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ZAHRADY ROZMARÍNEK PETRÁVEČ
Aktuálně:
Zahájen prodej meruněk, třešní, 
višní, ořešáků v kontejneru.
Borůvky, angrešty, rybízy, maliny.
Otevřeno:
ÚT, ST, ČT, PÁ 8–12, 13–17
www.rozmarinek.cz

Jde o jednu menší místnost, s topením a internetovým připojením wifi
Volná je v úterý a ve čtvrtek celý den, v ostatní dny dle domluvy.
Po dohodě lze využívat i nábytek, kterým je kancelář vybavena, nebo je možné 
dovybavit svým vlastním.
Prostor je vhodný pro kancelářskou činnost – jednání, schůzky, výuka jazyků apod.
Více ke sdělení při osobním jednání nebo na telefonu 732 203 787

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 v 9 hodin byla slavnostně otevřena stavba 
„II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“. Stavbou došlo 
k propojení stávající silnice I/37 ve směru na Žďár n. S. se silnicí 
II/379 směr Tišnov v délce 2,105 km.

Stavba byla zahájena v dubnu 2021 na severozápadním okraji Velké 
Bíteše. Jde o  výstavbu nové dvoupruhové obousměrné komunikace 
šířkové kategorie S 7,5/70, která propojí výše zmíněné stávající silnice 
v délce přes dva kilometry.
První část obchvatu byla dokončena již na podzim loňského roku. 
Následně se dokončovala i druhá část od okružní křižovatky na sil-
nici III/3791 (směr Vlkov) po Rasovnu (napojení na silnici II/379), 
která byla právě nyní – a dle původního plánu – zprovozněna. Bylo 
dokončeno i vodorovné dopravní značení. Investorem stavby byl Kraj 
Vysočina a zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a. s.
Město se tak zbaví značné části tranzitní nákladní dopravy ze směru 
od Tišnova na dálnici D1 a naopak. „Stavbu za téměř 85 milionů korun 
realizoval Kraj Vysočina za přispění evropských dotací. Evropská unie 
přispěje dotací ve výši necelých 37 milionů korun prostřednictvím In-
tegrovaného regionálního operačního programu. Ze stejného dotačního 
titulu byla spolufinancována i navazující stavba II/379 Velká Bíteš – kři-

žovatka s III/3792, kterou Kraj Vysočina realizoval v roce 2018.
Doprava na obchvatu je prozatím umožněna v režimu zkušebního pro-
vozu. Po dobu jednoho roku zde bude probíhat měření hlukové zátěže,“ 
uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekono-
miky Miroslav Houška.

Připr.: red ML, foto: zdroj měú vb-

Severozápadní obchvat Velké Bíteše je hotov

Výstava připomene 150. výročí narození 
akademické malířky Zdenky Vorlové Vlčkové

Zastupitelstvo města každoročně schvaluje grantové programy na 
podporu sportu, kultury, sociální oblasti a Zdravého města Velké Me-
ziříčí. V roce 2023 nejvíce podpoří žadatele v oblasti sportu.
Místní sportovní kluby, oddíly a organizace, které aktivně působí na 
území města, získají 7 700 000 korun. Zastupitelé schválili pro mládež 
5 200 000 korun, pro dospělé 1 500 000 korun a 1 000 000 korun na od-
měny trenérům mládeže.
Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 
2023 nabídne více než 3 000 000 korun. Na sociální služby, mezi kte-

ré řadíme sociální péči, prevenci a odborné sociální poradenství, vy-
členili zastupitelé 2 744 577 korun. Další sociální aktivity, mezi které 
spadá podpora zdravotně postižených občanů nebo programy se za-
měřením na prevenci sociálního vyloučení, si rozdělí 617 166 korun.
Grantový program podpory kultury města Velké Meziříčí rozdělí stej-
nou částku jako v  loňském roce, tedy 700 000 korun. V  neposlední 
řadě jsou pořadatelé akcí na podporu zdraví, zdravého životního stylu 
a udržitelného rozvoje ve smyslu projektu Zdravého města, mezi něž 
se rozdělí 90 000 korun.                                                                      -měú-

Město podpoří sport, kulturu, sociální oblast 
i zdravý životní styl a udržitelný rozvoj

Město otevírá ve středu 21. září 
ve 14 hodin nové sportoviště 
mnoha využití. 

Mezi Základní školou Školní 
a  Oslavická vzniklo během léta 
pumptrackové, workoutové a par-
kourové hřiště. Kromě symbolic-
kého přestřihnutí pásky se můžete 

těšit i na zajímavou exhibici par-
kouristy Martina Veselého a free-
stylisty Jakuba Hejla. 
Vyzkoušet můžete kaskádu pro 
parkouristy, hrazdy na workout 
cvičení, uměle vytvořené vlnky 
a  klopené zatáčky pro cyklisty. 
Chybět nebudou ani lavičky nebo 
pítko.                                        -měú-

Otevírají nové sportoviště 
v Čechových sadech

Velkomeziříčskou rodačku Zden-
ku Vorlovou Vlčkovou dnes při-
pomíná název ulice, dům s pečetí 
jejího architektonického cítění 
na Lipnici je už opomíjen ve stí-
nu stromů, panoramatický obraz 
města nebývale velkých rozměrů 
je umístěn stále na stejném místě 
v budově bývalé České spořitelny, 
ale v současné době jej může ob-
divovat pouze ten, kdo vkročí do 

prostor určených městské policii, 
tudíž už není mnoho nadšených 
diváků.Několik desítek obrazů, 
kreseb, artefaktů a věcí z pozůsta-
losti významné malířky je v depo-
zitáři muzea ve Velkém Meziříčí. 
Některé obrazy vlastní soukromí 
majitelé a  rodina. Po šesti deseti-
letích, kdy zůstal malířčin ateliér 
opuštěný, se pozapomnělo na velký 
talent, výjimečné nadání výtvarné, 

hudební i taneční u ženy, která zde 
před 150 lety spatřila světlo světa 
a poté ho ve svém životě vnesla do 
desítek obrazů, do díla, které ve své 
době vstoupilo na úroveň význam-
ných uměleckých osobností evrop-
ského umění.
Letos si tedy připomínáme 150 let 
od narození akademické malířky 
Zdenky Vorlové Vlčkové a místní 
muzeum chystá výstavu s  dopro-

vodným programem pro veřejnost 
i  školy. Je důležité znát historii, 
abychom pochopili současnost, je 
nezbytné naučit se vidět podsta-
tu a  krásu, abychom mohli vědět 
a  nalézat radost ve své blízkosti. 
Vernisáž se konala v úterý 20. 
září odpoledne, ke zhlédnutí je 
výstava od středy 21. září do 30. 
října 2022.

-red, muz-

Film Slovo scenáristky a reži-
sérky Beaty Parkanové, která 
prožila část svého života také 
ve Velkém Meziříčí, se právě 
dostal do kin. 

Byl oceněn na karlovarském fes-
tivalu, kde dostal cenu za režii. 

Cenu získal i Martin Finger, hra-
jící hlavního hrdinu ve Slově.
Film sleduje příběh manželů Vác-
lava a Věry, kteří si dali slovo, že 
budou stát vždy při sobě a nepře-
kročí své morální hranice. Doba 
kolem roku 1968 ale vystavuje je-
jich vzájemný slib těžkým zkouš-
kám. Scénář si napsala sama re-
žisérka Beata Parkanová, kterou 
inspiroval příběh vlastních pra-
rodičů. Ty si jistě, stejně jako její 
maminku, pamatují i mnozí oby-
vatelé Velkého Meziříčí. Natáčení 
probíhalo i  v Třebíči, v  židovské 
čtvrti.
Se Slovem čeká autory poměrně 
hodně projekcí s diskuzí. Ve Vel-
kém Meziříčí například 4. října.

-red-

Film Beaty Parkanové 
Slovo, oceněný ve 
Varech, je již v kinech

Cenu Františka Filipovského za 
nejlepší herecké výkony v  da-
bingu získali Vendula Příhodová 
a  Marek Holý. Porota v  letošním 
28.  ročníku hodnotila 98 návr-
hů ze 46 přihlášených snímků. 
Společně s  tradiční keramickou 
soškou a  pamětními certifikáty 
si ocenění odvezli také pamětní 
medaile s  portrétem Františka 

Filipovského a  s  logem akce. Za 
zpěvačku a  herečku, rodačku 
z Tasova a absolventku velkome-
ziříčského gymnázia, převzala 
cenu v  Přelouči, kde se ceremo-
niál konal, její maminka Hana, 
neboť aktérka se nemohla osobně 
zúčastnit kvůli jiným pracovním 
povinnostem.
Vendula Příhodová získala cenu 

za roli Mirabel v  animovaném 
snímku Encanto v režii Vladimí-
ra Žďánského a  Lukáše Jindry. 
V  sólové písničce Zázrak, co mě 
nepotká si ji můžete poslechnout 
mimo jiné také na YouTube.
„Encanto“, které vzniklo ve studi-
ích Walt Disney Animation Stu-
dios, vypráví příběh neobyčejné 
rodiny Madrigalových, kteří žijí 

skryti v horách Kolumbie – v kou-
zelném domě, v rušném městě, na 
úžasném magickém místě jmé-
nem Encanto. Kouzlo Encanta 
působí na všechny děti v  rodině 
a dává jim mimořádné schopnos-
ti – od mimořádné síly až k umění 
léčit. Jen na Mirabel (mluví ji Ste-
phanie Beatriz) se nedostalo. 

  Pokračování na straně 3.

Cenu za dabing dostala Vendula Příhodová z Tasova

V pátek a v sobotu se 
konají komunální volby
Po čtyřech letech se konají komunální volby, to znamená do zastu-
pitelstev obcí, měst či městských obvodů.  Letošní termín připadl 
na 23. a 24. září 2022. V pátek se volí od 14 do 22 hodin, v sobotu 
od 8 do 14 hodin.

O přízeň voličů se ucházejí ve Velkém Meziříčí pouze čtyři politické 
strany, a sice lidovci s nezávislými kandidáty, sociální demokraté, kte-
ří se přejmenovali na Pro Velké Meziříčí a kandidátku také doplnili 
kandidáty bez politické příslušnosti, dále Společně VM a ODS spolu 
s TOP 09 a nezávislými kandidáty.
V těchto volbách se nekroužkuje, ale volič používá křížky 
Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch 
ostatních. Zde je stručný návod, jak dát kandidátům hlasy.

Pokračování na straně 2
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Domácí hospic Vysočina uspořádal v sobotu 10. září svůj čtvrtý charitativní 
běh na koupališti u Nového Města na Moravě. 144 běžců společně s Nadací 
Divoké husy nakonec přispělo na nákup nových automobilů částkou 
135358 Kč.
Charitativní běh pro Domácí hospic Vysočina je akcí určenou lidem všech vě-
kových kategorií i kondice. O výsledky v cíli vůbec nejde. I přes nepřízeň poča-
sí – prudký déšť a hřmění, přišlo na koupaliště velké množství lidí. Startovních 
čísel bylo nakonec vydáno 144.
Úvodní vystoupení malých gymnastek z TJ Žďár nad Sázavou muselo být na-
konec zrušeno, aby před začátkem sezony na mokré trávě nedošlo k úrazu.
Tři starty byly sloučeny do jednoho, a proto se všichni účastníci vydali na buď 
dvou nebo pětikilometrovou trasu najednou. Počasí se postupem času umoud-
řilo a tak většina běžců dobíhala za příjemného svitu sluníčka.
Kromě běhu samotného využívali účastníci výtvarných dílen, ve kterých si 
mohli pomalovat tričko, dřevěnou lodičku, nebo vyrobit placku. Samozřejmostí 
bylo i občerstvení.
Z běhu se nakonec podařilo vybrat 75.358 Kč. Této částky se podařilo dosáh-
nout díky firemním dárcům a hlavně díky účastníkům běhu. Tuto částku navýší 

nadace Divoké husy o 60.000 Kč. Domácí hospic Vysočina tak získá 135.358 Kč, 
které využije na dofinancování nákupu automobilů pro pracovníky přímé péče.                           
-red, zdroj: DH-

ZPRÁVY OD HASIČŮ A POLICIE

(Vybráno z prázdnin). Hlídka MP přijala oznámení od všímavého občana, 
že delší dobu pozoruje v ul. Třebíčská muže, který se pohybuje kolem za-
parkovaného vozidla a v současné době z něho sundává stěrače. Strážníci 
na nic nečekali a neprodleně se dostavili na místo, kde se nacházel muž, 
který manipuloval se stěrači vozidla Peugeot modré barvy a následně je 
odejmul. Strážníci vyzvali muže, aby prokázal svoji totožnost a aby podal 
vysvětlení z jakého důvodu sundává stěrače a čí je to vozidlo. Pětačtyřice-
tiletý muž z Velkého Meziříčí nejprve strážníkům uváděl, že má dovoleno 
si z vozidla cokoli vzít, ale nebyl schopen uvést čí vozidlo je. Následně se 
hlídce přiznal, že stěrače chtěl odcizit. Na místo byla přivolána hlídka Po-
licie ČR, aby ověřila mužovu totožnost, neboť neměl u sebe žádné doklady. 
Po provedených úkonech, byla muži uložena 2 000 Kč pokuta příkazem na 
místě za přestupek proti majetku. Dále byl přestupek zapsán do Centrální 
evidence přestupků.
11. 7. 2022 přijala MP oznámení od pracovnice ÚP VM, že se v budově 

nachází podnapilý bezdomovec, který tam spí. Hlídka muže probrala 
a vyzvala jej, aby ÚP opustil a šel se vyspat do místa bydliště. Muž výzvě 
vyhověl, z místa odešel.
12. 7. 2022 v 10:15 bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Vrchovecká 
Pod cihelnou směrem Ke Zlatému křížku se má pohybovat volně stádo 
asi 8 ovcí. Hlídka na místě zjistila, že v uvedené lokalitě je pozemek, 
který je pronajímán a že se tam nachází ohradník, který byl poškozený 
a údajně ovce měli pocházet z uvedeného místa. Hlídka oslovila prona-
jímatele pozemku, aby uvedl, kdo má pozemek pronajatý. Následně byla 
MP sdělena osoba, která má pozemek pronajatý i s telefonním kontak-
tem. Hlídka se tel. spojila s majitelem, který uvedl, že ovce jsou jeho a na 
základě tohoto zjištění jej strážníci vyzvali, aby si ovce řádně zabezpečil, 
aby nedošlo k dopravní nehodě nebo jiné škodě na majetku.

Městská policie VM řešila feťáky i bezdomovce

Zdroj: web města VM. 
(Pokračování příště.)

