečlivě přistu-
povala ke  spojkám soupeřek. Ty 
to rozhodilo a přestala se jim dařit 
střelba. Toho dokázaly využít naše 
hráčky a  po  několika rychlých 
přechodech do útoku jsme se do-
staly do  vícebrankového vedení. 

V  útočné fázi jsme vybojovaly 
hned šest sedmimetrových hodů, 
které všechny chladnokrevně pro-
měnila Lucie Zbožínková. Náš 
náskok jsme navyšovaly až na po-
ločasový rozdíl 19:12.
Vstup do  druhého poločasu se 
nám vůbec nevydařil. I  přes va-
rování o houževnatosti soupeřek 
jsme bohužel na  obraně hodně 
polevily, čehož hráčky Pardubic 
dokázaly využít a snížit na 19:14. 
Po celý druhý poločas naše obra-

na nedokázala navázat na  dobrý 
výkon z  první půle. Naštěstí si 
naše Jitka Plachetská z  obrany 
soupeřek udělala doslova den 
otevřených dveří, a  když chtěla, 
tak vstřelila pro nás důležitý gól. 
Pak jsme přece jen trochu zlepšily 
obranu, ale zbytečně nás srážely 
technické chyby. Soupeřky se ov-
šem již nezmohly k většímu obratu 
i přesto, že druhý poločas vyhrály 
poměrem 15:16, náskok z  první 
půle nám pro vítězství stačil.

Diváci v  sobotu ve  sportovní hale 
viděli dva rozdílné poločasy. V prv-
ním jsme jasně na hřišti dominova-
ly. Bohužel jsme na  to nedokázaly 
navázat ve druhé části hry. 
V  příštím kole zajíždíme na  pa-
lubovku soupeřek z  Hodonína. 
Tam nás čeká hodně těžký zápas. 
My ovšem jedeme vyhrát, protože 
jen to nás může posunout do lepší 
skupiny v jarní části soutěže. 
7m hody 6/6:3/3; vyloučení: 0:1, 
počet diváků 82. Sled branek: 

2:2, 5:3, 6:6, 9:6, 12:7, 16:9, 17:10, 
19:12, 19:14, 22:15, 26:19, 29:22, 
32:24, 33:27, 34:28. Sestava a bran-
ky: Babáčková Marcela, Vávrová 
Michaela – Plachetská Jitka (9), 
Zbožínková Lucie (8/6), Závišková 
Iva (7), Studená Kateřina (2), Svo-
bodová Diana (2), Klusáčková Jana 
(2), Chromá Jarmila (1), Sedláčko-
vá Klára (1), Koudelová Eliška (1), 
Homolová Michaela (1), Pacalová 
Lenka, vedoucí družstva Stanislav 
Tvarůžek, trenér Šidlová Jana.

Házenkářky domácí utkání proti Pardubicím zakončily opět vítězně

-jš-

HC Zastávka – HHK VM B 3:4 
po  samostatných nájezdech 
(2:0, 0:2, 1:1)
Diváků: 32. Poměr střel: 40:32. 
Branky: 14. Vopálka (Kubiš, Stro-
mecký), 20. Šedý (Mareček, Leso-
nický), 48. Lesonický (Gross) – 26. 
Křípal (Invald, Malec), 35. Kudlá-
ček (Hubl), 42. Barák (Tůma, Vá-
lek), rozhodující nájezd – Válek. 
Vyloučen: 10:8, navíc Šedý (Za-
stávka) a Malec (VM) 5 minut + 
do konce utkání za hrubost. Vyu-
žití: 2:0. Oslabení: 0:1. Sestava VM 
B: Šeba (Štourač) – Invald, Bradáč 
– Chlubna, Válek – Hubl, Kudlá-
ček, Malec – Šoukal, Barák, Tůma 
– Křípal, Musil Š.

Celá úvodní třetina patřila do-
mácím. Byli kombinačně lepší, 
důraznější, lépe stříleli. Ne že 
by uzamkli svého soupeře před 
vlastní bránu, ale jejich vpády 
do  útočného pásma byly pokaž-
dé velmi nebezpečné. První gól 
vsítil ve  14. min. Vopálka, když 
se bleskurychle zorientoval před 
Šebovou svatyní. I  poté měli 
hosté stálé problémy s bráněním 
a důrazem, a když k tomu přidá-
me jalové protiútoky se žalostnou 
střelbou, tak neměli proti hráčům 
Zastávky žádnou protizbraň. 
V poslední minutě to navíc „vy-
lepšili“ zbytečným vyloučením 
a Šedý je za něj potrestal.

