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Řidiči hned v pondělí 26. září využili objízdnou trasu po zámkové dlažbě 
kolem obchodů u polyfunkčních domů pod hradbami. Ne však všichni splňovali 
povolenou hmotnost do 3,5 tuny. Vydal se tudy i dálkový autobus. Pokud těžká 
auta poškodí tamní povrch, město tuto trasu uzavře. Foto: Iva Horká

prodáváme týdeník Medřičské listy
v nové prodejně COOP na Hliništích
ve Velkém Meziříčí
a v prodejně Farma Němec Netín.

Dne 20. 9. byly někde na ulici Komenského ve Velkém 
Meziříčí, v  prostoru mezi knihkupectvím Charvátová 
a Bránou, ztraceny dioptrické brýle v textilním pouzdře.

Poctivému nálezci nabízím za jejich odevzdání odměnu.

Tel.: 605 214 906.

Až do 7. října povede objížďka kvůli 
stavbě křižovatky též ulicí Třebíčskou 

Do druhé etapy vstoupila vý-
stavba nové okružní křižovatky 
na ulici Hornoměstská–Třebíč-
ská v pondělí 26. září.  Uzavře-
ný úsek v délce cca 75  metrů 
na silnici II/602 v ulici Hor-
noměstská si vyžádal změnu 
objížďky, a to až do 7. října.

Objízdná trasa pro vozidla 
do  3,5 tuny vede po  místní ko-
munikaci Třebíčská, přes ob-
chvat, dále po silnici K Novému 
nádraží, Sokolovská, Novosady. 
Město povolilo ale také průjezd 
po  komunikaci u  polyfunkčních 
domů ve  směru od  Novosad 
na Jihlavu. 
Ovšem, jak se již ukázalo v pon-
dělí, byla na  této vozovce vi-
dět i  vozidla těžší než 3,5 tuny. 
I  přesto, že na  omezený průjezd 

upozorňuje dopravní značka, vjel 
do  zmíněného úseku dokonce 
i dálkový autobus Student Agen-
cy. Ten urazil značku, ale i spojler 
na  svém vozidle, což způsobilo 
škodu za  zhruba 50 tisíc korun. 
Vedoucí odboru dopravy se 
na  městském webu vyjádřil, že 
pokud těžká auta tamní povrch 
poškodí, město tuto objízdnou 
trasu ulicí Pod Hradbami uzavře.
Neukázněné řidiče v místech po-
kutovali policisté, odbor dopravy 
požádalo o součinnost jak měst-
skou, tak státní policii.
Pro vozidla nad 3,5 tuny je urče-
na objízdná trasa po silnici II/354 
k. ú. Kochánov, Netín, Záseka, 
Zahradiště, Radostín nad Osla-
vou, Ostrov nad Oslavou, po sil-
nici I/37 Laštovičky, Rousměrov,  
Sklenné n./O., Jívoví, Křižanov, 

po silnici II/360 Martinice, Velké 
Meziříčí.
Během pondělního dopoled-
ne byla dopravní situace v  in-
kriminovaných místech vcelku 
přijatelná patrně i  díky otevření 
západního dálničního sjezdu 
u Velkého Meziříčí a také uzavře-
ní exitu v Měříně, kde auta z dál-
nice sjížděla. Přechodné doprav-
ní značení by mělo také omezit 
sjíždění vozidel  z objízdné trasy 
do Čechových sadů.                   
Další, třetí etapa výstavby pro-
běhne od  8. do  22. 10. Částeč-
ně bude uzavřena silnice II/602 
v  ulici Hornoměstská od  křižo-
vatky s  místní komunikací Tře-
bíčská. 
Provoz v  místech budou řídit 
střídavě semafory. 

Připr.: Iva Horká

Jak hodnotí své volební období krajští 
zastupitelé?
Pokračování z minulého čísla
Dohromady pět krajských zastu-
pitelů měl v uplynulém období 
mikroregion Velkomeziříčsko a 
Velkobítešsko. Tři zástupci byli 
z Velkého Meziříčí, po jednom 
z Velké Bíteše a Osové Bítýšky. 