Pokračování z minulého čísla

Hasiči ze stanice Velké Meziříčí zajistili 16. 9. ve 12.35 v Kúskách místo 
dopravní nehody cyklisty který se zranil. 
U Měřína, Pustiny 18. 9. ve 23.48 hasiči stanice Velké Meziříčí zajistili 
místo nehody osobního auta, bez zranění.                                           -has-

Policisté zajistili opilého muže
Policisté integrovaného operačního střediska přijali v úterý 13. září krátce 
před devátou hodinou večer na linku tísňového volání oznámení o opilém 
muži, který leží na trávě a částečně zasahuje do vozovky na ulici K Nové-
mu nádraží ve Velkém Meziříčí. Policisté na místě zjistili, že jde o pade-
sátiletého muže, který vykazoval známky značné opilosti, nebyl schopen 
samostatné chůze a byl dezorientovaný. Dechová zkouška vykazovala po-
zitivní výsledek s naměřenou hodnotou 2,93 promile alkoholu. Vzhledem 
k tomu, že muž svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, policisté ho 
zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Muž je podezřelý ze spáchání přestupku.                                                         -pčr-

Řidič motocyklu pod vlivem alkoholu
Ve čtvrtek 15. září krátce před desátou hodinou večer zastavili policisté 
na ulici Novosady ve Velkém Meziříčí motocykl Honda, jehož řidič bě-
hem jízdy neužil ochrannou přilbu. Při kontrole dále zjistili, že je řidič 
opilý. Jednačtyřicetiletému muži při dechové zkoušce naměřili hodnotu 
1,17 promile alkoholu a opakovaná zkouška u něho ukázala hodnotu ještě 
vyšší. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se lékařského vyšetření spojené-
ho s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil. Následnou lust-
rací policisté zjistili, že řidič motocyklu není držitelem příslušné skupiny 
řidičského oprávnění. Policisté opilému řidiči zakázali další jízdu. Muž 
je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Dále se řidič dopustil přestupkového jednání na úseku dopravy.

-pokr. na str. 6-

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a  také policisté 
z oddělení silničního dohledu a dálničního oddělení Velký Beranov se 
zapojili do dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena na kont-
rolu jízdních souprav převážejících dřevní kulatinu. Zkontrolovali cel-
kem 39 jízdních souprav a zjistili 26 dopravních přestupků. Celkem 18 
přestupků vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. A osm 
přestupků zadokumentovali a odevzdají je k řešení místně příslušnému 
správnímu orgánu do správního řízení. Ve dvou případech policisté při 
kontrole zjistili nevyhovující technický stav vozidla. V celkem 15 přípa-
dech v rámci nízko rychlostního kontrolního vážení zjistili překročení 
hmotnosti vozidla. V osmi případech porušení vyřešili uložením poku-
ty v příkazním řízení a v sedmi případech porušení zadokumentovali 
a věc bude řešit ve správním řízení správní orgán.
Policisté z dopravního inspektorátu Třebíč kontrolovali na silnici I/38 
v katastru obce Horky jízdní soupravu (viz fotografie níže). Řidič se na 
výzvu policistů odmítl podrobit nízko rychlostnímu kontrolnímu vá-
žení, proto mu policisté uložili pokutu ve výši 100 000 korun a náklad 
musel přeložit.
Policisté z dopravního inspektorátu Jihlava uložili v rámci akce kauci ve 
výši 100 000 korun. Kolem poledne kontrolovali v areálu Celního úřa-
du pro Kraj Vysočina jízdní soupravu, která projížděla po silnici I/38 
ve směru jízdy od Havlíčkova Brod na Jihlavu. Šlo o  jízdní soupravu 
se srbskou registrační značkou. Při důkladní kontrole dat z tachografu 
policisté zjistili, že řidič vozidla používal magnet, takže i když vozidlo 
prokazatelně jelo, v paměti tachografu ani na kartě řidiče nebyl žádný 
zaznamenána žádná jízda. Třiatřicetiletý cizinec nevedl řádným způso-
bem náhradní záznamy k  jízdě na snímači chyběla plomba, což bylo 
další porušení právních předpisů. Policisté z oddělení silničního dohle-
du uložili v průběhu akce slovenskému řidiči kauci ve výši 27 000 korun 
za přetíženou jízdní soupravu. Kontroly jízdních souprav převážejících 
dřevní kulatinu budou pokračovat i v dalším období.      -text a foto: pčr-

Kamiony s dřevní 
kulatinou byly opět 
přetížené. Padaly pokuty

Pro Domácí hospic Vysočina vyběhali necelých 
140.000 Kč

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů 
do programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2022. 
Po roční pauze, kdy v roce 2021 program vyhlášen nebyl, mohou pod-
nikatelé do 50 zaměstnanců podnikající ve vybraných oblastech kraje 
požádat o dotaci maximálně 150 000 Kč na pořízení nebo technické 
zhodnocení strojů a  strojního zařízení včetně souvisejících techno-
logických rozvodů v  oblasti průmyslové výroby a  stavebnictví. Mi-
nimální spoluúčast žadatele činí 50 % uznatelných nákladů projektu. 
Příjem žádostí bude probíhat od 8 hod. 17. října do 27. října 2022, 

o přidělení dotace rozhodne datum a čas podání. Vše potřebné k po-
dání žádosti je již nyní zveřejněno na www.fondvysociny.cz v  sekci 
Podnikání a inovace.
„V souladu se Strategií regionálního rozvoje České republiky 2021+ jsme 
tento ročník programu vyhradili pro podnikatele z hospodářsky a soci-
álně ohrožených území kraje, abychom jim pomohli udržet jejich kon-
kurenceschopnost a pracovní místa, která vytvářejí,“ uvedla Hana Haj-
nová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje.                                                                                                    -krú-

Podpora podnikatelů v Kraji Vysočina začíná

S  koncem srpna  2022 skončil 
projekt MAP II rozvoje vzdělá-
vání v ORP Velké Meziříčí (s re-
gistračním číslem CZ.02.  3.  68/
0.0/0.0/17_047/0009959), který 
se dlouhodobě věnoval podpoře 
a  rozvoji vzdělávání v  regionu 
Velkomeziříčska a Bítešska.
Realizátorem projektu byla obec-
ně prospěšná společnost MOST 
Vysočiny a finančním partnerem 
Mikroregion Velkomeziříčsko-
-Bítešsko. Do projektu se zapo-
jilo 35 základních a  mateřských 
škol, ZUŠ a  další organizace ne-
formálního a  zájmového vzdě-
lávání. Realizace projektu začala 
1.  září  2018 a  za 4  roky jeho tr-
vání realizační tým zmapoval 
potřeby škol, zorganizoval přes 
80 aktivit, kterých se účastnilo 
bezmála 5700 osob. Tyto aktivity 
naplňovaly hlavní priority vzdě-
lávání, například rozvoj čtenář-
ské a  matematické gramotnosti, 

digitální gramotnosti, podporu 
polytechnického vzdělávání či 
nastavení rovných příležitostí ve 
vzdělávání. Zapojili se děti a žáci, 
pedagogičtí pracovníci, zástup-
ci zřizovatelů, rodiče, veřejnost 
a další pracovníci působící v ob-
lasti vzdělávání.
V rámci projektu bylo ustanove-
no 5 kvalifikovaných pracovních 
skupin s  různým tematickým 
zaměřením, ve kterých praco-
valo přes 30 odborníků z oblasti 
školství. Hlavním pracovním or-
gánem byl Řídící výbor, složený 
z  významných aktérů v  oblasti 
školství a  vzdělávání, kteří roz-
hodovali o  strategických doku-
mentech projektu. Významným 
dokumentem, který za dobu 

realizace projektu prošel několi-
ka aktualizacemi, je Strategický 
rámec MAP, který mapuje in-
vestiční záměry škol a  dalších 
vzdělávacích institucí v  našem 
regionu. Na závěrečném jedná-
ní Řídícího výboru byl schválen 
finální dokument MAP, jehož 
obsahem je analýza území, vyme-
zené priority rozvoje vzdělávání 
i  konkrétní aktivity, kterými bu-
dou priority naplňovány. Veškeré 
informace o projektu jsou k dis-
pozici na webových a facebooko-
vých stránkách realizátora pro-
jektu: www.masmost.cz, https://
www.facebook.com/map2VM.
Projekt MAP II k poslednímu srp-
nu sice skončil, ale od 1. září 2022 
platforma pro spolupráci mezi 

školami funguje dál, a to realizací 
navazujícího projektu MAP  III. 
Doba realizace je pouze 15 měsí-
ců a podoba projektu není stejná, 
chybí možnost realizovat imple-
mentační a  vzdělávací aktivity, 
projekt se zaměřuje na tvorbu 
strategických dokumentů, na sdí-
lení zkušeností, příkladů dobré 
praxe a  vzájemnou spolupráci 
aktérů ve vzdělávání.
Všem, kteří se na zdárné realizaci 
projektu MAP II aktivně podí-
leli, za celý odborný i  realizační 
tým velmi děkuji. Rovněž děkuji 
regionálním médiím za sdílení 
informací.

Mgr. Naděžda Jašová
Hlavní manažer projektu

MOST Vysočiny, o. p. s.

Končí projekt MAP II a realizační tým děkuje všem 
zapojeným aktérům za účast

Při Dni Charity v  úterý 27.  září 
přivítají dopoledne v  denním 
stacionáři Nesa ve Velkém Mezi-
říčí na šedesát studentů velkome-
ziříčského gymnázia. Bude tam 

pro ně připraven program s  cí-
lem seznámit studenty se živo-
tem lidí s postižením a dozví se, 
jak těmto lidem ve stacionáři po-
máhají. Zařízení Oblastní charity 

Žďár nad Sázavou si poté od 10 
do 17 hodin prohlédne veřejnost. 
„Tento den výjimečně neposkytne-
me službu našim uživatelům jako 
v jiné dny, ale budeme připraveni 

přivítat a provést stacionářem ve-
řejnost, včetně případných zájem-
ců o naši službu,“ uvedla vedoucí 
denního stacionáře Nesa Alena 
Poulová.                                  -och-

Den Charity si připomenou i v Meziříčí

V pátek 16. září odstartovala Questová procházka městem Velké Mezi-
říčí a jeho okolím. O co jde? Vyzvednete si pracovní list v turistickém 
informačním centru v  budově radnice nebo si jej můžete vytisknout 
z PDF pod článkem na webu města. Cestou hledáte indicie a na jejich 
základě luštíte tajenku, která je součástí pracovního listu. Výsledek poté 
přinesete opět na turistické informační centrum, kde získáte drobnou 
odměnu za splnění. Akce probíhá od pátku 16. září do pondělí 31. října.
Hra nemá věkové omezení, důležité je pozorně číst a sledovat své okolí. 
Questová procházka začíná před budovou radnice.       -red, zdroj: měú-

Odstartovala Questová 
procházka městem

• Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran.
• Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kan-
didáty z různých stran podle svých osobních preferencí.
• Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty.
• Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva.
• Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, ode-
čítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu man-
dátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.
• Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stej-
né strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandi-
dáty se křížky nepočítají.
• Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební 
lístek pro komunální volby neplatný.                                  Připr.: red ML 

V pátek a v sobotu se ...
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2. místo – Hana Mladá

3. místo – Martina Šmeralová1. místo – Lucie Netrdová

Meziříčské fórum byl spolek, který vstoupil v roce 2018 do komunál-
ních voleb. Jeho hlavním politickým úkolem byla podpora multifunkč-
ního aqucentra. Toto aquacentrum mělo – kromě krytého plaveckého 
bazénu – obsahovat i další vodní atrakce, které by sloužily nejen oby-
vatelům našeho města, ale měly pomoci zvýšit místní turistický ruch. 
Dalším úkolem Meziříčského fóra byla výchovná, vzdělávací a odbor-
ná činnost v oblastech veřejného života, zvláště v péči o zdraví.
V  minulých komunálních volbách jsme byli úspěšní  – v  zastupitel-
stvu jsme měli tři naše zastupitele, získali jsme post místostarostky. 
Tehdejší koalice podporovala ideu krytého bazénu, dokonce začaly 
práce na jeho projektové dokumentaci. Po úspěšném rozjezdu činnos-
ti Meziříčského fóra díky podpoře voličů se však vše změnilo dnem 
25. 2. 2020. Především "díky" iniciativě jednoho našeho člena (o které 

zbylí členové spolku nevěděli a která byla v zásadním rozporu se zá-
jmy spolku) došlo při jednání zastupitelstva k výměně vedení města – 
byla odvolána stávající rada a zvolena rada nová. Stávající koalice tak 
ztratila v zastupitelstvu většinu a následně byl rozdílem jednoho hlasu 
rozjíždějící se projekt aquacentra ukončen.
Dalších iniciativ, které směřují krytý bazén do lokality stávajícího 
koupaliště., se již Meziříčské fórum neúčastní  – jednak jsme nebyli 
osloveni a dále jsme tuto lokalitu již dříve – na základě názoru odbor-
níků – vyloučili z možných vhodných míst pro výstavbu aquacentra.
V poslední době pak i zevní faktory oddalují myšlenku krytého ba-
zénu na neurčito  – výrazná inflace, kritický vzestup cen energií, 
politická nestabilita kvůli válce na Ukrajině  atd. Protože náš hlav-
ní volební argument se zjevně z  těchto důvodů odsouvá na neurči-

to, rozhodli jsme se letošních komunálních voleb již neúčastnit.
Dovolujeme si však poděkovat všem, kteří nás podporovali a  kteří 
nám fandili.
Ale platí – tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Časy se mění a my se měníme v nich – nebylo z výše uvedených důvo-
dů v našich silách náš hlavní volební slib realizovat.
Název spolku v dohledné době zanikne, nicméně bude dál pod jiným 
názvem fungovat ve své výchovné, vzdělávací a odborné činnosti v ob-
lastech veřejného života s podporou péče o zdraví lidu.
A tak pojďme do dalších let se slovy známé písně Spirituál kvintetu – 
s nadějí, láskou i vírou…

Libuše Kotoučková – předsedkyně spolku
MUDr. Jiří Kaše – místopředseda spolku, zastupitel města

MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM děkuje

Informační centrum a Klub kultury uspořádalo i v letošním roce v termínu 
od 1. března do 15. srpna 2022 fotografickou soutěž s názvem „Tajemství“.

Zúčastnilo se celkem 14 osob a  každý účastník zaslal maximálně 
3 ks fotografií. Letošní téma „Tajemství“ bylo těžké a každý fotograf 

se s  tím „popasoval“ po svém. 
Některé fotografie byly velmi 
zajímavé.
Odborná porota ve složení To-
máše Škody, Otty Hasoně, Otty 
Valeše a  Věry Němcové se ale 
velmi rychle shodla a  v  úterý 
23.  srpna vyhodnotila nejlep-
ší fotografie. Vyhlášení vítězů 
soutěže proběhlo v pátek 9. září 
v  rámci hodového programu 
u  kulturního domu ve Velké 
Bíteši.
Na prvním místě se umístila 
Lucie Netrdová a  získala foto-
aparát Kodak.
Na druhém místě se umístila 
Hana Mladá, která obdržela 
tablet a  třetí místo za své fo-
tografie získala Martina Šme-
ralová, která se z  vyhlášení 
omluvila, ale o  svoji cenu ne-
přišla. Mobilní telefon jí bude 
dodatečně předán. Za účast ve 
fotosoutěži všem zúčastněným 
velmi děkujeme.                         