Od  začátku prostřední části se 
hra začala postupně vyrovnávat. 
Domácí hokejisté záhy zjistili, 
že už se tak snadno do útočného 
pásma nebudou dostávat, natož 
aby si před Šebou dělali, co chtěli. 
Meziříčští se zlepšeným brusle-
ním a  včasným napadáním sou-
peřovy rozehrávky dostali zno-
vu do  zápasu a  výsledkem byla 
Křípalova teč, když od  modré 
střílel Invald. Celou gólovou si-
tuaci ovšem zařídil Malec svým 
odvážným průnikem do  obrany 
domácího týmu. Škoda jen, že 
to byla jeho poslední hokejová 
akce. V následující minutě tvrdě 
ztrestal místního Šedého za  ná-

jezd do  brankáře a  spolu s  ním 
musel předčasně do  kabin. Šeba 
zůstal po  ataku chvíli otřesen, 
ale potom naštěstí mohl zápas 
dochytat. Hráči HHK poté po-
kračovali ve  zlepšeném výkonu, 
a  to jim přineslo vyrovnání. Pět 
minut před koncem při vlastním 
oslabení ujela dvojice Kudláček – 
Hubl a celou akci vykombinovala 
až za záda Ševčíka.
Dvě minuty po přestávce šli hosté 
dokonce do  vedení. Přímočarou 
akci po  ose Válek, Tůma zakon-
čil přesnou tečí Barák. Domá-
cí hráči se poté začali zákonitě 
více tlačit do  útoku a  chvílemi 
svého soupeře uzavřeli v  jeho 

obranném pásmu. Vyrovnávací 
gól ale padl z nevinně vyhlížející 
akce Lesonického, který se přes 
naše obránce neuvěřitelně trefil 
pod Šebovo víko. Druhá půl-
ka třetiny byla ve  znamení boje 
o  rozhodující zásah, ale ani pře-
silovky na  obou stranách ke  ký-
ženému úspěchu nevedly. A  tak 
přišly na  řadu nájezdy, na  které 
šel do meziříčské brány Štourač. 
Ten, až na první pokus Zastávky, 
zbývající dva nájezdy zneškodnil 
a protože se na druhé straně Kud-
láček a Válek nemýlili, získalo V. 
Meziříčí bod navíc.
Příští zápas odehrajeme v sobotu 
22. 11. v Náměšti. 

Hokejové béčko vyhrálo po samostatných nájezdech

-ht-

veřeJNé
BRUsLeNÍ

So 22. 11. 14.15–15.45
Ne 23. 11. 13.30–15.00
Út 25. 11. 15.45–17.15

Horácký hokejový klub, o. s., 
oznamuje konání valné hromady 
na pátek 19. 12. 2014 v 16.00 re-
stauraci na zimním stadionu.
Program: 1. Úvod; 2. Zpráva 
o  činnosti a  sportovní výsledky; 
3. Výsledky hospodaření a  zprá-
va revizní komise ; 4. Diskuze; 5. 
Závěr.

Valná hromada 
HHK

Dorost: HC Bobři Valašské Me-
ziříčí – HHK VM 11:0 (2:0, 4:0, 
5:0)
Sestava HHK: Svoboda – Báňa 
M., Karásek, Báňa D., Přinesdo-
mů – Dundálek, Nevěčný, Ka-
pusta O. – Srba, Řepa, Pavelka – 
Kameník, Burian M., Hedbávný. 
Vyloučení: 6:6, navíc: Beránek 
(Val. Mez.) 5+OK. Využití: 2:0, 
v oslabení: 1:0. Střely na branku: 
46:35 (15:10, 19:12, 12:13). 