V minulém čísle jsme přinesli 
vyjádření krajských zastupitelů 
z Velkého Meziříčí – senátora 
Františka Bradáče, starosty města 
Radovana Necida a místostarosty 
Josefa Komínka. V dnešním vy-
dání zveřejňujeme názory zastu-

pitele z Osové Bítýšky a zároveň 
starosty této obce Josefa Macha 
a Tomáše Kučery, místostarosty 
Velké Bíteše.
Jaké je tedy hodnocení po čtyřech 
letech dle zmíněných politiků?                                                       
Čtěte na straně 3.                                                                                     

Vyšly dvě nové knížky – o rybářství 
a netínských poutích
Dvě nové publikace vyšly v těchto 
dnech na  Velkomeziříčsku. První 
je věnována 120. výročí sportov-
ního rybářství ve Velkém Meziříčí. 
Jejím autorem je Bohumír Machát. 
Kromě jeho textu najdete v brožur-

ce o  64 stránkách také fotografi e 
M. Kotrby a archivní záběry místní 
rybářské organizace, a to jak černo-
bílé, tak barevné. 
Druhá kniha je určena především 
pro poutníky a  příznivce poutní 

tradice v  Netíně. Pro ty v  těchto 
dnech vyšla dlouho očekávaná 
publikace autora Jaroslava Mrni 
s názvem 300 let poutí do Netína 
(1714-2014).

Pokračování na straně 3

Architektonická soutěž je vyúčtována
Městské zastupitelstvo schválilo 
na uspořádání architektonické 
soutěže na Náměstí a přilehlé 
ulice ve Velkém Meziříčí částku 
ve výši 600 tis. Kč. Rada města 
pak schválila dalších 116 700 Kč. 

Částka 600 tisíc je určena pro udě-
lení cen soutěžícím architektům, 
organizaci samotné soutěže a  po-
rotu. Rada města na svém zasedání 
vzala na vědomí závěrečné vyúčto-

vání nákladů soutěže (viz tabulka 
na straně 2). Ceny úspěšným soutě-
žícím budou vyplaceny až po mar-
ném uplynutí lhůt na  podání ná-
mitek, případně podnětu k ÚHOZ 
a  Komoře architektů. Jeden ze 
soutěžících architektů totiž podal 
rozpor ke stavovskému soudu proti 
svému vyřazení ze soutěže.
Kromě částky 600 tisíc odsouhla-
sené zastupitelstvem schválila rada 
města v  březnu letošního roku 

dalších 116  700 Kč na  zmíněnou 
soutěž. Podle usnesení rady města 
mělo být z  této částky 84  700 Kč 
na zajištění pozice sekretáře a pře-
zkušovatele. Tuto funkci vykonával 
architekt Petr Velička, který mimo 
jiné v  komunálních volbách kan-
didoval za  Necidovo sdružení To 
pravé Meziříčí. Zbylých 32  000 Kč 
mělo být poskytnuto na  digitální 
model Náměstí sloužící jako pod-
klad pro soutěžící.            Pokr. str. 2

O hřišti na Kunšovci se dále jedná
Radní města na doporučení spor-
tovní komise před časem rozhodli 
o zrušení sportovního hřiště v  lo-
kalitě Kunšovec. Lidem se ale toto 
rozhodnutí nelíbí, proto se snaží 
tuto sportovní plochu zachovat. 
Jedním z nich je Jiří Svoboda, kte-

rý inicioval petici, kterou můžete 
stále podepsat. Také založil web 
www.hristekunsovec.webnode.cz, 
kde se dozvíte více informací o této 
snaze. „Co se týče hřiště, tak zatím 
je to tak, že 8. 9. proběhla schůzka 
se starostou, a některými úředníky, 

a  ten to v podstatě vrátil do spor-
tovní komise. Řekl, aby se k  naší 
žádosti komise vyjádřila. V říjnu 
opět zasedne sportovní komise, tak 
připravím prezentaci, kterou všem 
představím,“ nastínil aktuální situ-
aci Jiří Svoboda.                           -red-
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Tradiční akce Svatováclavské ohně se konala minulou sobotu ve Stránecké 
Zhoři. Před tím, než vyrazil průvod po vsi do tamního zámečku, proběhla mše 
svatá v kapli svatého Benedikta. 
Na zámku pak na diváky již čekala skvělá podívaná s šermíři, kejklířem či 
tanečnicemi a dalším programem. K poslechu hrála skupina J. P. Express. 
A na závěr byl připraven ohňostroj.
Tuto sobotu, tedy 1. října, se pak ve Stránecké Zhoři koná oblíbená Hubertova 
jízda. (Více o programu čtěte na straně 5.)
Text: red, foto: liko