Silvie Kotačková, Informační 
centrum a Klub kultury

Fotosoutěž s názvem Tajemství má své vítěze

Do 30. 9. si v Bíteši můžete prohlédnout modely hasičské a záchranářské techniky
Městské muzeum ve Velké Bíte-
ši připravilo výstavu k příleži-
tosti 150. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů. 
Výstava instalovaná ve vstupní síni 
muzea ukazuje modely hasičské a zá-
chranářské techniky, které muzeu za-
půjčil jejich sběratel a člen bítešského 
Sboru dobrovolných hasičů David 
Dvořáček, který je rovněž členem 
odborné rady hasičské historie OSH 
Žďár nad Sázavou a skupiny sběratelů 
předmětů hasičstva a požární ochra-

ny při Centru hasičského hnutí Při-
byslav. Výstavu můžete navštívit do 
30. září 2022 v době otevírací doby 
Muzea: úterý – pátek: 8.00 – 12.00 
a 14.00 – 16.00
Určitě nejen děti osloví sbírka modelů 
Československých požárních vozidel 
v měřítku 1:43, od 60. let minulého 
století po současnost. Z předválečné 
výroby je zastoupen model automo-
bilové stříkačky AS  12 Horch 853 
Lepil 1938. Z  pozdější doby Škoda 
1200, legendární Škoda 1203 a  ná-

stupnický TAZ 1500. Z modernějších 
od Škoda Favorit po Škodu Yety. Od 
značky Tatra je zastoupena Tatra 603, 
přes Tatru 613, Tatru 111, 138, 148 
až k Tatra 815 a nejmodernější Tatra 
815/7. Nesmíme zapomenout ani na 
automobil Avia Furgon nebo Praga 
V3S. Z vozidel východního bloku ve 
službách Československých požár-
níků např. Ruský ZIL 130, ZIL 131, 
ZIL 157, ARO 241, Lada 2104, Volga 
24, Volga GAZ M24–02, Volga GAZ 
M24–10, VOLGA M21, Moskvič 

408–412, východoněmecký Robur 
a Ifa, polský Žuk atd. Z automobilo-
vých žebříků A 30 Zil 131.
Některé modely jsou sériově vyrábě-
né a některé unikáty zhotovené pou-
ze v  jednom kusu pro tuto výstavu. 
Sanitní vozidla nejrozšířenější znač-
ky Škoda 1203 až k TAZ 1500, Avia 
Furgon, Tatra 613 SV, Tatra 613 Fri-
ml, Tatra 613 Narex. Z vozidel potká-
vacího systému „rande vous“ Škoda 
Octavia Combi, Škoda Yeti. 

-zdroj: Bítešsko.com-

Město Velké Meziříčí podalo žádost o dotaci z Integrovaného regio-
nálního programu (IROP) na stavební úpravy a přístavbu mateřské 
školy v Mostištích. Pokud bude projekt podpořen, pak může město 
získat až 90 % uznatelných nákladů. Kapacita školky by se v případě 
rekonstrukce navýšila na 47 dětí. 

-měú-

Město žádá o dotaci na rekonstrukci a přístavbu 
školky v Mostištích

Výtvarníci, umělečtí řemeslníci a další tvůrci otevřou dveře svých ate-
liérů a dílen na Vysočině veřejnosti. Nahlédnout do nich a obdivovat 
jejich tvorbu může veřejnost o víkendu 1. a 2. října 2022. Letošnímu 
dvanáctému ročníku Dnů otevřených ateliérů dali organizátoři podti-
tul Umění jako lék, jako jiskra naděje v temných dobách. „I přesto, že 
letošní motto akce vzniklo téměř před rokem, má dnes hluboký význam 
a můžeme si ho vysvětlovat mnoha způsoby. Letos mezi pestrou nabíd-
kou ukázek tradičních vysočinských řemesel figurují i nositelé titulu Mi-
str tradiční rukodělné výroby, v jejichž dílnách je udržováno bohatství 
regionálních tradic,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
Návštěvníky pravidelných Dnů otevřených ateliérů přivítá po  celé 
Vysočině stovka ateliérů a dílen. „Je to výjimečná příležitost seznámit 
se s malíři, grafiky, keramiky, sochaři, kováři, řezbáři, skláři, šperkaři 

a dalšími umělci přímo v  jejich prostředí, kde tvoří své dílo. Dozvědět 
se víc o procesu, při němž z kusu skla, dřeva, kovu, kamene, barvami 
na  plátně vznikne skvost, který udělá radost někomu dalšímu, potěší 
v těžkých chvílích, povzbudí k vlastní práci,“ říká náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast kultury a  památkové péče Roman Fabeš. 
Seznam otevřených ateliérů na  Havlíčkobrodsku, Jihlavsku, Pelhři-
movsku, Třebíčsku a Žďársku najde veřejnost na webu doavysocina.
cz. Vysočina se v pořádání Dnů otevřených ateliérů inspirovala v part-
nerském regionu Dolní Rakousko, kde otevřou ateliéry letos už po-
dvacáté, dalšími kraji, které v  různých termínech otevřou veřejnosti 
ateliéry, jsou Jihomoravský a Jihočeský.
Vyberte si, kam vyrazíte, a přijďte se buď jen pokochat nebo ještě lépe 
inspirovat a někde i vlastníma rukama vyzkoušet něco vytvořit či za-

koupit již hotová díla. „Pořiďte si časopis DOA 2022, který je k dispozici 
na informačních centrech po Vysočině nebo ke stažení na webu DOA. 
Jsou v něm kontakty na všechny zúčastněné ateliéry,“ informuje vedou-
cí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina 
Ladislav Seidl. Než zamíříte do toho vámi vyhlédnutého, zkontrolujte 
si, zda má právě otevřeno. Ne všechny jsou totiž přístupné po oba dva 
víkendové dny a někam je třeba se předem telefonicky objednat. Dob-
rou radu získáte i na  telefonním čísle koordinátora Dnů otevřených 
ateliérů 2022 – 737 451 928.
Veškeré potřebné informace, rozhovory s umělci, kontakty včetně ak-
tualizace dostupných ateliérů jsou na webových stránkách doavyso-
cina.cz.

-krú-

Říjen na Vysočině začne otevřením ateliérů 

Dok. ze str. 1. Ale když Mirabel zjistí, 
že kouzlo obklopující Encanto je v ne-
bezpečí, rozhodne se, že jako jediná 
obyčejná členka téhle výjimečné ro-
diny Madrigalových může být právě 
ona jejich poslední nadějí.
Vendula Příhodová se ocitla také 
v širší nominaci na Thálie 2022

V. Příhodová je také v  širší nomi-
naci na letošní Thálie, a  to za roli 
Yithak v  inscenaci Hedwig a  její 
Angry Inch (Freedom Production 
v  Malostranské besedě, Praha). 
„Hereččin výkon stvrzuje rčení, že 
není malých rolí. I  na malém pro-
storu, který je postavě předepsán, 
umí být plnohodnotnou spoluhráč-
kou hlavního hrdiny Hedwig. Její 
suverénní vokální i  herecký projev 
je ozdobou inscenace,“ píše odbor-
né médium. Ze stejné inscenace je 
na Thálii nominován také Roman 
Tomeš za roli Hedwiga. „Ztvárně-
ní interpretačně náročné transgen-
derové postavy Hedwig Romanem 

Tomešem je obdivuhodné, doslova 
strhující je zejména v hudebních čís-
lech. Rozmanité polohy své role hraje 
s potřebnou energií i citem, tedy jako 
exhibující, sebevědomou, opulentně 
okázalou rockovou divu, která však 
uvnitř skrývá křehké a  zranitelné 
nitro plné chmur a komplexů,“ zní 
důvody nominace.
Ceny Thálie se budou udělovat 
v sobotu 8. 10. od 20.00 v Národ-
ním divadle v přímém přenosu na 
ČT1.                      Připr.: redakce ML

Cenu za dabing dostala 
Vendula Příhodová 
z Tasova

Sbor SDH Oslavice provede v sobotu 24. 9. 2022 od 8 h

podzimní sběr nebezpečného 
odpadu a elektro odpadu.

Dále budou postupně umístěny kontejnery na velkoobjemový 
odpad od 27. 9. u obchodu potravin, KD, váha, most u potoka. 
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Vzpomínáme

v kavárně U Janštů na Staré poště ve VM ■ Výstava je prodejní

Dle dotazů odpovídá odborný les-
ní hospodář na problémy při pro-
deji a odkupu dřeva, převodní čísla 
na m3, neboli plm – plnometr:
m3, plm je kubík dřevní hmoty 
1 × 1 m
prm je prostorový metr vyrovnaný 
1 × 1 m
prms prostorový metr sypaný 
1 × 1 m
Při převodu na m3, plm se používa-

jí tato takzvaná redukční čísla:
Jehličnaté dřevo

Kuláče 1 prm = 0,65 m3

Polena 1 prm = 0,64 m3

Polínka 1 prms = 0,45 m3

Také zde hraje roli kvalita vysklá-
dání a u sypaného dřeva ještě délka 
polínek. Rozdíl může být i 10 %.
Při nákupu tedy doporučuji množ-
ství odsouhlasit s prodejcem změ-
řením objemu.                    – ZEDA-

Informace pro čtenáře: Jak se počítá množství 
dřeva po přepočtu na kubíky neboli m3

PRODÁM
* Koupím mulčovač, káru za 
traktor a pletivo 1,6 m. Tel.: 
733 502 674.
* Koupím auto pro začátečníka 
s STK. Tel.: 704 575 305.
* Koupím menší traktor. Tel.: 
733 502 674.
* Prodám výhodně směs pro 
nosnice a králíky, 25 kg za 
330  Kč. Celoroční prodej od 9 
do 19 hodin. Hrbov 42. Telefon: 
737 477 773
* Prodej palivového dřeva
SM/BO kuláče – 1 prm – 800 Kč
SM polínka – 1 prms – 800 Kč
BR, OLpolínka – 1 prms – 1000 Kč
DB, BK polínka – 1 prms – 1200 Kč
Cena včetně dovozu do 20 km.
Tel. 602 594 773.

KOUPÍM
* Do sbírky 
koupím staré 
láhve od piva, 
limonády, sifo-
nu a mléka, piv-
ní cedule, staré 
pípy, špunto-
vačku, stáčečku, 
dřevěné sudy, 
výčep, kom-
presor, papí-
rové podtácky, 
etikety, vršky, 
půllitry s  logy 
pivovarů. Kou-

pím i  celé sbírky. Zajímají mě 
i láhve a půllitry psané německy. 
Za láhev s  nápisem Velko Me-
ziříčské Gross Meseritscher na-
bízím za litrovou láhev 5000 Kč 
za půllitrovou 2500 Kč. Za láhev 
s  nápisem Karel Staller Velká 
Bíteš  – Gross Bittesch nabízím 
10 000 Kč. Za ceduli Velkome-
ziříčské pivo 10 000 Kč. Pokud 
máte i  jiné láhve a  staré cedule 
i  reklamní (na kávu, tabák, mo-
torové oleje, mýdlo, mléko, pivo, 
alkohol, prací prášky, Alpu) 
a jiné neváhejte se ozvat. Vše ze 
starých hospod, pivovarů a  sta-
rých obchodů, za všechno velmi 
dobře zaplatím. Za nabídky dě-
kuji. Tel.: 604 812 838.

Inzerce soukromá

Kytičku na hrob
Ti pokládáme,
Je v ní za vše vroucí dík.
S láskou stále vzpomínáme,
bylo krásné s Tebou žít.

Dne 29. září 2022 uplyne 
10 roků co nás opustil pan

Vladimír
Hlaváč
z Borů.

Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 22. září 2022 vzpo-
meneme nedožitých 95 let 
pana

Josefa Prokopa
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte prosím s námi.

Za rodinu syn Josef

24.	9.	 MUDr.	Milada	Trojáková,	 Zahradní	 580,	Bystřice	 nad	
Pernštejnem,	tel.	566	688	231

25.	9.	 MUDr.	 Eva	Vorlíčková,	 Studentská	 4/1699,	 3.	 patro,	
Žďár	nad	Sázavou,	tel.	566	690	138

28.	 9.	 MUDr.	Veronika	 Chytrá,	Tyršova	 855,	 Nové	 Město	 na	 Moravě,	 tel.	
739	093	334

1.	10.	 MUDr.	 Eva	 Peňázová,	 Křenkova	 1499,	 Nové	 Město	 na	 Mor.,	 tel.	
722	410	010

2.	10.	 MUDr.	Marwan	Zrieka,	Tyršova	223,	Velká	Bíteš,	tel.	566	533	129

21.	 září	 7.30	 –	 17.30	 Odběratelská	 trafostanice	Velké	
Meziříčí	 FVE	 S+J	 energo	 a	 trafostanice	 Velké	 Meziříčí	
FVE	Petráveč	Dvořák.	•	22.	září	7.30	–	15.00	celá	obec	
Košíkov,	 Ludvíkov,	Újezd	u	Rosic,	 Stanoviště,	 Zálesná	Zhoř	 včetně	 chatové	
oblasti,	Krokočín,	samota	Burian.	•	26.	září	8.30	–	17.00	trafostanice	Velká	
Bíteš	T04	Bytovky	•	4.	 října	7.30	–	15.00	Křižanov,	Zámek	č.	p.	594.	•	5.	
října	7.15	–	16.00	část	obce	Nové	Sady	napájené	z	trafostanice	Nové	Sady	
Obec2	od	silnice	Velká	Bíteš	-V.	Meziříčí	po	obecní	úřad	a	po	čísla	70,	50,	68	
a	část	města	Velká	Bíteš	napájená	z	trafostanice	Jihlavská	–	část	ul.	Jihlavská	
okolí	Agrostáru.	•	6.	října	7.30	–	14.30	obce	Kundratice,	Horní	Libochová,	
Bojanov,	Dolní	Libochová,	Radkov,	Radkovičky.	Trafostanice	Horní	Libochová	
družstvo,	Dolní	Libochová	družstvo,	Kundratice	bramborárna.	•	16.	a	17.	října	
7.00	–	17.00	trafostanice	Velká	Bíteš	Divišovka	–	vypnutí	se	netýká	domác-
ností.	Trafostanice	HÁJENKA	U	DIVIŠOVKY	a	z	ní	napájená	hájenka.	17.	října.

Z nebe padají slzy,
proč odešel tak brzy
ten, co měl teprve poznat svět,
už nám ho nevrátí nikdo zpět... 

Dne 19. září 2022 uply-
nulo devět let, kdy nás 
navždy opustil syn, bratr 
a vnuk, pan

Milan Batelka 
z Kadolce.