Starší žáci: SK Horácká Slavia 
Třebíč – HHK VM 6:2 (2:0, 1:1, 
3:1)
Branky a asistence HHK: 37. Ha-
vliš, 53. Třeštík (Havliš). Sestava 
HHK: Pestr – Kratochvíl, Bezák, 
Procházka, Šandera – Třeštík, 
Havliš, Procházka – Sobotka, Ka-
pusta L., Bartošek – Zacha, Krč-
ma. Rozhodčí: Mejzlík Martin, 
Mejzlík Marek. Vyloučení: 0:2, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Střely 

na branku: 42:18 (16:6, 18:4, 8:8). 
Mladší žáci: SK Horácká Slavia 
Třebíč – HHK VM 4:4 (1:1, 3:2, 
0:1)
Branky a asistence HHK: 1. Šve-
jda (Kuřátko), 24. Modl (Vrzal), 
36. Vrzal (Hejduk), 58. Vrzal (Kři-
kava Vác.). Sestava HHK: Juda 
P.  – Broža, Strádal, Nesvadba J., 
Křikava Vít, Vildomec – Kuřátko, 
Švejda, Nesvadba V. – Modl, Vr-
zal, Křikava Vác. – Hejduk, Zdvi-

hal, Dvořák. Rozhodčí: Mejzlík 
Martin, Mejzlík Marek. Vylou-
čení: 3:3, využití: 0:0, v  oslabe-
ní: 0:0. Střely na  branku: 54:21 
(17:10, 16:8, 21:3). 
Program v sobotu 22. 11. v 17.30 
na  zimním stadionu VM HHK 
dorost – SHK Hodonín, začátek 
utkání v 17.30 a v neděli 23. 11. 
v 10.15 HHK dorost – SHK Ho-
donín. Ml. a st. žáci jedou do Jih-
lavy.

Hokejoví mladší žáci vybojovali v Třebíči jeden bod

-hhk-

Hokejová přípravka HHK Velké Meziříčí se zúčastnila turna-
je v Chotěboři, kde získala stříbrné medaile. V úvodním zá-
pase porazila Třebíč 13:3. Střelecky exceloval Lukáš Zeman, 
který vsítil deset branek. Dvě branky přidal Šimon Katolický 
a jednu Tomáš Balga. Ve druhém utkání, jež bylo soubojem 
o celkové prvenství v turnaji, se malí hokejisté utkali s tra-
dičním rivalem z Velké Bíteše. Zpočátku se utkání pro nás 
nevyvíjelo vůbec dobře, prohrávali jsme již o několik branek. 
Přesto se kluci nevzdali, vzepjali se a za vydatného povzbu-
zování svých rodičů se dotáhli až na jednobrankový rozdíl. 
V závěrečném náporu byla vyrovnávací branka velice blízko, 
ale bohužel nezdařilo se ji vstřelit. Nakonec tedy přípravka 
HHK podlehla 8:9 a  obsadila tak druhé místo. Pět branek 
vstřelil Lukáš Zeman, dvě Šimon Katolický a jednu Matyáš 
Čížek. Za předvedené výkony trenéři chválí všechny hráče, 
zejména Lukáše Zemana, střelce patnácti branek.
Sestava: v brance Adam Brož, v poli Lukáš Zeman, Šimon 
Katolický, Tomáš Balga, Vincenc Pospíšil, Jakub Caha, 
Vojtěch Caha, Matyáš Čížek, Sebastian Šafránek, Nikos 
Pavlidis a Andrej Mleziva. Trenéři Jiří Štourač a Aleš Hor-
ký. Branky: 15× Lukáš Zeman, 4× Šimon Katolický, Tomáš 
Balga a Matyáš Čížek. 

Hokejová přípravka získala v Chotěboři stříbro

Aleš Horký, foto: -cah-

Liga starší dorostenky
TJ Sokol VM – TJ Házená Jind-
řichův Hradec 31:26 (14:15)
Souboj o  třetí příčku tabul-
ky začal domácí tým aktivně, 
s  chutí a  již v  páté minutě vedl 
rozdílem tří branek. Postupem 
času se však nevyvaroval chyb 
v  defenzivě a  příliš zbrklé za-
končení útočných akcí přineslo 
Jihočeškám řadu rychlých brej-
ků. Ty pak takřka neomylnou 
koncovkou měly neustále na-

vrch. Naše útočná hra v této fázi 
těžila především z  dobré spolu-
práce s  pivotmankou Kateřinou 
Studenou, kterou zásobovaly 
přihrávkami Denisa Janečková, 
Kateřina Závišková a  Romana 
Doležalová. To ale soupeř brzy 
odhalil a  nám se nedařilo do-
stávat se do  bezprostřední blíz-
kosti branky soupeřek. Když se 
naše hráčky ani v závěrečné fázi 
prvního poločasu nedokázaly 
kombinačně výrazněji prosadit, 