Svatováclavské ohně opět vzplály ve 
Stránecké Zhoři

Obyvatelé sídliště na Hliništích mají novou prodejnu. Otevřeno je i v neděli

COOP družstvo Velké Meziříčí otevřelo minulou středu v 7 hodin 
ráno zbrusu novou prodejnu potravin a průmyslového zboží na Hlini-
štích ve Velkém Meziříčí. 

Pásku slavnostně přestřihli jak zástupci COOPu, tak města Velké Meziříčí 
i stavební firmy Atika, která prodejnu za necelý rok postavila. 
O chod se starají čtyři prodavačky, které sedm dní v týdnu nabízejí zákaz-
níkům čerstvé pečivo, uzeniny, ovoce a zeleninu a další nabídku potravin 
i průmyslového zboží. Krom toho lidé mohou využít platbu kartou či stra-
venkami, dále dárkové poukazy, platbu složenek, cash/back nebo dobíjení 
telefonů. Otevřeno má prodejna od pondělí do pátku od 6.30 do 17 hodin, 
v sobotu od 7 do 11 a v neděli od 8 do 10 hodin. „Jsme velmi rádi, že tu 
obchod je, a také je výborná ta otevírací doba v neděli. Stačí ty dvě hodiny, 
když člověk něco zapomene, zajde sem a nemusí jet třeba až do Billy,“ shodli 
se někteří první zákazníci. ve středu ráno. Pro ně byla také připravena spe-
ciální nabídka stáčeného vína či ochutnávky nejrůznějších potravin a další. 
O zákazníky by obchod nouzi mít neměl, sídliště se rozrůstá, nyní nově 
přibyly dva bytové domy, které přímo pod prodejnou postavila firma Buil-
ding centrum. Další domy či rodinné domky by podle slov místostarosty 
Josefa Komínka měly v této lokalitě stát v blízké budoucnosti.
Předseda představenstva velkomeziříčského COOP družstva Jaroslav 
Pavlíček (foto vlevo druhý zleva) sklidil pochvalu za odvahu postavit novou 
prodejnu na zelené louce. O tom, že se vedení COOPu o svoje provozovny 
stará, svědčí také fakt, že je postupně opravuje i na venkově. Za zmínku 
stojí kupříkladu bývalá Jednota ve Vídni, která prošla rekonstrukcí letos, 

a to po dlouhých zhruba čtyřiceti letech. Stejně tak byla opravena prodejna 
v Borech, a další na renovaci – třeba v Martinicích – teprve čekají.                     

Text a foto: Iva Horká

V Kundraticích u Křižanova spálili dvanáct včelstev kvůli moru
Kvůli včelímu moru muselo být 
spáleno celkem dvanáct včelstev 
jednoho chovatele z Kundratic 
u Křižanova. 

„Pokud jsou včely v  úlu zasaženy 
do  deseti procent, pálí se jen zasa-
žené včelstvo, nad deset procent se 
však musí spálit celý úl,“ informo-
val Alois Hájek, předseda Základní 
organizace Českého svazu včelařů 
(ZO ČSV) ve Velkém Meziříčí. Po-
dle jeho slov se zatím v  našem re-
gionu nikde jinde včelí mor neob-
jevil.Naposledy to bylo před třemi 
lety, kdy bylo spáleno celkem 104 

včelstev ze tří stanovišť – u Petráv-
če, ve  Lhotkách a  v  Dolních Heř-
manicích. Tehdy mezi nimi byla 
i včelstva z Velkého Meziříčí. Stejně 
tak byly do ohně přidány pomůcky 
a ostatní zařízení včelařů z napade-
ných úlů, ale také med.
„Proti této nakažlivé chorobě, nej-
horší metle včelařů, zatím neexistu-
je úspěšné léčivo, a tak nezbývá, než 
napadené včely spálit. Pálí se celé 
úly s  již usmrcenými včelami, ale 
i ostatní zařízení a pomůcky, se kte-
rými se v tahových včelách pracuje,“ 
upřesnil Alois Hájek.
                        Připravila: Iva Horká