Stále vzpomíná 
zarmoucená rodina

a kamarádi.
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Společenské akce
21. září – 30. října 9.00 • Výstava obrazů Zdenky Vorlové Vlčkové
Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4.
21. září 9.00 – 15.00 • Orientační běh zámeckým parkem
Akce je určena pro žáky základních i středních škol a pro veřejnost. Zá-
mecký park Velké Meziříčí.
21. září 9.00 – 15.30 • Jak na rodinný rozpočet
Přednáška s Jitkou Žiškovou. Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi, Os-
trůvek 2, Velké Meziříčí.
21. září 17.00 • Mezinárodní ochrana
Večer s hosty Janou Wagnerovou a Lucií Macovou. Informace a zkušenos-
ti z přímé péče s žadateli o azyl. Husův dům, U Světlé 24, Velké Meziříčí,
22. září 14.00 • Malování na silnici + opékání špekáčků
Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
23. a 24. září • Butik – bazárek
23. 9. od 14 do 20 h, 24. 9. od 9 do 20 h. Přijďte se obléci do dobrého skut-
ku. Farní sál, Náměstí, Velké Meziříčí.
23. září 16.00 – 19.00 • Dětský den a bazar
Sportovně-krativní program pro děti, bazárek všeho. Sportovní centrum, 
Sportovní 1750/7, Velké Meziříčí.
23. a 24. září 17.00 – 19.00 • Beactive Day
Sportovní centrum, Sportovní 1750/7, Velké Meziříčí.
23. září 20.00 • Street69
Music Club Panorama, Třebíčská 68, Velké Meziříčí.
24. září 20.00 • Podzimní pouťová zábava se skupinou Black Jack
Křižanov.
24. září 21.00 • Morava
Zahrají kapely: Gender Question, Morava, Sqost. Kulturní dům Měřín.
25. září • Pouť v Blízkově, Hrbově a v Křižanově
25. září • Dračí létání s Dózou
Odpoledne plné zábavy, smíchu a pohybu. Soutěže i doprovodný pro-
gram. Za nepříznivého počasí se akce nekoná. Fajtův kopec, Velké Me-
ziříčí.

Změna vyhrazena! Akce si ověřujte u pořadatelů.

Velké Meziříčí potřebuje do dalších let schopného starostu, změny k  lepšímu 
a schopnost poskytnout pomoc v krizi těm nejzranitelnějším. 
Proto podpořte nezávislou kandidátku „Společně VM“, v jejímž čele stojí starosta 
Alex Kaminaras. 
Volit můžete v pátek 23. září od 14 do 22 hodin nebo v sobotu 24. září od 8 do 
14 hodin.

Program Společně VM
 1. Rekonstrukce spíše než další nové stavby. Nenecháme chátrat městský maje-

tek.
 2. Rekonstrukce sídlišť, lepší prostředí pro život – opravíme chodníky, přidáme 

lavičky, obnovíme parky a zeleň.
 3. Rekonstrukci náměstí a okolí provedeme s mimořádným ohledem na obyva-

tele i podnikatele.
 4. Nedopustíme, aby ve Svitu vyrostl další supermarket, který by zlikvidoval živ-

nostníky v centru. Připravíme projekt na užitečnější využití této jedinečné lo-
kality.

 5. Seženeme další lékařské profese, podobně jako se nám podařilo získat zubaře.
 6. Zařídíme zastávku MHD u domova důchodců, garantovanou taxislužbu přes 

den a obnovu dálkových autobusových linek.
 7. Budeme usilovat o krajské stavby – jihovýchodní obchvat a okružní křižovatky 

u Billy, u vjezdu na náměstí a u Sv. Josefa.
 8. Městská energetika dozná změn. Fotovoltaika na střechách a alternativní způsoby 

vytápění u všech městských budov, u kterých to bude dávat ekonomický smysl.

 9. Nastartujeme prevenci kriminality a  sociálně nežádoucích jevů, prosvětlíme 
problematická veřejná místa.

10. V krajině vysázíme aleje, v lesích povedeme výsadbu tak, aby se kůrovcová ka-
lamita už nevracela.

11. Prosazujeme šetrné hospodaření s dešťovou vodou, výsadbu zeleně s respek-
tem k přírodě i obyvatelům. Postupně obnovíme Čechovy a Riegrovy sady.

12. Rekonstrukce sportovišť a kulturních zařízení, prioritou je zimní stadion. Zadá-
me vyhledávací studii pro sportovní halu.

13. Zlepšíme spolupráci s místními částmi a zvýšíme příspěvek na společenské akce.
14. Podpoříme cyklisty a chodce. Zajistíme bezpečný přístup do Balinského údolí 

a cyklo stojany na frekventovaných místech.
15. Navýší-

me cel-
kovou 
kapacitu 
mateř-
ských 
škol 
a  pod-
poříme 
vznik 
dětských 
skupin 
pro děti 
od 2 let.

Kino Jupiter 
club VM
Jan Žižka • (15+ český dabing) 
21.  9. 19.30, 140 Kč. Mládeži pří-
stupný od 15 let.
Střídavka • 25. 9. 18.30, 130 Kč. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Banger • 27. 9. 19.30, 120 Kč. Mlá-
deži přístupný od 15 let.
Známí Neznámí • Zlevněná pro-
jekce nejen pro seniory! 29. 9. 
16.30, 70 Kč. Mládeži přístupný.
Buko • 30. 9. 19.30, 140 Kč. Mláde-
ži přístupný.
Slovo • 4. 10., 18.00, 120. Kč. Mlá-
deži přístupný od 12 let. České fil-
mové drama režisérky a scenáristky 
Beaty Parkanové. Vypráví o  man-
želích Václavovi a  Věře, kteří si 
dali slovo, že nikdy nepřekročí své 
morální principy, které jsou po roce 
1968 vystaveny těžkým zkouškám.
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Duchovní slovo: Za koho mě pokládáte?

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Žáci vybojovali 6. místo
V  sobotu 10.  září se v  Praze na 
stadionu ASK Slavia Praha konalo 
Mistrovství Čech družstev staršího 
žactva (skupina A).
V  této soutěži měla právo účas-
ti 4 družstva z Prahy a 2 družstva 
z  krajských soutěží Jihočeského 
kraje, Plzeňského kraje, Karlovar-
ského kraje a Kraje Vysočina.
Žákovské družstvo se probojovalo 
do této soutěže již potřetí – poprvé 
v roce 2019 a podruhé v  loňském 
roce. Družstvo žákyň startovalo 
v  této soutěž už také 2×  – v  roce 
2017 a 2019.
Kluci předvedli výborné výkony 
na úrovni svých osobních rekordů 
a obsadili 6. místo ziskem 59 bodů.
Oliver Harvey je s časem 4:42,19 na 
1 5000 m překážek v  průběžných 
republikových tabulkách na 2. mís-
tě, Adam Červinka s časem 2:04,19 
na 800 m na místě pátém.
Na Mistrovství ČR postupují prv-

ní 3 družstva – ASK Slavia Praha, 
USK Praha a SK Jeseniova.
Z výsledků (bodovaná umístění)

60 m
 7. Jakub Doležal 7,80 s
300 m
5. Jakub Doležal 39,21 s
10. Patrik Absolon 41,51 s
800 m
 1. Adam Červinka 2:04,19
 9. Jan Doležal 2:24,05
1500 m překážek
 1. Oliver Harvey 4:42,19
1500 m
 7. Viktor Pospíšil 5:07,83
10. Lukáš Ambrož 5:23,91
výška
 4. Oliver Harvey 162 cm
 8. Adam Červinka 155 cm
dálka
10. Patrik Absolon 525 cm
štafeta 4 × 60 m
10. VELME
(Koudelík, Ambrož, Doležal Jan, 
Caha) 33,04 s

štafeta 4 × 300 m
3. VELME
(Absolon, Harvey, Červinka, Dole-
žal Jakub) 2:46,73

Bodový zisk v individuálních 
disciplínách a štafetách

Harvey Oliver 18,00
Červinka Adam 14,00
Doležal Jakub 10,00
Pospíšil Viktor 3,00
Doležal Jan 2,00
Absolon Patrik 2,00
Ambrož Lukáš 1,00
štafeta 4 × 300 m (Absolon, Har-
vey, Červinka, Doležal Jakub)  8,00
štafeta 4 × 60 m (Koudelík, Amb-
rož, Doležal Jan, Caha) 1,00
Bodový zisk oddílů
 1. ASK Slavia Praha 191,00
 2. Univerzitní sportovní klub 

Praha 181,50
 3. SK Jeseniova Praha 151,50
 4. A. C. Sparta Praha 134,00
 5. T. J. Sokol České Budějovice  

67,00

 6. TJ Sokol Velké Meziříčí 59,00
 7. TRIATLET Karlovy Vary z.s.  

58,00
 8. TJ SK Čéčova Č.  Budějovice, 

z.s. 47,00
 9. Atletika Klatovy 47,00
10. AK ŠKODA Plzeň 42,00
11. SKP Union Cheb z.s. 32,00
12. TJ Spartak Třebíč, spolek  29,00
13. T.J. Sokol Říčany a Radošovice  

 0,00
14. SC Radotín Praha 0,00
Výsledky ČESKÝ ATLETICKÝ 
SVAZ: Vysledky (atletika.cz)

VELME

Farnost Velké Meziříčí
Středa 21.  9. Svátek sv.  Matouše, 
apoštola a  evangelisty. 7.00  za Ji-
řinu Přibylovu a rodiče. 17.00 mše 
svatá Oslavice. 18.00  mše svatá 
Mostiště. Čtvrtek 22.  9.  7.00  za 
Ladislava Pospíšila, Josefa Požára, 
živé a  †  příbuzné a  Boží pomoc 
a ochranu pro rodinu. 16.45 scho-
la na faře, ministranti v  kostele, 
společná setkávání pro maminky 
s  malými dětmi ve farním sále. 
18.00  Za Jana Dvořáka,  †  rodi-
nu Dvořákovu, rodiče Markovy 
a † dceru s manželem a syna. Pá-
tek 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrel-
ciny, kněze. 8.00 za Stanislava Mal-
ce, dvoje rodiče a  duše v  očistci. 
14.00 – 16.00 svátost smíření a vý-
stav NSO. 17.00 za Stanislava Rosu 
a  živé a  †  členy rodiny Rosovy 
a Dohnalovy a duše v očistci. So-
bota 24. 9. 7.00 za Václava Kubíčka 
a duše v očistci. 12.00 svatba Osla-
vice: Jiří Vrábel a Klára Malouško-
vá. 16.00 svatováclavská mše svatá 

Stránecká Zhoř. 18.00 za manžela 
Jiřího, rodiče Říhovy a Chvátalovy 
a † přízeň. Neděle 25. 9. 26. v me-
zidobí. 7.30  na poděkování celé 
rodiny i  příbuzných, za obrácení 
hříšníků, uzdravení nemocných, 
útěchu umírajícím a duše v očist-
ci. 9.00  za živou a  †  rodinu Šit-
kovu a  Kosourovu, celou přízeň 
a  duše v  očistci. 10.30  za farníky. 
11.00  poutní mše svatá Hrbov. 
14.30  pobožnost u  kaple sv.  Vác-
lava u Lhotek (ve 14.00 vycházíme 
průvodem ze Lhotek od kapličky). 
18.00  za rodiče Michalovy, man-
žela, živou a  †  rodinu Michalovu 
a Trojanovu a duše v očistci.

Farnost Bory
Čtvrtek 22.  9.  17.00  mše svatá 
pro děti Horní Bory  – za živou 
a † rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, 
Špačkovu, Kubíkovu, Vencálkovu 
a sestru Anežku. Pátek 23. 9. Pa-
mátka sv.  Pia z  Pietrelciny, kně-
ze. 18.00! výstav NSO a  svátost 
smíření. 18.30! mše svatá Dolní 

Bory  – za Anežku a  Vladimí-
ra Křížovy, Anežku a  Františka 
Řezníčkovy, jejich rodiče a  živou 
a † rodinu. Neděle 25. 9. 26. v me-
zidobí. 9.45  za Jiřího Dvořáka, 
manželku a rodiče.

Farnost Netín
Pátek 23. 9. Památka sv. Pia z Pi-
etrelciny, kněze. 17.00! mše svatá 
v  hrobce Netín: Za rodiče Amb-
rožovy, jejich děti a duše v očistci. 
Sobota 24. 9. 16.00 Svatováclavská 
mše svatá Stránecká Zhoř. Neděle 
25.  9. 26. v  mezidobí. 8.00  mše 
svatá s poděkováním za úrodu: Za 
Bohumila Smejkala, rodiče, souro-
zence a duše v očistci.

Farní oznámení
* Rozvrh hodin náboženství ve 
školách ve školním roce 2022/2023 
najdete na internetových strán-
kách farnosti a v nástěnkách. Dru-
hý stupeň základních škol ve VM 
bude mít náboženství společně ve 
středy v 14.00 na faře. * V neděli 
18.  září v  19.00  v  kostele ve VM 

zveme na večer chval. * Ve čtvrt-
ky jsou pravidelné dětské mše 
svaté ve VM v  18.00. Přede mší 
svatou v 16.45 zveme děti do scho-
ly – sraz na faře, na ministrantské 
schůzky  – sraz před kostelem. 
A  také nově otevíráme farní sál 
pro společná setkávání  – zvláště 
pro maminky s  malými  dětmi. 
* Ve čtvrtek 22. září v 8.00 ve far-
ním sále zveme na setkání seni-
orů. * V pátek 23. září v 19.30 na 
faře ve VM pokračuje příprava 
na biřmování. * Po čtvrteční mši 
svaté pro děti bude bývat v kostele 
v  Horních Borech setkání a  ná-
cvik ministrantů. Program bude 
vždy na hodinu. * Plánujeme farní 
den v Netíně, tradičně o slavnosti 
sv.  Václava ve  středu 28.  září od 
14 hodin, prosím rezervujte si čas 
v kalendáři na toto milé farní se-
tkání. Budeme rádi, když přineste 
něco slaného nebo sladkého k po-
hoštění. Ranní mše v  tento den 
bude v 8.00.              Farní úřad VM

Atletika – Mistrovství Čech družstev staršího žactva

V neděli 11. září se v Jihlavě konalo 
4. kolo krajského přeboru družstev 
mladších žáků a  mladších žákyň. 
Závodu se zúčastnilo 127 atletů ze 
13 oddílů.
V  kategorii mladších žáků v  kole 
zvítězilo družstvo z  Humpolce 
před Velkým Meziříčí a  domácí 
Jihlavou. V  konečném pořadí se 
stali vítězi chlapci z  Humpolce, 
druzí skončili atleti z  Velkého 
Meziříčí a třetí z Třebíče.
V mladších žákyních zvítězila děv-
čata z  Korely Jihlava před Třebíčí 
a Humpolcem. V konečném pořa-
dí zvítězilo družstvo z Humpolce, 

druhé skončila děvčata z  Třebíče 
a  třetí z  Korely Jihlava. Atletky 
z Velkého Meziříčí se umístily na 
čtvrtém místě.
Na medailových pozicích se umíst-
li Karolína Blaťáková za 3.  místo 
v běhu na 60 m a skoku do dálky 
a Vít Jiříček za 3. místo na 1500 m. 
Úspešné byly i naše štafety ml. žáci 
(Hroch, Pipa, Jiříček Vít, Jiříček 
Kryštof) a ml. žákyně (Komínko-
vá, Dobrovolná, Blaťáková, Ur-
bánková) se umístily na 2. místě.
Do první desítky se ještě dostali 
tito závodníci:
Pořadí	 Disciplína	 Závodník	 Výkon

4	 150	m	ml.	žáci	Hroch	František	 21.17
4	 60	m	ml.	žáci	Hroch	František	 08.75
4	 hod	kriketovým	míčkem	ml.	žákyně	Dočkalová	