odcházel soupeř na  přestávku 
s minimálním náskokem. 
Přeskupení řad a  výměna 
na  postu brankářky přinesla 
do  druhého poločasu našemu 
týmu částečné oživení. V  roz-
mezí 33.–40. minuty byla obou-
stranně hra velmi neurovnaná, 
což přinášelo úspěch zejména 
hostujícímu celku v  podobě 
nejtěsnějšího vedení. Domácí 
tým se „chytil“, když ho „ostrý-
mi“ zákroky podržela brankář-

ka Veronika Syptáková, která 
pak navíc rozdávala i přesné fi-
nální přihrávky do brejků. Pře-
devším branky z  rukou Elišky 
Koudelové, Kláry Sedláčkové, 
Terezie Rosové a  drzé průniky 
Renaty Škrdlové přinesly pro-
buzení a  znamenaly významný 
krok k bodovému zisku. Rázem 
na  ukazateli svítil pětigólový 
rozdíl, na  což již soupeřky až 
do závěrečné sirény nedokázaly 
výrazněji odpovědět. 

Kolektivním a  bojovným vý-
konem se tak podařilo soupeři 
vrátit dvoubrankovou prohru 
z říjnového duelu. V obranné fázi 
je nutno vyzvednout důležitou 
práci Michaely Homolové a Soni 
Bačové.
V  předposledním podzimním 
kole zavítáme na hřiště regionál-
ního soupeře Havlíčkova Brodu.
Sled branek – 3:0, 4:2, 5:4, 6:5, 
8:5, 10:7, 10:9, 11:10, 11:12, 
12:13, 14:13, 14:14, 14:16, 16:17, 

20:20, 20:21, 25:21, 26:24, 29:24, 
29:26. 7m hody 4/2:4/3, vylou-
čení 2:1. Počet střel 51:53. Hrá-
ly: Syptáková Veronika, Vávrová 
Michaela – Koudelová Eliška (9), 
Škrdlová Renata (8/2), Studená 
Kateřina (6), Janečková Denisa 
(4), Rosová Terezie (2), Sedláčko-
vá Klára (1), Závišková Kateřina 
(1), Doležalová Romana, Homo-
lová Michaela, Bačová Soňa, Ry-
mešová Andrea. Trenéři Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová.

Dorostenky házené doma úspěšně zvládly odvetu s Jindřichovým Hradcem

-záv-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – DTJ Polanka nad 
Odrou 31:26 (15:13)
V osmém kole se družstvo dorostu 
utkalo s  tradičním rivalem, s  Po-
lankou nad Odrou. Abychom se 
bodově na soupeře dotáhli, museli 
jsme v domácím prostředí zvítězit.
Od  začátku hráli kluci koncen-
trovaně v  obraně a  dodržovali 
obranné rozestavení 1-5. Vojtěch 
Drápela předvedl v brance něko-
lik pěkných zákroků a  udržovali 
jsme si mírný náskok. Mezi 15. až 
20. minutou jsme čelili dvakrát 
oslabení a  soupeř nejdříve srov-
nal a následně se dostal do vedení 
8:9. Opět se kluci zkoncentrovali 
a  do  poločasu jsme si vytvořili 
dvoubrankové vedení.
V druhé půli jsme hru kontrolovali. 
Do hry se dostali všichni hráči. Sou-
středili jsme se na  obranu a  v  po-
stupném útoku na nacvičené kom-
binace, které nesly úspěch a  místy 

jsme si vytvořili až šestibrankové 
vedení. Houževnatý soupeř se ne-
vzdával a kvůli našemu polevení se 
dotáhl na  27:25. Po  oddechovém 
čase jsme změnili útočné rozesta-
vení, opět jsme brankově odskočili 
a utkání dotáhli do vítězství 31:26.
Kluci hráli s chutí a s nasazením. 
Díky kolektivnímu výkonu jsme 
zaslouženě vyhráli. V příštím kole 
zajíždíme na půdu silné Ostravy.
7m hody 1/1:4/4 vyloučení: 5:1, 
diváků 79. Sled branek: 2:1, 6:4, 
8:9, 11:10, 14:11, 15:13, 17:15, 
20:17, 23:18, 27:21, 27:25, 31:26. 
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Svo-
boda Filip (7), Janíček Martin 
(7/1), Stupka Tomáš (6), Blaha 
Tomáš (5), Macoun Filip (3), 
Pažourek Tomáš (2), Ambrož 
Michael (1), Frejlich Tomáš, Ba-
báček Kamil, Buchta Dominik, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr. 