Box:
Mor včelího plodu je závažné 
onemocnění včelích larev. 
Nemoc způsobuje bakterie. 
Jeho odolné spory přežíva-
jí v půdě i mnoho desítek 
let a způsobují dlouhodobé 
zamoření oblasti nákazy. Mor 
je důsledkem nedostatečné 
péče o včelstva (nezajištění 
čistoty úlů) a u volně žijících 
včel se téměř nevyskytuje. 
(Zdroj: Wikipedie.cz)

Foto vpravo: Alois Hájek

Architektonická soutěž je vyúčtována
Pokračování ze strany 1
Ceny soutěže
1. místo - Ing. Arch. David Mikulášek  150 000 Kč
2. místo - MCA Atelier   120 000 Kč
3. místo - Ing. Arch. Lucie Kadrmanová Chytilová  
    100 000 Kč
Zvláštní ocenění
Ing. Arch. Hlavatý    20 000 Kč
Ing. Arch. Alexandr Kotačka  20 000 Kč
Ing. Arch. lva Křikavová   10 000 Kč
Ing. Arch. David Balajka   10 000 Kč
Ing. Michal Říha    10 000 Kč
Ing. Arch. Petr Uhlíř   10 000 Kč
Celkem odměny                  450 000 Kč
Porotci
David Vávra   30 492 Kč

Ladislav Kuba   22 869 Kč
Tomáš Jiránek   20 300 Kč
Petr Smítal    17 150 Kč
Eva Uchytilová   15 400 Kč
Vladimír Sitta   13 300 Kč 
Olga Čermáková   11 200 Kč
Celkem porota                   130 711 Kč
Ubytování a občerstvení
Content s.r.o. 
Hotel Pod Zámkem   8 760 Kč
WAINES - POOL s.r.o.
restaurace a kavárna Jupiter  7 808 Kč
Celkem                   16 568 Kč
Celkem náklady – odměny, porota, ubytování a ob-
čerstvení                    597 279 Kč

Zprac.: Aleš Horký, zdroj: MěÚ VM

Podílí se Martakidis na kampani ODS 
i v letošních krajských volbách?
Předvolební kampaně pro 
krajské volby jsou v plném 
proudu. V posledních letech 
se v tuzemsku čím dál častěji 
využívá negativní kampaň. 
Ale i ta má své meze, o čemž 
se v předchozích krajských 
volbách přesvědčila ODS. 

Na  její kampani se podílel také 
Petros Martakidis, toho času 
manažer této strany. Jenomže 
Martakidis to se svojí horlivostí 
očerňovat politické konkuren-
ty přehnal a  své straně „zavařil“. 
Nakonec se musel omluvit stej-
ně jako krajské stranické špičky 
ODS.
O trapasu ODS v roce 2012 infor-
movala MF DNES. „Celý článek 
z  dílny ODS má název Socialisté 
na Vysočině vyhazují lidi z práce 
a zaměstnávají své kamarády.“ 
Deník také přinesl některé pa-
sáže ze článku, který byl posléze 
z  webu ODS stažen. „Čistky ne-
pohodlných, zaměstnávání stra-
nických kamarádíčků a  miliono-
vé platy komunistů. Tak vypadá 
personální politika koalice KSČM 
plus ČSSD na Vysočině,“ uvádělo 
se v  článku, pod nímž byl  po-
depsán Petros Martakidis, tehdy 