Dorota	 	 36.73
5	 150	m	ml.	žáci	Pipa	Tomáš	 21.43
5	 60	m	překážek	(0.76/7.70)	ml.	žákyně	Komín-

ková	Eliška	 	 11.87
5	 skok	vysoký	ml.	žáci	Jiříček	Vít	 1.14
5	 vrh	koulí	3	kg	ml.	žáci	Hroch	František	 08.04
6	 skok	daleký	ml.	žáci	Jiříček	Kryštof	 3.99
6	 skok	vysoký	ml.	žákyně	Urbánková	Natálie	 	
	 	 	 1.30
7	 150	m	ml.	žáci	Jiříček	Vít	 21.98
7	 150	m	ml.	žákyně	Urbánková	Natálie	 	
	 	 	 22.54
7	 1500	m	ml.	žákyně	Matějíčková	Adéla	 	
	 	 	 6:47.80
7	 hod	kriketovým	míčkem	ml.	žáci	Jiříček	Kryštof		
	 	 	 38.39
7	 skok	daleký	ml.	žákyně	 Blaťáková	Karolína	 	
	 	 	 4.17
7	 vrh	koulí	2	kg	ml.	žákyně	 Komínková	Eliška	
	 	 	 08.32
7	 vrh	koulí	3	kg	ml.	žáci	 Pipa	Tomáš	 07.21

8	 150	m	ml.	žákyně	Dobrovolná	Lenka	 	
	 	 	 22.56
8	 1500	m	ml.	žákyně	Salašová	Alexandra	 	
	 	 	 6:48.19
8	 4	 ×	 60	m	 ml.	 žákyně	 Dočkalová,	 Salašová,	

Bodnar,	Dolejská	 	 37.86
8	 60	m	ml.	žákyně	Urbánková	Natálie	 08.95
8	 skok	vysoký	ml.	žákyně	Dolejská	Vanesa	 1.26
8	 vrh	koulí	3	kg	ml.	žáci	Tesař	Adam	 07.20
9	 1500	m	ml.	žákyně	Jůdová	Nela	 7:23.92

Nejvíce bodů získali:
	 1	 Hroch,	František	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	20,00
	 2	 Blaťáková,	Karolína	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	20,00
	 3	 Jiříček,	Vít	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	18,00
	 4	 Urbánková,	Natálie	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	12,00
	 5	 Pipa,	Tomáš	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	10,00
	 6	 Komínková,	Eliška	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	10,00
	 7	 Jiříček,	Kryštof	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 9,00
	 8	 Dočkalová,	Dorota	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 7,00
	 9	 Dobrovolná,	Lenka	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 4,00
10	 Matějíčková,	Adéla	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 4,00
11	 Dolejská,	Vanesa	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 3,00
12	 Salašová,	Alexandra	TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 3,00

13	 Tesař,	Adam	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 3,00
14	 Jůdová,	Nela	 TJ	Sokol	V.	Meziříčí	 2,00

Finále se uskuteční v neděli 25. září 
v Třebíči.

Kompletní výsledky najdete na 
https://online.atletika.cz/vysled-
ky/65325.

Dana Cahová Harvey

V Jihlavě skončila základní část KPD mladšího žactva v atletice

POZOR!  ZMĚNA místa a data konání

Ježíš se v evangeliu učedníků ptá, za 
koho ho pokládají. Nabízí se zřejmá 
odpověď. Není to Jan Křtitel, není 
to Eliáš. Je Mesiáš. Pěkně věcné, in-
formativní, popisné. Jenže když Petr 
takhle pěkně odpoví, visí ta otázka ve 
vzduchu stále. A Ježíš tiší reakci Petra, 
když mu takhle (katechismově) od-
poví. A hned poté otevřeně promlou-
vá, a to, co říká, je šok. „A začal je učit, 
že Syn člověka musí mnoho trpět, být 
zavržen od starších, velekněží a záko-
níků, být zabit a po třech dnech vstát.“
Petr se vyděsil a odmítl pojetí takové-
ho Mesiáše, který trpí. A my se tomu 

také stěží ubráníme. Nejsem na tom 
jinak. Mohu napsat x kázání, mohu 
vysvětlovat svědectví Písma konfir-
mandům – ale tváří v tvář skutečnos-
ti, která dosvědčuje Ježíšův pohled, 
mě jímá hrůza. Proč tolik bolesti 
a zoufalství, zloby a posměchu? Ne-
chci takový svět. Nechci, aby bolest 
a zloba patřily do života.
Jenže: kdyby Boží logika Ježíšovy 
cesty vyhověla naší touze po dobrých 
koncích a dobrých průbězích, člověk 
by zůstal sám uprostřed bolesti, která 
tu prostě je (i kdybych stokrát nechtě-
la). A pak by bylo jenom iluzí vyznání 

„Věřím, že v  tom všem je se mnou 
Pán Ježíš“. Syn člověka prostě musí tr-
pět, aby mohl doprovázet ty, kdo trpí. 
Aby mohl vyjít ze zabezpečených au-
tomatismů zajištěného života a vstou-
pit do situací těch, kteří denně bojují 
o naději – pro sebe a pro druhého.
Boží angažovanost není svázána na-
plňováním našich představ, jak by 
měl život vypadat. A to je Boží útěcha 
do všech bolestí.
Kdo jsme a na čem máme založený 
svůj život? Pokud na evangeliu, pak 
jeho nedílnou součástí je taky sebe-
zapření a nesení vlastního kříže, který 

má velmi různou tíži a tvar a někdy 
vypadá k neunesení, jindy postupně 
těžkne. Nedílnou součástí je následo-
vání. A to už je jiná liga – potvrzovat 
životem, za koho Ježíše skutečně po-
kládáme. Lekáme se těch Ježíšových 
slov o tom, že máme zapřít sami sebe, 
nést kříž a  následovat HO, protože 
není o informaci, kdo je Ježíš z Naza-
reta, ale o otázce, za koho ho skutečně 
považujeme, o nároku, na který pou-
ze ze svých sil nestačíme.
Z evangelia slyšíme důležité upozor-
nění, že cesta následování znamenala 
zažít i situace, kdy nám chybí síla, kdy 

něco prostě nezvládáme, kdy už jsme 
schopní pouze volat k  Hospodinu. 
Ježíšova slova o Mesiáši trpícím nás 
ujišťují, že kříž není situací, která by 
ukazovala na opuštěnost od Boha, ale 
naopak svědčí o Boží přítomnosti.
To je součást evangelia. Podivuhodné 
a dobrá zpráva, která osvobozuje od 
úzkosti, je, že to my musíme v našem 
životě všechno zařídit, že se musíme 
vyhýbat všemu bolestivému a nepří-
jemnému. Je to dobrá zpráva o tom, že 
nemusíme všechno zvládat a že naše 
chyby nejsou zcela zničující. Pokud 
je náš život následováním, pak jeho 

centrem Ježíšovo slovo „kdo však při-
jde o život pro mne a pro evangelium, 
zachrání jej“ vlastně říká, že centrum 
života není v naší moci. Centrum je 
v  Ježíšově odpovědi na otázku, kde 
je Bůh, když jsme ztrápení, unavení, 
když máme strach nebo jsme nejistí, 
když se potkáme se zlobou a dosaď-
me si každý, co právě prožíváme. Bůh 
odpověděl, odpovídá, odpoví. Stalo se 
a platí to stále. Syn člověka musí mno-
ho trpět – nejsme sami. Dovedeme to 
vztáhnout na svůj život? A posíláme 
tuhle dobrou zprávu dál?
Markéta Slámová, evangelická farářka

Překročil rychlost a byl navíc opilý
V pátek 16. 9. před 15. hodinou projížděl po dálnici D1 ve směru od Prahy 
na Brno řidič s vozidlem Škoda Superb. V úseku 109. km policejní hlídka 
dohlížela na plynulost a  bezpečnost silničního provozu a  zaregistrovala 
toto vozidlo, které v místě překročilo nejvyšší povolenou rychlost, byla mu 
naměřena rychlost 159 km/h. Hlídka proto auto předepsaným způsobem 
zastavila na 111. km ve směru na Brno. Policisté vyzvali řidiče, aby předlo-
žil doklady potřebné k řízení a provozu vozidla a poté, aby se podrobil de-
chové zkoušce ke zjištění případné přítomnosti alkoholu v krvi. Provedená 
dechová zkouška byla pozitivní – 0,74 promile alkoholu v dechu. Pozitivní 
výsledek měla také opakovaná dechová zkouška – 0,76 promile alkoholu 
v dechu. Dvaadvacetiletý řidič lékařské vyšetření spojené s odběrem bio-
logického materiálu nepožadoval. Hlídka řidiči zadržela řidičský průkaz 
a zakázala mu další jízdu a předala věc správnímu orgánu.                    -pol-
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V sobotu 10.9. jsme se zúčastnili 
s družstvy přípravky a minižáků 
házené IV. ročníku memoriálu 
Libora Koníčka v Sokolnicích. 
Turnaj se každoročně hraje ven-
ku a tak ho letos i zahájili, bohu-
žel počasí stálo proti pořadate-
lům. Naštěstí  se zástupci týmů 
domluvili, že si nenecháme zka-
zit radost ze sportu a přesuneme 
se do haly v brněnském Juliáno-
vě. Po přesunu bojovnost týmům 
vydržela a byly to nervy až do 
samotného závěru. Naše příprav-
ka, žlutý tým, získal bramboro-
vou medaili a minižáci, modrý 
tým, hrál finále proti domácímu 
celku ze Sokolnic. Skóre bylo po 
celou dobu zápasu vyrovnané a 
tak není divu, že konečný výsle-

dek byl rozdílný o jednu branku, 
takže jsme získali krásné druhé 
místo.
 Děkujeme pořadatelům, ale i 
ostatním týmům za krásné so-
botní odpoledne.
Obě kategorie vyhrál domácí 
tým ze Sokolnic.
Cenu pro nejmladšího hráče tur-
naje získal náš Sebík Sedláček.

Hráli:
Přípravka:
Maxmilián Coufal, Filip Viteš-
ník, Karel Dlouhý, Sebastian 
Sedláček, Štěpán Šidlo, Ondřej 
Šikula, Ondřej Rosa, Patrik Bitta-
ra, Eliška Kostečková.
Minižáci:
Pavol Živčic, Jiří Michlíček, 
Adam Kučera, Lukáš Chadim, 

Filip Ambrož, Tobiáš Win-
terling, Erik Vejmělek, To-

máš Kalina, Vojtěch Kostečka.
David Stoklasa

Minižáci házené na turnaji v Sokolnicích stříbrní

V  termínu 2.–4.  9.  2022 se naše 
družstva minižáků, mladších 
a starších žáků zúčastnila 9. roč-
níku Házenkářského festivalu 
v  Lovosicích. Jedná se o  jeden 
z největších a kvalitativně nejlep-
ších turnajů v rámci ČR. Ve třech 
kategoriích se turnaje zúčastnilo 
celkem 72 týmů ze 3 zemí. Sou-
částí turnaje byl i  doprovodný 
program. Na sobotní večer bylo 
připraveno extraligové utkání 
mužů Lovosice  – Plzeň, které se 
odehrálo na tamním zimním sta-
dionu.

Minižáci
Minižáci odehráli skvělý turnaj 
kdy se jim podařilo získat stříbr-
né medaile za druhé místo a ob-
hájit tak loňský úspěch.
Turnaj minižáků se hrál na ven-
kovních hřištích s umělou trávou 
za horkého počasí a  zúčastnilo 
se ho 24 týmů rozdělených do 4 
základních skupin. Hrací doba 
jednoho utkání byla 2×10 minut.
Náš oddíl byl požádán, zda by ne-
postavil do turnaje dvě družstva, 
čemuž jsme s radostí vyhověli.
Naše šedé družstvo, složené pře-
vážně z  kluků, kteří budou hrát 
v této kategorii ještě i příští sezó-
nu a  nováčků na takovémto vel-
kém turnaji, prohrálo ve skupině 
2 utkání. Ve čtyřech případech se 
jim podařilo zvítězit což mile pře-
kvapilo nejen naše trenéry a kluci 
tak v  základní skupině obsadili 
3. místo, což je poslalo do bojů 
o celkové 9. – 16 místo.
Tam nejprve jeden zápas vyhrá-

li a ve zbylých dvou odešli těsně 
poraženi.
Konečné 12. místo z 24 účastníků 
je krásným umístěním ve které 
jsme jako trenéři nedoufali, a zá-
roveň závazkem do další práce 
v tréninku.
Náš modrý tým odehrál ve skupi-
ně A pět utkání. Jelikož se podaři-
la všechna vyhrát, postoupili klu-
ci z prvního místa do čtvrtfinále 
mezi nejlepších osm týmů.
Ve čtvrtfinále se kluci velmi dobře 
připravili na výborný tým Jičína 2 
a po zásluze postoupili do neděl-
ního semifinále.
V nervózním utkání proti sloven-
skému týmu Legends Šal’a se ne-
dařilo, a v poločase prohrávali. Po 
trenérské domluvě se kluci vrátili 
k  tomu, co jsme si předsevzali 
a utkání otočili do vítězného kon-
ce. Po utkání zavládla obrovská 
radost.
Ve finále celého turnaje v  kate-
gorii minižactva nás čekal suve-
rénní Jičín 1, který do té chvíle 
naděloval soupeřům jako Ježíšek 
o Vánocích.
Naši kluci se však neskutečně 
semkli a  šli do utkání s  cílem 
vyhrát. Samotné finále nabídlo 
dramatickou podívanou. Před 
početnou diváckou kulisou če-
kající na vyhlášení, a za podpory 
našich starších žáků jsme vstou-
pili do utkání lépe a ujali se vede-
ní které soupeř stáhl až těsně před 
poločasem. Ve druhém poločase 
se situace otočila a  najednou to 
byl soupeř kdo tahal za delší ko-

nec. Kluci ještě vytáhli zbytky sil 
a  v  poslední minutě vyrovnali. 
Následoval rozstřel v podobě sed-
mimetrových hodů. Ten vyhrál 
soupeř a co se dělo poté je něco, 
co přináší snad jen sport. Na jed-
né straně slzy štěstí, na druhé slzy 
smutky. Ty emoce. Zklamání na 
naší straně bylo obrovské. Kdo 
neviděl, neuvěří.
Naši kluci tak převzali krásné 
stříbrné medaile, pohár a dárko-
vý šek na odběr zboží v hodnotě 
10 tisíc korun což je parádní vý-
sledek. Jen tak dál.
Navíc náš Filip Ambrož byl vy-
hlášen nejlepším brankářem ce-
lého turnaje.
Kluci zaslouží velikou pochvalu 
za výbornou, nejen sportovní re-
prezentaci našeho oddílu a města.
Pořadatelům děkujeme za mož-
nost postavit do turnaje dva týmy, 
kluci si skvěle zahráli a byla to pro 
ně skvělá škola.