Házenkářský dorost si 
poradil s Polankou

-šid-

FK Blansko – FC VM 2:2 (2:1) 
Branky Minář, Puža. Sestava: He-
krdla, Pavelec, Pištora, Sysel, (50. 
Gruber), Vávra, (35 min. Klíma), 
Ondrák (50. Zíval), Puža, Mi-
nařík, Minář, Hejátko, Doležal. 
Mladší dorost hrál poslední utká-

ní v Blansku. Domácí měli v prv-
ním poločase více šancí a zaslou-
ženě vedli. Ve  druhém poločase 
jsme vyrovnali, protože se náš 
herní projev výrazně zlepšil. 
Děkuji všem hráčům za podzim-
ní sezonu.  

Dorostenci FC remizovali

-paj-

-hhk-
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Divizní fotbalisté vyhráli i poslední podzimní utkání, přezimují v čele tabulky

kUžeLky kDy A kAM

MSD – skupina D
FC VM – SFK Vrchovina 2:0 (2:0)
Střelci: 2. Demeter, 4. Simr. Roz-
hodčí: Možíš, Gasnárek, Dohnálek. 
Sestava FC VM: Simandl – Mucha 
Z., Mucha P., Šimáček, Krejčí – Po-
korný (61. Bouček), Durajka, De-
meter, Smejkal (73. Souček), Berka 
(79. Havlíček) – Simr, na  lavičce 
Invald, trenér Smejkal ml. ŽK: De-
meter – Vítek, Sodomka, Michal. 
Diváci: 310. Nejlepší hráči: Deme-
ter, Berka, Simandl.
Kdo přišel na utkání o pár minut 
později, byl překvapen stavem 
na ukazateli skóre. Ve 2. min udělal 
gólman Vítek chybu, o míč ho při-
pravil Pavel Simr, nahrál Robinovi 
Demeterovi, a  ten už neměl pro-
blém trefit prázdnou bránu. Ve 4. 
min zahrál Demeter rohový kop 
na Simra, a ten hlavou trefil Vítka, 
od  nějž se míč odrazil do  brány 
hostů – 2:0. Hosté se osmělili až 
v 11. min, kdy přímý kop Kolaříka 
zachytil Zdeněk Simandl. 

Další střelci – Patrik Pokorný 
a  Jarda Krejčí – minuli bránu. 
Ve  21. min zakončoval z  úhlu 
Simr. Obrana jeho střelu odvrátila 
na roh, ten rozehrál Demeter, ale 
hlavičku Honzy Šimáčka gólman 
Vítek zachytil. V  druhé části po-
ločasu se začalo na  hřišti jiskřit, 
hosté předvedli několik tvrdých 
zákroků a  jen shovívavost hlav-
ního rozhodčího způsobila, že 
nikdo z nich předčasně neopustil 
fotbalový trávník. Do  kabin od-
cházeli spokojenější domácí, kteří 
dobře kombinovali a  dostávali se 
k  zakončení, hosté kromě bojov-
nosti a  tvrdosti, která byla často 
za  hranicí regulérnosti, mnoho 
fotbalového nepředvedli. 
Druhý poločas přinesl stejný ob-
rázek, jen hosté trochu ubrali 
na  své agresivitě. Ve  49. min se 
dostal k zakončení Sodomka, jeho 
střelu zablokoval Šimáček. V  57. 
min odvrátila domácí obrana ro-
hový kop Kolaříka, následný centr 

na  Smetanu zastavil hvizd roz-
hodčího za útočný faul. V 70. min 
pronikl do  vápna Skalník, s  jeho 
slabou střelou si náš gólman po-
radil. Pak několik hráčů nepřesně 
zakončovalo, až teprve v 85. min 

se po centru Zdeňka Muchy pro-
sadil ve vápně Demeter. Gól však 
nebyl uznán pro ofsajdové posta-
vení. Před koncem se ještě snažil 
zvýšit skóre Simr. Po závěrečném 
hvizdu se mohli radovat domácí 

hráči, a  to nejen z vítězství v po-
sledním podzimním utkání, ale 
z celé podzimní části soutěže.
„Nejdříve musím za  celý tým 
poděkovat pracovníkům tech-
nických služeb za  to, jak výbor-

ně připravili fotbalový trávník 
pro dnešní utkání, dále chci po-
děkovat divákům, v  jak hojném 
počtu se dostavili a v neposlední 
řadě všem našim hráčům, jak 
k  dnešnímu utkání přistoupili. 
Myslím si, že z  naší strany byl 
k vidění solidní výkon plný po-
hybu, pohledných fotbalových 
akcí a nebýt naší střelecké nemo-
houcnosti, mohlo dnešní utkání 
skončit podstatně výraznějším 
brankovým rozdílem,“ zhodno-
til asistent trenéra Šimáček.