okresní manažer ODS na  Žďár-
sku. V  článku byl nařknut hejt-
man Jiří Běhounek z  provádění 
čistek například ve zdravotnictví, 
přičemž hejtman měl prý vyho-
dit ředitele havlíčkobrodské ne-
mocnice Víta Kaňkovského. Tato 
informace však byla lživá, Kaň-
kovský z funkce odvolán nebyl.
Deník MF DNES též zmínil 
Martakidisovo dřívější působení 
na krajském úřadě. „Bývalý novi-
nář Martakidis by měl mít dobré 
informace ze zákulisí krajského 
úřadu. Donedávna totiž připravo-
val pro hejtmanství oficiální kraj-
ské noviny, které dostávala každá 
domácnost na Vysočině. Z podoby 
těchto novin vycházel hejtman 
Běhounek i další radní ČSSD vel-
mi pozitivně. To už je minulostí. 
Dnes píše Martakidis pro ODS 
i takto: Komunistický hejtman Bě-
hounek (KSČ 1985-89) nezůstal 
v čistkách pozadu. Protože vládne 
krajskému zdravotnictví, odvolal 
ihned vedoucí odboru a nahradil 
ji velice rychle spřáteleným Lu-
kášem Kettnerem.“ Martakidis 
nakonec uznal svůj omyl ohledně 
ředitele havlíčkobrodské nemoc-
nice. „Stala se chyba, za kterou se 
omlouvám především panu Kaň-

kovskému,“ uvedl tehdy Martaki-
dis s tím, že za zbytkem článku si 
stojí. Omlouvali se i další členové 
ODS Miroslava Němcová a  Ivo 
Strejček.

Krajské noviny 
vyměnil za městské
Redakce týdeníku Medřičské lis-
ty oslovila Petrose Martakidise, 
zdali se i  letos jakýmkoliv způ-
sobem angažuje v kampani ODS 
před krajskými volbami. Mar-
takidis do  uzávěrky vydání ne-
odpověděl. Stejně jako na dotaz, 
jakou pracovní náplň obsahuje 
jeho pozice ve velkomeziříčském 
městském zpravodaji. Tam byl 
nakonec zaměstnán i  přes ne-
souhlas jak opozičních, tak ko-
aličních zastupitelů. Po  počáteč-
ním „schovávání“ se jeho články 
ve zpravodaji vyskytují stále čas-
těji, ačkoliv byl původně angažo-
ván prý jako externí dodavatel 
grafického zpracování periodika, 
správce webu apod. 
Martakidis, žijící v Netíně, si tak 
své zkušenosti z  vytváření kraj-
ských novin přenesl do  Velkého 
Meziříčí, kde se podílí na zmíně-
ném radničním měsíčníku. 
I přesto, že Martakidis svoje 
členství v  loňském roce v ODS 
oficiálně ukončil, pracuje i na-
dále na  pozitivním mediálním 
obraze přinejmenším jednoho 
politika této strany? 

Aleš Horký
« Petros Martakidis 
(zcela vpravo) 
v době, kdy byl 
místopředsedou ODS 
ve Velkém Meziříčí.

Foto: archiv ODS
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Pondělní podvečer v muzeu patřil rodinné sešlosti výtvarníků
Alina Jašková, absolventka VŠUP, obor textilní výtvarnictví a vyučující 
na VOŠTŘ a SUŠTŘ v Praze, její syn Jakub, profesionální hasič, pro 
kterého je malba koníčkem a jeho teta, Ivana Hladíková, absolventka 
pedagogické fakulty v Brně a vyučující výtvarné výchovy na místní zá-
kladní škole – to jsou hlavní aktéři pondělní vernisáže, která se konala 
na velkomeziříčském muzeu.
Návštěvníky přivítala ředitelka muzea Mgr. Irena Tronečková, hudeb-
ní doprovod zprostředkovali Aneta Vrbková, Jana Mikysková a Radek 
Polášek. Umělci byli představeni kurátorkou Mgr. Petrou Czumalo-
vou, která poutavě pohovořila o vzájemné propojenosti jejich tvorby, 
vyzdvihla rukodělnost coby základní atribut umění, ocenila dekora-
tivní kvalitu děl i nemalou míru expresivity. Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout kombinované techniky a porcelánové mozaiky, kterými jsou 
obohacené sugestivní akrylové obrazy Ivany Hladíkové, a to: „Okno 
plné hvězd, Voda ve vzduchu, Země vzdálená, Kapka naděje, Kruhy 
ve vodě, Život je kvíz, Protiklady, Zrození světla a Tři srdce – Potrat 
dítěte.“ Naproti tomu Jakub Jašek vystavil tři velkoformátové akryly 
expresivního stylu comics noir. Plošná tvorba byla citlivě doplněna pa-
ličkovanými náhrdelníky z tvorby Aliny Jaškové, pro kterou je typická 
vysoká ornamentálnost, kombinace materiálů i různost tvarů. 
Vernisáže se zúčastnila necelá sedmdesátka milovníků umění, pro kte-
ré bylo připraveno i malé občerstvení.
Výstavu Ivana Hladíková, Alina Jašková, Jakub Jašek - Obrazy a palič-
kované šperky lze navštívit denně mimo pondělí, od 9 do 12, od 13 do 
16, vstupné 10 Kč, pro návštěvníky muzejní trasy je výstava zdarma.