Utkání:
VM šedá:
VM – HBC Jičín 1 6:39
VM  – TJ Kostelec nad Labem 
16:6
VM – TJ Slavoj Děčín 16:10
VM – HSK Legends Šaľa 16:33
VM  – TJ Sokol Vršovice Praha 
2 – 16:5
Skupina o 9. – 16. místo
VM – TJ JM Chodov 19:12
VM – TJ Sokol Vršovice Praha 1 
12:15
VM  – TJ Kostelec nad Labem 1 
20:24
VM modrá:
VM – Lovci Lovosice 1 28:19
VM – TJ Sokol Úvaly 24:7
VM – TJ Lokomotiva Česká Lípa 
27:6
VM  – HC Elbflorenz 2006 e.V. 
27:12
VM – TJ Sokol Vršovice 1 26:8
Čtvrtfinále:
VM – HBC Jičín 2 28:11
Semifinále:
VM – HSK Legends Šaľa 24:19
Finále
VM – HBC Jičín 1 22:23 po 7 me-
trových hodech.

Hráli:
Modrá: Fialka Erik, Živčic Pavol, 
Chadim Lukáš, Ambrož Filip, 
Winterling Tobiáš, Kalina Tomáš, 
Stoklasa David, Peterka Jonáš, 
Novotný Václav,
Šedá: Musil Jakub, Řezáč Matyáš, 
Vejmělek Erik, Šikula Ondřej, Vi-
tek Jakub, Michlíček Jiří, Janoušek 
Jan.
Trenér: David Stoklasa
Vedoucí družstva, kameramani 
doktoři a  mentální kouči: Milan 
Musil, Stanislav Chadim.

Mladší žáci
Mladší žáci v  základní skupině 
sehráli celkem 5 utkání. V  prv-
ním zápase nás čekal soupeř 
z Chodova, se kterým si kluci bez 
problému poradili a vyhráli 18:6. 
V druhém zápase jsme nastoupili 
proti týmu z Kostelce nad Labem. 
Bohužel jsme k  němu přistoupili 
velice vlažně a  nedokázali jsme 
si vypracovat větší náskok a  celý 
zápas se tahal na obě strany. Na-
konec se nám podařilo skóre pře-
valit na naši stranu a vyhráli jsme 
15:13. V  dalším zápase jsme na-
razili na domácí tým Lovosice 1. 
Od začátku jsme tahali za kratší 
konec a zápas jsme prohráli 8:14. 
V základní skupině nás ještě čeka-
li dva zápasy a pokud jsme chtěli 
postoupit do čtvrtfinále, tak jsme 
museli oba dva vyhrát. Postupně 
jsme nastoupili pro týmu Elbflo-
renz 2 a Vršovice 1. Kluci k těmto 
zápasům nastoupili svědomitě, od 
začátku udržovali naše tempo hry 
a  soupeřům nic moc nedovolili. 
S týmem Elbflorenz 2 jsme vyhrá-
li 24:15 a s týmem Vršovice 2 jsme 
vyhráli 24:2. Obsadili jsme druhé 
místo v  základní skupině a  po-
stoupili do čtvrtfinále mezi 8 nej-
lepších týmů. Ve čtvrtfinále nás 
čekal vítěz další základní skupiny, 
tým Louny. Začátek zápasu byl ve-
lice vyrovnaný, kde se skóre pře-
lévalo z  jedné strany na druhou. 
Bohužel naší nedisciplinovaností 
a nedodržováním pokynů se sou-
peři podařilo odskočit na 4 bran-
ky a bohužel zápas jsme prohráli 

12:16. Tímto výkone jsme byli 
odkázáni na souboje o 5.–8. mís-
to. V  prvním zápase jsme na-
stoupili proti týmu Úvaly 1. Celý 
zápas byl vyrovnaný bez větších 
chyb na obou stranách. Bohužel 
nakonec se štěstěna přiklonila na 
stranu soupeře a tento zápas jsme 
prohráli o jednu branku v pomě-
ru 15:16. Poslední zápas nás če-
kal souboj o 7.–8. místo s týmem 
z Děčína. V tomto zápase jsme již 
díky zranění některých hráčů ne-
mohli nastoupit v plné sestavě, ale 
i tak se zbytek hráčů snažil poprat 
o co nejlepší výsledek. S Děčínem 
jsme prohráli 5:13 a obsadili jsme 
tak konečné 8.  místo na turnaj. 
Z celkového počtu 24. týmů, které 
na tomto turnaji startovali, to po-
važujeme za úspěch. Turnaj nám 
ukázal, kde máme mezery a  na 
čem musíme v  trénincích zapra-
covat.

Výsledky:
Skupina:
VM – Chodov 18:6
VM – Kostelec n. L. 15:13
VM – Lovosice 1 8:14
VM – Elbflorenz 2 24:15
VM – Vršovice 1 24:2
Čtvrtfinále
VM – Louny 12:16
O 5.-8. místo
VM – Úvaly 1 15:16
O 7.-8. místo
VM – Děčín 5:13

Hráli:
Drápela Tomáš – Ambrož David, 
Fexa Nikolas, Homola Martin, 
Jelínek Martin, Kadlec Adrian, 
Karásek Samuel, Peterka Luboš, 
Prokeš Matyáš, Raus Tomáš, 
Smejkal Jakub, Tyl Tobias, Win-
terling Šimon
Trenéři: Martin Krejčí, Jiří Holý
Vedoucí družstva: Luděk Karásek

Starší žáci
V kategorii starších žáků se před-
stavilo celkem 24 kvalitních týmů. 
Družstva byla rozdělena do čtyř 
základních skupin. Poté se hrála 
utkání o umístění.
My jsme se v  základní skupině 
postupně střetli s týmy Horka nad 

Moravou, Dukla Praha 1, Lovo-
sice 2, Náchod a Centrum Haná. 
Náš prvotní cíl byl skončit do dru-
hého místa a tím si zaručit postup 
do čtvrtfinále. Kluci do turnaje 
vlétli s obrovským elánem a celou 
základní skupinu naprosto ovlád-
li s bilancí pěti výher a celkovém 
skóre 101:45! Ve čtvrtfinále na 
nás čekal pražský tým z  Chodo-
va. Přesvědčivé vítězství 23:14 nás 
posunulo do boje o medaili, kte-
rou jsme všichni opravdu chtěli. 
V semifinále se proti nám postavil 
německý tým Magdeburgu. Utká-
ní bylo hodně vypjaté, ale herní 
i fyzická kvalita se nakonec proje-
vila a po právu jsme slavili postup 
do finále výsledkem 18:12.
Ve finále jsme se střetli s Duklou 
2, po konečném hvizdu se pro nás 
bohužel radoval soupeř, který zví-
tězil rozdílem čtyř branek.
I když finále neklaplo podle našich 
představ, jsme s  výkony našich 
kluků spokojeni. Druhé místo na 
takto kvalitně obsazeném turnaji 
je velký úspěch, a  hlavně příslib 
do nadcházející sezóny. Navíc Ště-
pán Fiala byl vyhlášen nejlepším 
hráčem celé kategorie! Nicméně 
jeden úspěšný turnaj nedělá celou 
sezónu a bez poctivého a pracovi-
tého tréninku nebude…

Výsledky
VM – Horka nad Moravou 21:11
Dukla 1 16:7
Lovosice 2 30:8
Náchod 18:11
Centrum Haná 16:8
Chodov 23:14
Magdeburg 18:12
Dukla 2 17:21
Sestava a  branky: Daniel Červe-
ný  – Štěpán Fiala (41), Ondřej 
Trifanov (38), Adam Krejčí (31), 
Tomáš Jelínek (24), Vítek Smejkal 
(5), Matyáš Fialka (5), Matouš Fi-
ala (5), Filip Hradecký (4), David 
Bradáč (4), Tomáš Klíma (1)
Trenéři: Petr Kavka, Radek Na-
vrátil, Petr Kaštan
Vedoucí družstva: Vlaďka Kašta-
nová

Autoři: trenéři házené

Úspěšná výprava mladých házenkářů na Házenkářském festivalu v Lovosicích

19. 9. 2022
Zápas 7. kola MSFL proti Vítkovicím rozhodně nenudil. V utkání 
bylo k vidění hned 7 branek a několik dalších zahozených příležitostí 
na obou stranách k tomu. Náš tým naštěstí z tohoto duelu odešel 
s plným počtem bodů a neprohrál už 5 zápasů v řadě.

MFK Vítkovice 3:4 (2:3) FC Velké Meziříčí
Góly: 13. Richtár, 37. Raab, 55. Richtár – 2. Malata Mir., 11. Šuta, 41. Plich-
ta, 59. Plichta. Rozhodčí: Kolář – Marek, Mankovecký. Diváci: 115.
MFK Vítkovice: Květon – Němec, Bystřičan, Raška (85. Žák), Zouhar (74. 

Kebísek), Tamajka, Motyčka, Richtár (C) (77. Hrušovský), Pecuch, Vrbka, 
Raab. FC Velké Meziříčí: Lancman – Sysel, Puža (C), Bílý, Vašíček, Kar-
mazín, Partl (83. Foltýn), Franěk, Šuta, Plichta, Malata Mir. (90. Štourač).
Hodnocení trenéra Jana Šimáčka: 
Být trenérem je dřina, obzvlášť v zápase jako byl dnes. Byly to nervy až do 
konce, naštěstí jsme domácí přestříleli a vybojovali strašně důležité 3 body. 
Co se týče bodového zisku, tak jsme se dostali do klidného středu, kdy v ná-
sledujících zápasech můžeme jen překvapit a  doufám, že neporazitelnost 
natáhneme ještě o další zápasy.

http://www.fcvm.cz/

Fotbal: Divoký zápas se šťastným koncem pro nás! Tabulka	Muži	–	2022/23
	P.	 Tým	 Z	 V	 R	 P	 B	 Skóre	 RG	 +/–	
	 1.	SK	HS	Kroměříž	 8	 8	 0	 0	 24	 27:5	 22	 12	
	 2.	FC	Slovan	Rosice	 8	 6	 1	 1	 19	 20:6	 14	 7	
	 3.	FC	Hlučín	 8	 5	 1	 2	 16	 17:11	 6	 1	
	 4.	FC	Baník	Ostrava	B	 8	 5	 0	 3	 15	 24:12	 12	 3	
	 5.	1.FC	Slovácko	B	 8	 4	 3	 1	 15	 16:7	 9	 6	
	 6.	FC	Trinity	Zlín	B	 8	 4	 1	 3	 13	 9:6	 3	 1	
	 7.	ČSK	Uherský	Brod	 8	 4	 1	 3	 13	 11:11	 0	 1	
	 8.	SK	Kvítkovice	 8	 3	 3	 2	 12	 15:16	 -1	 0	
	 9.	SK	Hranice	 8	 3	 3	 2	 12	 11:13	 -2	 3	
10.	FK	Hodonín	 8	 3	 2	 3	 11	 14:9	 5	 -4	
11.	FC	Velké	Meziříčí	 8	 3	 2	 3	 11	 17:20	 -3	 -1	
12.	FK	Frýdek-Místek	 8	 3	 1	 4	 10	 12:12	 0	 -2	
13.	SFK	Vrchovina	 8	 2	 2	 4	 8	 8:14	 -6	 -4	
14.	SK	Uničov	 8	 2	 1	 5	 7	 11:13	 -2	 -5	
15.	1.	BFK	Frýdlant	n.	O.	 8	 2	 1	 5	 7	 10:19	 -9	 -5	
16.	FK	Blansko	 8	 1	 1	 6	 4	 5:18	 -13	 -8	
17.	1.	SC	Znojmo	FK	 8	 0	 4	 4	 4	 5:20	 -15	 -8	
18.	MFK	Vítkovice	 8	 0	 1	 7	 1	 7:27	 -20	-11	

Dračí létání s Dózou na Fajtově 
kopci se letos uskuteční 25. září. 
Soutěží se ve třech kategoriích:
kategorie – děti od 3 do 6 let
kategorie – děti od 7 do 14 let
kategorie – od 15 let 
Registrujte se, prosím, s předsti-
hem na webu Dózy, a to nejpoz-
ději do 21. září do 12 hodin. Více 
informací naleznete na webu či 
facebookových stránkách Dózy.
Za nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

sobota 17. 9. 2022
II. liga mužů JM – 1. kolo

TJ Sokol Velké Meziříčí – HBC 
Olomouc 1966 32:33 (16:16)
Omlazený tým mužů vstupoval 
do nové sezony s jasným cílem – 
zahájit vítězně. V  prvním kole 
jsme na naší palubovce hostili 
nevyzpytatelného soupeře z  ha-
nácké metropole  – Olomouc, 
tedy tým plný mladých dravých 
hráčů. I když soupeř dorazil bez 
několika opor, i tak jsme nečekali 
body zadarmo.
Do zápasu jsme vkročili nekon-
centrovaně, zakončovali jsme po 
nepřipravených akcích a  dělali 

technické chyby. Ty hosté tresta-
ly rychlými brejky a v 6. minutě 
jsme prohrávali již 0:6!!! Až poté 
jsme se probrali a začali jsme po-
stupně stahovat manko soupeře. 
Zpřesnili jsme útok a do 22. mi-
nuty jsme se dokázali přiblížit na 
rozdíl jediného zásahu (11:12). 
A  ani nadále jsme nepolevova-
li a  2  minuty před poločasovou 
sirénou jsme se poprvé (a bohu-
žel naposledy) dostali do vedení 
16:15. Olomouc však ještě před 
návratem do šaten stihla zkori-
govat na 16:16.
Ve druhém dějství se hrála vy-
rovnaná partie, kdy jsme ale vždy 

dotahovali 1–2brankový náskok 
soupeře. Špatná byla především 
naše obrana, kdy jsme po celé 
utkání nedokázali pokrývat sou-
peřovy střelce. Nejvíce nás ale 
srážely naše vlastní chyby. V kri-
tických okamžicích jsme nedoká-
zali proměnit jasné šance, ztráce-
li jsme balony a  dostávali laciné 
branky. Tím pádem jsme se za 
celý 2. poločas ani jednou nedo-
stali do vedení. Z tohoto bohužel 
na úvod sezony vzešla nejtěsnější 
prohra 32:33.
V  příštím kole nás čeká zápas 
na palubovce v  Prostějově, kde 
budeme chtít naplno bodovat. 