1. Velké Meziříčí 15 10 4 1 39:10 34
2. Havl. 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. Uh. Brod 15 3 5 7 15:25 14
16. Pelhřimov 15 3 4 8 15:28 13

-myn-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Házená Legata 
Hustopeče 32:27 (15:9)
V  osmém kole hostili naši há-
zenkáři družstvo z  Hustopečí. 
Oba soupeři měli před soubojem 
shodně 11 bodů. 
Naši hráči vstoupili do  utká-
ní koncentrovaně, vycházeli ze 
zabezpečené obrany, za  kterou 
po  celé utkání podával famózní 
výkon Libor Kotík. Po  pěti mi-
nutách jsme vedli. Hosté brali 
time-out a  pokoušeli se něco 
vymyslet na  naši dobře organi-
zovanou obranu. Jak v  obraně, 
tak v  útoku jsme byli silněj-
ší jeden na  jednoho a  ve  23. 
minutě již svítilo na  ukazateli 
skóre 14:6. Naši hru zdobi-
ly rychlé přechody do  útoku, 

které zakončovali na  křídlech 
Jiří Kaštan s  Pavlem Živčicem. 
V druhé půli pokračoval koncert 
našich hráčů, kteří opět vychá-

zeli z  dobré obrany, kde tvrdili 
muziku Miloš Necid s  Pavlem 
Kříbalou. V  útoku se dařilo 
kombinovat a  přečíslovat obra-

nu Legaty. Nepřibrzdila nás ani 
oslabení a  oddechový čas hostů. 
V této pasáži hrál velmi dobře Ja-
kub Bezděk, který vsítil v utkání 

úctyhodných 12 branek. V závě-
rečné desetiminutovce se dosta-
li na  hřiště všichni náhradníci 
z  lavičky. Hra se místy rozkous-
kovala a  ztratila na  plynulosti. 
V posledních pěti minutách jsme 
dovolili Hustopečím snížit na ko-
nečný výsledek 32:27.
Po kolektivním výkonu v obran-
né i  útočné fázi mohlo naše 
družstvo oslavit další důležité 
body se silným soupeřem. Díky 
výhře Prostějova v  Juliánově se 
naše družstvo vyšvihlo na  čelo 
druholigové tabulky. Naše hráče 
čekají dvě venkovní utkání, a  to 
za  týden v  Bohunicích a  o  tý-
den později v  Kostelci na  Hané. 
7m hody 2/2:6/3 vyloučení: 
4:1, počet diváků 136. Sled 
branek: 2:1, 5:2, 8:5, 11:6, 14:7, 

15:9, 17:11, 21:13, 25:17, 28:19, 
30:22, 32:27. Sestava a  bran-
ky: Kotík Libor, Poul Ondřej 
– Bezděk Jakub (12), Matušík 
Roman (4), Živčic Pavol (4), 
Kaštan Jiří (4), Strašák Pavel 
(4/2), Večeřa Vítězslav (1), Ne-
cid Miloš (1), Pavliš David (1), 
Lečbych Jan (1), Kubiš David, 
Kříbala Pavel, Babáček Petr, 
trenér Vaverka Vlastimil, ve-
doucí družstva Vodák Petr.

1. V. Meziříčí 8 6 1 1 238:206 13
2. Ivančice 8 6 0 2 223:181 12
3. Juliánov 8 6 0 2 243:213 12
4. Hustopeče 8 5 1 2 246:210 11
5. Prostějov 8 3 3 2 229:224 9
6. Napajedla 8 4 1 3 232:228 9
7. Kostelec n. H. 8 4 0 4 217:201 8
8. Maloměřice 8 4 0 4 225:215 8
9. Brno B 8 2 0 6 237:255 4
10. SK Kuřim 8 2 0 6 203:260 4
11. Telnice 8 1 1 6 173:222 3
12. Bohunice B 8 1 1 6 191:242 3