-text a foto: muz-

Dny otevřených ateliérů pod 
záštitou Kraje Vysočina se 
konají na Vysočině již po šes-
té, my, kteří vystavujeme 
ve výstavní síni Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí, se  letos 
zúčastníme podruhé.

Pro naši skupinu, vystavující 
v  Jupiter clubu jsme si vytvoři-

li samostatný název VelMezArt 
no.2 a  dovolujeme si vás milí 
přátelé do  těchto prostor pozvat 
na výstavu svých uměleckých děl.
Ostatní umělci z  našeho města 
mají pro tuto výstavu k dispozici 
své ateliéry.
VelMezArt no.2 vás zve  ve dnech 
1.–2. 10. 2016 do  výstavní síni 
Jupiter clubu ve  Velkém Meziří-

čí, Náměstí č. 17, začátek po oba 
dva dny je v 10.00, výstava potrvá 
vždy do 16.00.
Zahájíme malou vernisáží s  au-
torským čtením z knížky PaeDr. 
Zdeňky Polákové: Už jste o  tom 
slyšeli?
Vstup zdarma, některá díla bu-
dou i k prodeji.
Vystavují:

Martina Pospíšilová – malované hrn-
ky, olejomalby s polodrahokamy
Libuše Kotoučková – kresba pas-
telkami, temperami, lihovými fi-
xami – na karton, dřevo, textil, ká-
men, porcelán s prvky kaligrafie
Ing.  Ivana Jelínková – dřevořez-
by, abstraktní kresba tužkou, uh-
lem, pastelkami
Karel Reich – dřevořezba, obrazy

Mgr.  Iva Balabánová – malířka, 
olejomalba, malba temperou 
kombinovaná s  matným paste-
lem
Dáša Koumarová – kresby por-
trétů
Denisa Štefková – kresba černým 
pastelem
Ing.  Markéta Valentová –malíř-
ka, akryl, pastel

Bedřich Řezáč – umělecké ko-
vářství
PaeDr. Zdeňka Poláková – bás-
nířka, textařka
Kateřina Žáková – užitková a oz-
dobná keramika, obrazy, akryl
Srdečně vás milí přátelé zveme 
na naši výstavu.