Musíme se však z dnešních chyb 
poučit a neopakovat je v příštím 
utkání.
Online zápis z  utkání a  tabul-
ka na https://www.handball.cz/
souteze/muzi/2-liga -muzi -jm/
detail/zapas/9f70d686-a5e6-
-4260-a7da-0ab75d11110a
7 m hody: 1/2:0, vyloučení 4:3
Sled branek: 0:6, 2:7, 5:10, 11:12, 
13:13, 16:15, 19:19, 21:24, 25:25, 
26:28, 27:30, 32:32. 32:33
Sestava a  branky: Ondřej Poul, 
Lukáš Deraha  – Vojtěch Svobo-
da (9), Vítězslav Večeřa (5), Petr 
Kavka (5), Radim Fischer (4), Ja-
kub Bezděk (3), Alexandr Kuřát-

ko (2), Tomáš Pažourek (2), Mar-
tin Chalupa (1/1), Jakub Mach 
(1), David Kubiš, Filip Mička, Pa-
vol Živčic, František Kratochvíl, 
trenér Ladislav Šidlo, odpovědný 
vedoucí Pavel Svoboda
Tabulka 2. ligy Jižní Morava – 

muži
Poz	 Družstvo	 Z	 V	 R	 P	 Skóre	Body
	 1.	SHC	Maloměřice	Brno	B	 1	 1	 0	 0	 34:21	 2
	 2.	HK	Ivančice	 1	 1	 0	 0	 37:27	 2
	 3.	TJ	Holešov	 1	 1	 0	 0	 39:32	 2
	 4.	SK	Kuřim	 1	 1	 0	 0	 30:23	 2
	 5.	HBC	Olomouc	1966	 1	 1	 0	 0	 33:32	 2
	 6.	Sokol	Telnice	 1	 0	 1	 0	 33:33	 1
	 7.	TJ	Sokol	Újezd	u	Brna	 1	 0	 1	 0	 33:33	 1
	 8.	TJ	Sokol	Velké	Meziříčí	 1	 0	 0	 1	 32:33	 0
	 9.	Sokol	Nové	Bránice	 1	 0	 0	 1	 32:39	 0
10.	TJ	Sokol	Kostelec	n.H.	 1	 0	 0	 1	 23:30	 0
11	 Sokol	II	Prostějov	 1	 0	 0	 1	 27:37	 0
12	 Házená	Legata	Hustopeče	 1	 0	 0	 1	 21:34	 0

Program v hale 
Za Světlou:

Sobota 1. října
9.00 – 15.00 Liga Vysočiny mlad-
ší žáci A
Neděle 2. října
9.00 – 15.00 Liga Vysočiny mlad-
ší žákyně
Sobota 8. října
11.00 II. liga starší dorostenky 
HK Slavia Plzeň
13.00  I. liga ženy Jindřichův 
Hradec
Více informací na stránkách klu-
bu: http://www.hazenavm.cz/

Ondřej Poul

Házená: Muži vkročili do nové sezony nejtěsnější porážkou

14. 9. 2022
Přinášíme vám rozhovor s našim 
útočníkem Mirkem Malatou, ak-
tuálně nejlepším střelcem MSFL. 
Rozhovor si můžete přečíst níže.

Pojďme se vrátit ještě k zápasu se 
Znojmem. Jak ho hodnotíš? Není 
bod málo?
Věděli jsme, že to nebude lehký zá-
pas a že to bude hlavně o tom, jak 
k  tomu přistoupíme. Nevím, čím 
to bylo, ale začátek zápasu nám 
vůbec nevyšel, což se podepsalo na 
dvou inkasovaných gólech. V po-
ločase jsme si řekli, že máme na 
to, abychom se zápasem ještě něco 
udělali. Nakonec se opakovalo to, 
co minulý týden v Hodoníně, na-

štěstí teď už v náš prospěch, takže 
bod musíme brát a ty ztracené dva 
získat zpět nejlépe hned teď o ví-
kendu.
Začátek sezóny ti vyšel, sedm zá-
pasů, šest gólů, ve hře se dostáváš 
do šancí. Čím si vysvětluješ tvoje 
herní zlepšení?
Jsem rád, že jsem nějaký gól dal, 
ale nechci to zakřiknout. Byl bych 
rád, aby to tak pokračovalo i  dál 
a mohl tak pomoci týmu k bodům 
z utkání. Je to ale určitě zásluhou 
celého týmu a děkuji jim za to.
Před sezónou náš klub opustil 
velký počet hráčů. Jak si to vní-
mal? Bral si to i jako fakt, že do-
staneš více herního prostoru?
Tým se změnil, to tak někdy bývá. 

Věřil jsem, že bych 
prostoru mohl do-
stávat víc, zároveň 
jsem ale věděl, že 
o  základní sestavu 
budu muset stále 
bojovat a dát něja-
ké góly. Snad se mi 
bude dařit, abych 
mohl do zápasů od 
začátku nastupovat 
co nejvíc.
Jak hodnotíš vstup 
týmu do sezóny?

Úplný začátek se nám nepovedl, 
dělali jsme hloupé chyby. Poté jsme 
zlepšili hlavně bojovnost a nasaze-
ní, s  tím přišly i nějaké body. Vě-
řím, že tuhle šňůru ještě o  něco 
natáhneme v dalších utkáních.
Co říkáš na atmosféru při zápa-
sech na Tržišti a  celkově okolo 
týmu? Neměl si v  prvních zá-
pasech pocit, že jsou někteří až 
příliš kritičtí na nové složené 
mužstvo?
Tohle jsem nějak nevnímal. My-
slím si, že se ukáže až v  průběhu 
sezóny, jak na tom jsme a kde v ta-
bulce budeme hrát. Když se bude 
dařit a budeme dělat body, tak bu-
dou lidi chodit a fandit nám.
Co očekáváš od sobotního duelu 
s Vítkovicemi?
Pro nás je to další důležitý zápas, ze 
kterého budeme chtít získat body, 
nejlépe všechny tři. Bude to hlavně 
o nás a o našem přístupu a nasaze-
ní. Myslím si, že pokud navážeme 
na druhý poločas z utkání se Zno-
jmem a na výkony z předchozích 
utkání, budeme moci pomýšlet na 
dobrý výsledek.
V klubu působíš i v pozici trenéra 
mladší přípravky. Jak tě trénova-
ní baví?
Trénování mě baví, někdy je to ale 

docela náročné. Začínáme s  brá-
chou trénovat letos druhou sezónu 
a chceme v tom pokračovat, i když 
je to pro nás časově složitější. Klu-
ci jsou šikovní a  pozorujeme na 
nich zlepšení. Snad to baví i kluky 
s námi a budou se chtít nadále ve 
fotbale zlepšovat.
Studuješ celkem zajímavý obor, 
který čím dál více zaujímá ve 
sportu místo. Prozradíš nám 
něco více o tvém studiu?
Studuju obor s názvem Sportovní 
technologie v Brně na VUT. Jedná 
se o celkem nový obor, který se stá-
le rozvíjí. Je to v podstatě spojení 
sportovního lékařství s technologi-
emi, které se ve sportu používají ke 
sledování výkonu sportovce. Vy-
bral jsem si to, protože jsem chtěl 
studovat něco se sportem spojené 
a tohle mě velice nadchlo, protože 
si myslím, že do budoucna budou 
právě nové technologie nejen ve 
sportu velmi často využívané.
Co bys vzkázal fanouškům 
FC VM?
V posledních zápasech byli hodně 
slyšet, za což jim děkujeme a dou-
fáme, že jim to vydrží i  nadále 
a  budou chodit v  hojném počtu 
fandit!              

  http://www.fcvm.cz/

Mirek Malata: Chci dávat další góly a pomáhat týmu

15. 9. 2022
Pro mladší žáky sezóna začala již 
8.  8. rovnou 3 tréninkovými jed-
notkami týdně. Od 18. 8. do 21. 8. 
proběhlo již tradiční fotbalové sou-
středění v Koněšíně.
K  vyzkoušení dovedností v  praxi 
na soustředění proběhla 2 přátelská 
utkání s  Koněšínem a  Okříškami. 
Jako mladší žáci již kluci hrají sys-
témem 8+1 na velkém hřišti. To 
je jediná změna oproti minulému 

ročníku. Na trenérských postech 
se žádná změna nekonala. Dále zů-
stává trenérské trio Robin Kašpar, 
Dušan Smejkal a Michal Koudelík 
jako trenér přes atletické doved-
nosti.
28.  srpna začala soutěž krajského 
přeboru zápasem v  Nedvědici vý-
hrou pro FCVM 2:0. Týden na to 
se hrálo 2. kolo KP ve Velkém Me-
ziříčí s týmem Bystřice n. Pernštej-
nem. Výsledek 8:2 byl výsledkem 

spíše druhého poločasu, kdy jsme 
se po ospalé první půlce zlepšili ve 
všech herních činnostech a zaslou-
ženě vyhráli. 3. a  zatím poslední 
kolo KP se sehrálo v  Bedřichově. 
Domácí nás hlavně v  první půlce 
přehráli svým důrazem a dokázali 
v prvním poločase vstřelit 5 gólů do 
naší sítě. Druhý poločas byl herně 
vyrovnanější, ale ani výsledek 3:2 
ve druhém poločase nic nezměnil 
na celkovém skóre 8:2. Další kolo 

KP se odehraje 18. 9. v Polné.
Kluci si na nedostatek fotbalu 
v tomto ročníku rozhodně stěžovat 
nebudou. Kromě pravidelných tré-
ninků, zápasů KP je čeká opět ně-
kolik turnajů. V rámci svých mož-
ností také pravidelně vypomáhají 
starším žákům v soutěži okresního 
přeboru.
Klukům přejeme hodně zdaru 
v průběhu sezóny!

http://www.fcvm.cz/

Fotbal: Mladší žáci a jejich vstup do začátku sezony

15. 9. 2022
Hokejový A -TÝM 
SKLH Žďár nad Sázavou 5:0 
(1:0, 3:0, 1:0) HHK Velké Mezi-
říčí
Sestavy: SKLH Žďár nad Sáza-
vou: Sláma (Vít)  – Lojek, Ma-
cek, Havlík, Pražák, Grauer, 
Svoboda  – Bureš, Wasserbauer, 
Štěpánek, Gregar, Michalčuk, Jí-
cha, Vaňkovský, Štola, Chlubna, 
Kotlík, Prokš, Pilný. HHK Velké 

Meziříčí: Krejčí (Juda J.)  – Bu-
chal, Ambrož, Trnka, Sedláček, 
Švejda, Báňa – Juráň, Broža, Bu-
rian V., Nesvadba, Osčádal, Maš-
tera, Vedral, Křenek, Strnad, Do-
ležal, Škvrně. Branky a nahrávky: 
SKLH Žďár nad Sázavou: 19. Bu-
reš (Štěpánek, Wasserbauer), 32. 
Pilný (Grauer, Sláma), 33. Gregar 
(Michalčuk, Lojek), 33. Štěpánek 
TS, 46. Lojek (Prokš). Vyloučení: 
2:2. Využití: 1:0. V  oslabení 0:0: 

Střely na branku 0:0 (0:0, 0:0, 
0:0 – 0:0). Diváci: 113. Rozhodčí: 
Fixa – Klouda, Kašpar.
Ve středu 14.  9. odehráli velko-
meziříčští hokejisté předposled-
ní přípravné utkání na stadionu 
nedalekého Žďáru nad Sázavou. 
Na žďárském ledě ale nedokázali 
překonat domácího gólmana Slá-
mu, domácí naopak navyšovali 
skóre až na konečných 5:0.

Jiří Mráz

Hokej: V předposledním přípravném utkání jsme 
neskórovali

Září 2022
So 24. 9. 14.00 – 15.30
Ne 25. 9. 14.45 – 16.15

Vstupné: bruslící – dospělí, 
mládež nad 15 roků 50 Kč, 
děti do 15 roků 40 Kč, dopro-
vod 20 Kč.

 Zimní stadion, 
Vrchovecká ulice,

Velké Meziříčí

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Začátek sezony nám vyšel na jedničku. Muži odehráli první kolo 
Českého poháru, neztratili ani set a postoupili suverénně po 3 letech 
do dalšího kola.
VELMEZ  – Choceň 3:0 (21,23,20). Sestava: Barák, Smetana, Pospíšil, 
Juda, Stanislav, Huryta, libera Slavík, Bantianidis.
Druholigový soupeř z Chocně houževnatě odolával našemu tlaku. My sice 
neustále vedli až na malé zaváhání v první setu, v koncovkách jsme však 
museli o vítězství tvrdě bojovat. Svou formu chocenští v čele s naším od-
chovancem Dominikem Žabou potvrdili s dalším prvoligovým celkem B 
týmem Českých Budějovic, když podlehli až po velké bitvě 2:3.
VELMEZ – VK EGE České Budějovice B 3:0 (23,23,19)
Sestava: Šimek, Smetana, Pospíšil, Stanislav, Jaša, Huryta, libero Slavík.
Boj o první zápas jsme zvládli výtečně. Od poloviny setů jsme si vytvořili 
náskok, který jsme udrželi i přes zvýšený tlak soupeře. Třetí set byl v naší 
režii již celý. Dvěma vítězstvími jsme si splnili náš cíl, postoupit do další 
fáze. Tím pádem přivítáme v naší tělocvičně extraligové družstvo. Zatím 
nevíme jaké, losovat se bude v následujícím týdnu. Co říci k předvendené 
hře. Uspeli všichni, máme dva vyrovnané nahrávače s rozdílným pojetím 
hry, čímž se vzájemně dobře doplňují. Svou premiéru v prvoligovém dresu 
si odbyl Patrik Juda a ukázal, že i na tomto postu bude dobře krýt záda 
Ríšovi Stanislavovi. Ten tím pádem může zaskočit i na smečařském po-
stu. Zde zatím nemáme zdvojené posty. K Martinovi Smetanovi a Romanu 
Jašovi potřebujeme právě ještě minimálně jednoho až dva hráče, kteří by 
mohli do hry nastoupit. Začali s námi opět trénovat loňský junior Jirka 
Jirásek a Pavel Brüstl. A doufáme, že se brzy po operaci hlezna přidá i Do-
minik Medek. Pak budeme více klidní i na tomto postu. Libero Slavík by 
z fleku nastupovat v extralize a s ním získává první zkušenosti v první lize 
Tanys Bantianidis. Blokaře máme dlouhodobě zkonsolidované. Jirka Hu-
ryta, Matyáš Pospíšil jsou svým výkonem stálice. Zastoupit někoho z nich 
je připraven Honza Vanini a doufejme, že se přidá i Adam Benáček, naše 
opora minulých sezon.
První zápasy máme tedy za sebou a nyní nás již čeká další, v pořadí šestý 
ročník první ligy. 
V pátek 30. 9. to vypukne. V 19:30 přivítáme prvního soupeře celek 
MFF Praha a hned v sobotu 1.10 v 11 hodin loňského semifinalistu Sla-
vii Hradec Králové.                                                                                   Petr Juda

Český pohár ve volejbale 
– 1. kolo – postupujeme!
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Dračí létání s Dózou na Fajtově 
kopci se letos uskuteční 25. září. 
Dóza vás srdečně zve na odpole-
dne plné zábavy, pohybu, soutěží 
a doprovodného programu.
Soutěží se ve třech kategoriích:
kategorie – děti od 3 do 6 let
kategorie – děti od 7 do 14 let
kategorie – od 15 let 
Registrujte se, prosím, s předsti-

hem na webu Dózy, a to nejpoz-
ději do 21. září do 12 hodin. Při 
registraci on-line zaplatíte 50 ko-
run za soutěžícího, při registraci 
na místě potom 100 korun.
Více informací naleznete na 
webu či facebookových strán-
kách Dózy.
Za nepříznivého počasí se akce 
nekoná.