Házenkáři přehráli Hustopeče a jsou v druholigové soutěži na prvním místě

-šid-

Nejlepší střelec utkání J. Bezděk při průniku na brankoviště. Foto: Jaroslav Hugo

HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 0:1 SN (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)
Branky: Rozhodující sam. ná-
jezd Ťok. Sestava HHK: Wolf 
(Štourač) – Sláma, Vlašín, Stře-
cha L., Burian, Ambrož, Šerý – 
Křenek, Marek, Sobotka – Krča, 
Kudláček, Střecha F. – Fila, Pej-
chal, Bula – Štěpánek. Rozhod-
čí: Bártek – Komínek, Kolečkář. 
Vyloučení: 4:9, navíc v čase 58:59 

nařízeno TS ve  prospěch HHK 
– neproměněno. Využití: 0:0, 
v oslabení 0:0. Střely: 47:23 (16:9, 
10:11, 21:3). Diváci: 185.
Ve  vyrovnaném utkání excelovali 
zejména oba gólmani, kteří nepus-
tili za  svá záda ani jednu branku. 
Ve třetí třetině mělo naše mužstvo 
drtivý tlak, přesto se nedařilo pře-
konat gólmana hostí. V závěru třetí 
třetiny se prosadil tvrdou ranou 

od  modré Kamil Šerý, ale hlavní 
rozhodčí gól neuznal pro postave-
ní útočícího hráče v  brankovišti. 
Poslední velkou šanci jsme měli 
v čase 58:59 min., kdy bylo naříze-
no trestné střílení za faul na Nikolu 
Marka. Nájezd se našemu týmu 
opět nepodařilo proměnit. 
Po  60 minutách následovaly sa-
mostatné nájezdy. V  těch si plu-
sový bod připsal tým Ostrohu.

V  sobotu jedou muži do  Uher-
ského Brodu.
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
Branky: 21. Skácel (Hnilička, 
Matouš), 27. Kárný (Karlíček), 
30. Korvas (Tůma, Zvolánek), 
45. Máša (Korvas, Zvolánek), 51. 
Hnilička (Matouš, Skácel) – 20. 
Fila (Vondráček, Bula), 34. Krča 
(Burian), 53. Krča (Vondráček). 

Sestava HHK: Wolf (Štourač) – 
Sláma, Vlašín, Ambrož, Burian, 
Šerý, Vondráček, Křenek, Marek, 
Sobotka, Krča, Střecha F., Kudlá-
ček, Fila, Pejchal, Bula. Rozhodčí: 
Dobeš – Kurtin, Zedník. Vylouče-
ní: 4:8. Využití: 1:0, v oslabení 0:1. 
Střely na branku: 4:29. Diváci: 105.

HC Spartak Velká Bíteš – HK 
Kroměříž 5:3

HC Spartak Uherský Brod B – 
HC Spartak Velká Bíteš 3:10
1. Uherský Ostroh 10 6 3 0 1 55:39 24
2. Kroměříž 10 6 1 0 3 70:40 20
3. Rosice 9 6 0 1 2 36:32 19
4. Velká Bíteš 10 5 1 1 3 49:37 18
5. Uničov 10 5 1 1 3 55:44 18
6. Blansko 10 5 1 0 4 33:38 17
7. Šumperk 2003 10 4 2 0 4 53:43 16
8. Uherský Brod A 10 5 0 1 4 43:43 16
9. Minerva Boskovice 10 4 1 0 5 45:35 14
10. Vel. Meziříčí 11 3 0 4 4 38:42 13
11. Šternberk 10 3 0 1 6 42:51 10
12. Uherské Hradiště 10 3 0 1 6 46:49 10
13. Uherský Brod B 10 0 0 0 10 25:97 0

-hhk-

Drtivý tlak stačil jen na bod. Zápas s Uherským Ostrohem rozhodly nájezdy

Družstvo mužů FC VM A po vítězném zápase. Foto: Antonín Dvořák

Extraliga

SK Netín – SK Omega VB 2:2
Neubauer, Plhák M. – Svoboda, 
Loup
SK Afcon Kunšovec VM – San-
born VM 0:6
Bukáček 2, Puffer 2, Bajer F., Sláma 
SPL Radostín nad Osl. – Horní 
Heřmanice 4:9