Za VelMezArt no.2
Libuše Kotoučková

Dny otevřených ateliérů ve Velkém Meziříčí se konají již tento víkend

Vyšly dvě nové knížky – o rybářství 
a netínských poutích

Jak hodnotí své volební období krajští... 
Pokračování ze strany 1
Zhodnoťte, prosím, uplynulé 
volební období v  krajském za-
stupitelstvu a  Vaše působení 
v komisi/výboru?
Josef Mach – dopravní komise
Pokud mám hodnotit končící ob-
dobí v  krajském zastupitelstvu, 
tak musím konstatovat, že jsem 
rád, že jsem poznal, co tato práce 
obnáší. Z  pozice opozičního za-
stupitele jde o úkol hodně složitý, 
protože prosadit jiná řešení, než 
jaká navrhovala současná koalice 
ČSSD a  KSČM, je prakticky ne-
možné. O hodně konstruktivnější 
bylo moje působení v  dopravní 
komisi. Ta je tvořena zástupci 
všech stran z  krajského zastupi-
telstva. Neřeší se zde politika, ale 
skutečné problémy Kraje Vyso-
čina s dopravou a vše, co s tímto 
problémem souvisí - včetně opra-
vy silnic.
Tomáš Kučera – výbor regionál-
ního rozvoje
Byla to moje první zkušenost 
s  fungováním krajského zastupi-
telstva, která mi umožnila poznat 
rozsah kompetencí krajského 
zastupitelstva, krajského úřadu 
a poznat lépe celý kraj Vysočina. 
Radost mám mimo jiné z toho, že 
se podařilo zachránit gymnázium 
ve Velkém Meziříčí. Zároveň jsem 
sledoval důležité záležitosti týka-
jící se našeho mikroregionu, jako 
byla otázka slučování středních 
škol či výstavba vysokorychlostní 
tratě protínající náš region. Proto 
jsem rád, že KDU-ČSL je stranou, 
na jejíž kandidátce má i nyní Vel-
komeziříčsko i Bítešsko velmi sil-
né zastoupení. 
Co se Vám podařilo prosadit, 
nebo naopak?
Josef Mach
Pro snížení dopravní zátěže 
v Osové Bítýšce a ve Velké Bíteši 
se toho udělalo mnoho, ale je to 

běh na velmi dlouhou trať. V Oso-
vé Bítýšce se v  říjnu letošního 
roku začnou vykupovat pozemky 
pro stavbu obchvatu. Stavět by se 
mělo v roce 2018 a ukončení díla 
je naplánováno na rok 2020. 
Ve  Velké Bíteši se  pro zvýšení 
bezpečnosti silniční dopravy udě-
lal také velký kus práce.  Podařilo 
se prosadit výstavbu kruhové kři-
žovatky a  generální opravu kraj-
ské silnice na  ni navazující. Při-
pravuje se obchvat Velké Bíteše.
Co se týká koncepce veřejné 
dopravy na  Vysočině, kterou 
objednává Kraj Vysočina, i  zde 
dojde k  velmi výrazné změně. 
V  Dopravní komisi Rady Kraje 
Vysočina byl dlouhodobě pro-
jednáván hodně obsáhlý materiál 
s názvem „Veřejná doprava Vyso-
činy“. Tento byl dopravní komisí 
schválen s  doporučením Radě 
Kraje Vysočina, aby ho též přijala. 
Dokument pojednává o  jednotli-
vých tarifních zónách, o systému 
placení jízdného, o vzájemné ná-
vaznosti jízdních řádů autobusů 
a  vlaků a  o  mnoha dalších důle-
žitých zásadách a změnách včetně 
propojení dopravy se sousedními 
kraji. Věřím, že se tuto koncepci 
podaří přenést do praxe v krátké 
době.
Tomáš Kučera
Vzhledem ke  koalici a  naprosté 
jednotě ČSSD s KSČM jsme jako 
opozice neměli sílu vždy prosadit 
odlišné představy. Přesto se po-
dařilo i přes prvotní odmítnutí ze 
strany vedení kraje prosadit pří-
spěvek na vybudování památníku 
sv. Zdislavy v  Křižanově ve  výši 
600 tisíc korun. Dále bude na náš 
návrh KDU-ČSL navýšena částka 
ve Fondu Vysočiny na boj se su-
chem, byť byl odmítnut náš návrh 
na  navýšení přímo v  rozpočtu 
kraje. Nepodařilo se ušetřit pe-
níze zrušením pozic uvolněných 