Dračí létání se uskuteční 
na konci září

Dorostenecká kategorie zahrnuje 
poslední tři roky hráče ve věku 
16–21 let. V letošní sezóně je roz-
dělena nově do tří věkových kate-
gorií: U18, U20 a U22, to zname-
ná, že během sezóny nesmí být 
žádnému hráči např. v té nejnižší 
kategorii 18  let (proto U  jako 
under 18). Všechna družstva 
jsou rozdělena do 6 skupin a na 
základě umístění budou v dalších 
kolech rozdělena do výkonnost-

ních skupin. Naším cílem v celé 
soutěži je v první řadě záchrana. 
Tvoříme zcela nový tým. Prak-
tické zkušenosti z  loňské sezóny 
má pouze Matěj Janák. Ostatní 
nastupovali jen sporadicky. Proto 
byl první turnaj pro nás přede-
vším zkouškou, jak na tom jsme. 
Pořadatelem byla Ostrava. Hned 
na úvod nás čekal jeden z  favo-
ritů celé soutěže Příbram. A taky 
nás pořádně zaskočil. Nervozita 

nám svírala ruce i  nohy a  vý-
sledkem byla jasná porážka 0:3. 
Dalším soupeřem byl tým ze 
Šlapanic. Zde se ukázala naše 
síla. Normálně bychom čekali, že 
po takové porážce budeme hrát 
křečovitě, nervózně, ale opak byl 
pravdou. Na soupeře jsme vlétli 
jako dravci na svou kořist a  za 
hodinu to bylo 3:0 pro nás. Tím 
skončil první hrací den. V neděli 
nás čekalo domácí družstvo Blue 

Volley Ostrava. V  tomto zápase 
se rozhodovalo o celkovém dru-
hém místě za vítěznou Příbramí 
a  také o nasazení do dalších vý-
konnostních skupin. Strhla se 
ohromná bitva. Kromě prvního 
setu, který jsme vyhráli 25:20, 
byly ostatní sety pouze o  nej-
menší bodový rozdíl, tedy o dva 
míče. Nejprve soupeř vyrovnal 
23:25 a další dva sety patřily nám 
28:26 a 27:25. Vítězství a celkové 

druhé místo navíc po výborné 
hře. Kdo by čekal takový obrat 
zvláště po prvním nevydařeném 
utkání.
Základní sestava byla s Šimonem 
Veselým na nahrávce, smečaři 
Matějem Janákem a  Robinem 
Veselým, univerzálem Mikim 
Zedníčkem a s blokaři Adamem 
Jelínkem a  Michalem Sobotkou. 
Liberem byl věkem ještě žák 
Tonda Pátek. Na lavičce pomáha-

li Adam Vidlák, Dimo Mirošnik, 
Ondra Kamarád, Pavel Prudek 
a Zdeněk Novák. Trenér Ondřej 
Žaba.

Výsledky:
VELMEZ – Příbram  
 0:3 (-13, -7, -14)
VELMEZ – Šlapanice  
 3:0 (17, 6, 20)
VELMEZ – Blue Volley Ostrava
 3:1 (20, -23, 26, 25)

Petr Juda

Premiéra družstva U18 vyšla výborně



strana 10 medřičské listy | číslo 33 | 21. září 2022



strana 11 medřičské listy | číslo 33 | 21. září 2022

Výstava skotu se  konala opět po čtyřech letech
Po dlouhé čtyřleté přestávce 
mohl opět Svaz chovatelů čes-
kého strakatého skotu (CESTR) 
ve spolupráci se svými partnery 
uspořádat v Radešínské Svratce 
už XV. ročník Národní výstavy 
Den českého strakatého skotu, 
která je největší přehlídkou stra-
katého skotu v rámci celé České 
republiky. Záštitu nad touto 
významnou výstavou převzal 
ministr zemědělství ČR Zdeněk 
Nekula a Kraj Vysočina.
 
V  rámci výstavy soutěžilo v  růz-
ných kategoriích celkem 80 doj-
nic včetně potomků legendární 
šampionky Berty. Na přehlídkách 
hodnotili rozhodčí u zvířat tělesný 
rámec, osvalení, nohy nebo veme-
no. Titul pro nejstarší šampionku 
zůstal na Vysočině a  získala jej 
Bagheera z Výrobně – obchodní-
ho družstva se sídlem v  Kámeni 

na Pelhřimovsku. Zároveň získa-
lo VOD Kámen putovní pohár 
inženýra Romana Šustáčka pro 
podnik, který je na výstavě v sou-
čtu bodů nejúspěšnější. „I když je 
početní stav skotu v Česku mnohem 
nižší než v 90. letech, díky šlechtění 
výrazně vzrostla užitkovost tohoto 
kombinovaného plemene, napří-
klad u červeného skotu je 2× vyšší 
a ze 4 500 l mléka za rok se zvýšila 
na 9 000 l,“ zdůraznil Jaroslav Mi-
chal z firmy Proagro.
„Národní výstava českého strakaté-
ho skotu v  Radešínské Svratce má 
několik svých NEJ, kterými se může 
pochlubit, a  lze ji jejím rozsahem 
a  významem nazývat jako malou 
Zemi živitelku. Chov českého stra-
katého skotu a  zemědělské hos-
podaření pozitivně ovlivňuje naši 
krajinu, dodává biomasu do půdy 
a zvyšuje její retenci,“ řekl v úvodu 
radní Kraje Vysočina pro oblast 

lesního a  vodního hospodářství, 
zemědělství a životní prostředí Pa-
vel Hájek.
Výčet NEJ národní výstavy čes-
kého strakatého skotu dle ná-
zoru organizátora výstavy Pavla 
Krále z  CESTR tkví v  tom, že se 
jedná o  největší „open air show“ 
v ČR; největší výstavu skotu v ČR; 
účastní se více něž 50 chovate-
lů z  celého Česka s  více než 150 
kusy všech kategorií skotu; hod-
nocení zvířat probíhá nezávislý-
mi renomovanými zahraničními 
rozhodčími; výstavy se zúčastňují 
významné osobnosti chovatelské-
ho, politického a kulturního živo-
ta – např. ministr zemědělství ČR, 
prezident Evropského sdružení 
chovatelů strakatého skotu, prezi-
dent Agrární komory ČR, předse-
da Zemědělského svazu ČR, rek-
torka MENDELU v Brně, hejtman 
Kraje Vysočina, poslanci a senáto-

ři. Součástí výstavy je i  ukázková 
expozice na výstavišti (plemena 
ovcí, koz, prasat) a bohatý dopro-
vodný program pro odbornou, 
laickou veřejnost i  nejmladší ná-
vštěvníky (soutěž o nejlepší vodi-
če, soutěže v  odhadu hmotností, 
soutěž Miss našeho chovu). Veřej-
nost pravidelně zhlédne rozsáhlé 
expozice zemědělské techniky, 
služeb a  výrobních programů 
zastoupených více než 100 vysta-
vovateli, expozice historické tech-
niky a  prezentace nabídek všech 
významných plemenářských, kr-
mivářských a  dalších zemědělsky 
zaměřených firem.
Na výstavišti si veřejnost mohla 
prohlédnout různá řemesla a  za-
koupit tradiční řemeslné výrobky 
nebo publikace od spisovatelky 
Zdeňky Šiborové, která pro svoji 
vnučku Rozárku napsala knihu 
Kravička Berta, která vyšla v  ně-

kolika vydáních a  byla přeložena 
i do slovenštiny. Název kravičky je 
podle nejslavnější dojnice – vítěz-
ky výstav skotu na Vysočině a mů-
žeme se v  příštích letech těšit na 
pokračování této knihy s názvem 
Berta a Bertička.
Na závěr národní výstavy českého 
strakatého skotu se uskutečnilo 

jednání Komise pro zeměděl-
ství Rady Kraje Vysočina, kterou 
zahájil hejtman Kraje Vysočina 
a diskutovalo se například o pro-
blémech v  zemědělství i  možné 
spolupráci s Potravinovou bankou 
Vysočina.

-připr. red, zdroj: krú- Foto: zdroj 
Kraj Vysočina

Koloběžky a elektrokoloběžky se stávají v poslední době stále popu-
lárnějším dopravním prostředkem. Na koloběžce potkáváme osoby 
všech věkových kategorií, tedy nejen děti, ale také dospělé.

„S narůstajícím počtem koloběžek a elektrokoloběžek na trhu stoupá také 
počet dopravních nehod, které bývají ve většině případů spojené s vážným 
zraněním účastníků. Navíc někteří uživatelé koloběžek nerespektují zákon 
o provozu na pozemních komunikacích a často ani nevědí, jak se mají 
na koloběžce v silničním provozu správně chovat,“ uvedl plk. Mgr. David 
Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství po-
licie kraje Vysočina.
Jezdci na koloběžce se často pohybují po chodníku, kde bezprostředně 
ohrožují chodce,  přejíždí na koloběžce přes přechod pro chodce, kde 
hrozí kolize s projíždějícími vozidly, při odbočování nedávají znamení o 
změně směru jízdy a náhle odbočí, aniž by se předtím přesvědčil, zdali 
ho již nepředjíždí řidič vozidla, který jede za ním. Na tento nepříznivý 
stav proto zareagovali policisté Krajského ředitelství policie kraje Vy-
sočina a v sobotu 17. září v odpoledních hodinách realizovali mimo-
řádnou dopravně bezpečnostní akci, která byla zaměřena na uživatele 
koloběžek a elektrokoloběžek. Do akce, která probíhala na vybraných 
místech celého našeho kraje,  se zapojili policisté dopravní o pořád-
kové policie. Včerejší akci výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí, což se 
projevilo na malém počtu cyklistů a koloběžkářů v silničním provozu. 
Akce měla především preventivní charakter, proto policisté kontrolova-
né cyklisty a koloběžkáře ve většině případů upozornili na nedostatky 
v povinné výbavě jejich kola nebo koloběžky.
Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích ro-
zumí i koloběžka. To v praxi znamená, že ten, kdo jede na koloběžce, 
je cyklistou se všemi právy i povinnostmi. Pokud splňuje předepsané 
legislativní požadavky elektrokoloběžka, pak  na ní z hlediska zákona 
o provozu na pozemních komunikacích pohlížíme také jako na jízdní 
kolo. Z toho vyplývá, že uživatel takovéto elektrokoloběžky je cyklistou 
– tedy řidičem nemotorového vozidla.
A kdy tedy můžu s koloběžkou s pomocným motorkem na pozemní 
komunikaci? Koloběžky s pomocným motorkem jsou schválené Minis-
terstvem dopravy ČR pro provoz na pozemních komunikacích ve smy-
slu vyhlášky 341/2014 Sb., přílohy 12. Tato vyhláška uvádí, že koloběžka 
s pomocným motorem nesmí mít vyšší výkon jak 1000 W a její maxi-
mální rychlost nesmí přesáhnout 25 km/h (s pomocí motoru). Taková 
koloběžka může do silničního provozu za stejných podmínek, jako když 
jezdíte na jízdním kole.
Do stejného legislativního rámce se může dostat i tzv. načipovaná elek-
trokoloběžka, která má deaktivovaný omezovač rychlosti nebo výkonu. 
U případné dopravní nehody lze znaleckým posudkem zkoumat, zda 
elektrokoloběžka vyhovuje předepsaným předpisům, z čehož pramení 
obligatorní projednání zjištěných přestupků. Rovněž může dojít k situa-
ci, kdy pojišťovna odmítne uhradit pojistné plnění, pokud na dopravní 
nehodě mělo účast vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních ko-
munikacích.
Cyklista, tedy i řidič elektrokoloběžky, se primárně v silničním provozu 
pohybuje ve zřízeném jízdním pruhu pro cyklisty, vyhrazeném jízdním 
pruhu pro cyklisty, stezce pro cyklisty, smíšené stezce pro chodce a cyk-
listy a na silnici, kde jezdí při pravém okraji komunikace. Cyklista se 
nesmí pohybovat po chodníku ani přejíždět silnici kolmo po vyznače-
ném přechodu pro chodce. Pouze dítě mladší 10 let smí jet na chodníku. 
Cyklista mladší 18 let je podle zákona o silničním provozu povinen za 
jízdy použít ochranou cyklistickou přílbu  a mít ji nasazenou a řádně 
připevněnou na hlavě. Žádný řidič, tedy ani cyklista,  nesmí řídit pod 
vlivem alkoholu či jiné návykové látky.
„Na koloběžce jezděte vždy opatrně, ohleduplně, předvídatelně, přizpů-
sobte rychlost svým schopnostem i  stavu silnice. Jeďte jen takovou rychlos-
tí, abyste byli schopni včas zastavit na vzdálenost, na kterou máte rozhled. 
Uvědomte si, že řídítka elektrokoloběžky bývají úzká, tím snižují ovlada-
telnost koloběžky a zvyšují riziko pádu. Buďte pro ostatní účastníky silnič-
ního provozu dobře viditelní a při jízdě pokud možno používejte reflexní 
oblečení a reflexní doplňky,“ doplňuje plk. Mgr. David Jirák.

Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti, jako pro cyklisty:

– jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním od-
stupem

– pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběž-
ce je povinen ho použít

– jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle 
sebe.

– motoristé předjíždějí cyklisty/jezdce na koloběžce zásadně zleva
– koloběžka slouží pouze pro jednu osobu, nelze, aby na ní jezdilo více 

osob
– pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.
– platí povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schvá-

leného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a 
řádně připevněnou na hlavě.

– dítě do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze 
na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé 
její ploše.

– v pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka po-
voluje vjezd cyklistů.

– pokud se uživatel koloběžky do deseti let věku pohybuje na silnici, je 
nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po 
dosažení 10 let.

Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. Povinná výbava 
koloběžek je definovaná ve vyhlášce  341/2014 Sb. o schvalování tech-
nické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na po-
zemních komunikacích.

Povinná výbava:
– volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi.
– na rukojeti nesmí být ostré hrany – nebezpečí vážného poranění při 

nárazu na řídítka.
– účinné na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní).
– ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec.
– přední odrazka – bílá barva, umístění vpředu pod řídítky, může být 

kombinovaná s bílou přední svítilnou nebo blikačkou.
– zadní odrazka – červená barva, může být kombinovaná se zadní čer-

venou svítilnou nebo odrazovým materiálem obdobných vlastností, je 
možno použít i červené blikačky.

Jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za snížené viditel-
nosti mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem 
svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo pře-
rušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle 
osvětlena, lze použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přeru-
šovaným světlem. Pro jezdce na koloběžce, kteří se pohybují na pozem-
ních komunikacích, platí také pokyny policisty, musí respektovat svě-
telné signalizační zařízení – semafor a znát chování u tohoto zařízení.
Pokud cyklostezka navazuje přechodem pro chodce, musí jezdec z ko-
loběžky sesednout a koloběžku přes přechod jen vést a nesmí na ní jet. 
Osoba jedoucí na koloběžce používá jen pravý jízdní pruh, levý jízdní 
pruh jen v případě nutnosti použití k objíždění, předjíždění, otáčení 
nebo odbočování. A nesmíme zapomenout i na důležité pravidlo „být 
viděn“. Je důležité, aby i elektrokoloběžku bylo v provozu dobře vidět. 
Kromě vybavení osvětlením by měli lidé jezdící na koloběžce pamatovat 
i na reflexní materiály a doplňky.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Jízda na koloběžce musí být bezpečná. Jezdci na 
koloběžkách se občas chovají v silničním provozu 
nezodpovědně