Sobotka 2, Hubený, Váša – Mejz-
lík J. 3, Mejzlík Z., Střecha, Ma-
loušek, Suk 3,
NHÚ Balinka VM – Auto Dob-
rovolný VM 4:2
Uchytil 2, Požár, Navrátil – Ne-
doma 2
SK Omega VB – Technické  služ-
by VM 8:6
Dvořák 4, Sladký 2, Svoboda, 
Černý – Horký D. 2, Horký A., 
Pospíšil, Šlapal O., Chudoba
HC Lukáš – SK Afcon Kunšovec 
VM 9:4
Malát 6, Gis 3 – Janoušek 2, No-
váček, Klouda
Sanborn VM – HC Pikárec 3:1

Fric, Puffer, Fiala – Broža
1. liga

Farma Měřín – Kabadesign VM 
5:3
Blažek 3, Kašpar, Štoček – Vacu-
la, Chlubna, Ráček
SK Mostiště – HC Křižanov 4:3
Krejčí Vojta 2, Simonides, Burian 

F. st. – Štěpánek 2, Běhal
HC Ořechov – HC Tasov 8:0
Burian 4, Zeman, Karmazín, Pa-
řil, Dvořák
HC Benetice – HCF Dráhy VM 
4:2
Houzar 3, Jakšík – Pavlas, Kácal
SK Lavičky – River VM 3:5
Skryja 2, Hejl – Rous P.  ml. 3, 
Krátký, Rous P. st.
Kabadesign VM – SK Stránecká 
Zhoř 4:4
Vacula 2, Hamáček 2 – Kopřiva 2, 
Bartušek, Kuřátko Z.
SK Vídeň – Farma Měřín 7:0
Pospíšil 3, Nedoma 2, Janák, Vy-
hlídal 

1. Sanborn VM 8 7 0 1 41:18 14
2. Tech. služby VM 8 6 0 2 62:31 12
3. Agromotor VM 7 6 0 1 41:15 12
4. SK Omega VB 8 4 2 1 48:26 10
5. SK Netín 7 4 2 1 48:29 10
6. HC Lukáš 8 4 2 2 48:33 10
7. HC Pikárec 8 3 0 5 34:42 6
8. SK Afcon Kunšovec VM 8 3 0 5 32:47 6
9. Auto Dobrovolný VM 8 2 0 6 33:48 4
10. Horní Heřmanice 8 2 0 6 39:62 4
11. SPL Radostín nad Osl. 8 2 0 6 27:56 4
12. NHÚ Balinka VM 8 1 0 7 26:73 2

1. SK Mostiště 8 8 0 0 47:18 16
2. SK Vídeň 7 7 0 0 43:6 14
3. HC Křižanov 7 4 1 2 27:24 9
4. HC Ořechov 7 4 0 3 29:17 8
5. HCF Dráhy VM 8 4 0 4 31:31 8
6. HC Benetice 6 4 0 2 22:23 8
7. Kabadesign VM 8 3 1 4 30:38 7
8. SK Str. Zhoř 7 1 3 3 24:28 5
9. River VM 8 2 1 5 25:31 5
10. Farma Měřín 7 2 1 4 17:30 5
11. SK Lavičky 7 2 0 5 29:34 4
12. HC Tasov 7 2 0 5 15:34 4
13. HC Bory 7 0 1 6 17:41 1

-vid-

Městskou hokejovou ligu nyní vede Sanborn
Na  házenou do  haly za  Světlou 
v  sobotu 22. listopadu 9.00–
14.00 soutěžní turnaj minižactva 
Sokol VM, Dolní Cerekev, Sokol 
Nové Veselí A, B, Havlíčkův Brod
v  sobotu 29. listopadu v  16.00 
liga starší dorostenky – Sokol 
Kobylisy II; v 18.00 II. liga ženy – 
Tatran Bohunice

Šachy
Neděle 23. 11. v 9.00
Salonek hostince U Kozů
Spartak VM B – Sokol Nové 
Veselí

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A  – TJ Třebíč D 
2451:2547 * 3:5
Baloun 419:380 Kružík
Lavický Ji. 442:428 Brátka
Badalík 349:399 Michálek
Kováč 390:453 Toman
Starý 435:413 Lenz
Korydek 416:474 Kasáček
Krajská soutěž Vysočiny – B 
Spartak VM C – Spartak VM B 
1639:1635 * 4:2
Badalík 427:402 Mička
Weiss 405:410 Fajmonová
Krejska 382:407 Žák
Mátl 425:416 Lavický F. -sta-