předsedů legislativní a  bezpeč-
nostní komise a finančního výbo-
ru, kde tyto dobře placené funkce 
zastávají zastupitelé za  KSČM, 
aniž by odváděli adekvátní práci. 
Větší smysl mi dávala práce ve vý-
boru regionálního rozvoje (VRR), 
jehož členem jsem byl od začátku, 
a práce v kontrolním výboru, je-
hož jsem byl od roku 2014 před-
sedou. V rámci VRR jsme připo-
mínkovali nastavení některých 
dotačních programů. Kolegové 
ve výboru podpořili návrh, který 
jsme podali společně se starostou 
Třeště, na možnost použití dotací 
z  Fondu Vysočiny na  více míst-
ních částí v rámci jednoho města, 
kdy byly místní části měst dis-
kriminovány v  možnosti čerpání 
dotací proti samostatným obcím. 
Toto opatření pomůže místním 
částem jak Velkého Meziříčí, tak 
i Velké Bíteše. 
S  jakými ambicemi jdete Vy 
osobně, potažmo Vaše strana, 
do letošních krajských voleb?
 Josef Mach
Do  krajských voleb jdu s  tím, že 
bych rád obhájil svůj mandát 
a  pokračoval v  práci pro náš re-
gion. Je to poměrně velká ambice, 
protože kandiduji z 37. místa, ale 
minule jsem byl zvolen z 26. mís-
ta. Měl bych velkou radost, kdyby 
naše strana získala minimálně 
stejný počet mandátů jaký má 
v  současné době a  když po  vol-
bách vznikne jiná koalice ve vede-
ní Kraje. Vše ale záleží na voličích.
Tomáš Kučera
Naší velkou ambicí je zrušení vlá-
dy jedné strany, která má v zádech 
tři komunistické funkcionáře ne-
smyslně placené z rozpočtu kraje. 
A také chceme, aby Velkomeziříč-
sko a Bítešsko měly nadále na kra-
ji silné zastoupení a věřím, že nás 
v tom občané podpoří. 

Připravil: Aleš Horký

Pokračování ze strany 1

Meziříčí kdysi 
bývalo centrem 
sportovních rybářů
Kniha je rozdělena do  několi-
ka kapitol, které mapují činnost 
spolku. Na úvod lze najít počátky 
sportovního rybářství, které se 
datují ještě před rok 1896. Z  ar-
chivních materiálů lze vyčíst, že 
Velké Meziříčí kdysi bývalo ja-
kýmsi pomyslným hlavním měs-
tem sportovních rybářů z  Čech 
a Moravy. V dobách svého vzni-
ku patřili zdejší rybáři mezi prv-
ní plně české organizace a mnozí 
historici tvrdí, že byli tou úplně 
první samostatnou rybářskou 
organizací na  Moravě. Již před 
rokem 1896 existoval na Moravě 
Zemský rybářský spolek se síd-
lem v Brně. 
Další kapitoly se zabývají roky 
1945-1967, 1968-1989, 1990-
2015. Dále autor popisuje spor-
tovní úlovky, revíry, rybniční 
hospodářství, zmínka je i o pře-
hradě, práci s  mládeží a  kultur-
ních aktivitách rybářů, a dalších 

záležitostech. Čtení je poutavé 
nejenom proto, že autor tex-
tu sám napsal úspěšné povídky 
o rybách. Čtenář se dozví mnohé 
informace, které jinde těžko zís-
ká. Vydání knihy podpořilo měs-
to Velké Meziříčí.

Třísetletou tradici 
netínských poutí 
mapuje kniha 
Jaroslava Mrni
Druhá kniha je určená přede-
vším pro poutníky a příznivce 
poutní tradice v Netíně. Pro ty 
v  těchto dnech vyšla dlouho 
očekávaná publikace autora Ja-
roslava Mrni s názvem 300 let 
poutí do Netína (1714-2014).
Mapuje třísetletou poutní 
tradici v  Netíně od  jejích po-
čátků do  roku 2014. Nejde 
jen o  pouhý výčet církevních 
dějin této činnosti, ale spíše 
o  ohlédnutí za  bohatstvím li-
dové kultury Velkomeziříčska, 
do níž poutě i putování neod-

myslitelně patří. Tato tradice je 
hluboce zakořeněna v  mentalitě 
obyvatel města Velkého Meziříčí 
i  okolních obcí. Počet poutníků 
neustále roste i přes stále přítom-
nou sekularizaci lidové zbožnosti. 
Celobarevná publikace si bere 
za  cíl pozvat čtenáře na  tradiční 
pouť z Velkého Meziříčí do Netí-
na a poukázat na zajímavá místa, 
která se na poutní cestě nacházejí. 
Pro letité poutníky pak může být 
kronikou či pouze malým ohléd-
nutím za  mnohaletou, ale stále 
živou poutní tradicí a na četných 
fotografiích si mohou připome-
nout „jak ten čas letí“ a  také ty, 
kteří již dokončili svoji životní 
pouť na této zemi. Všem ostatním 
může posloužit jako turistický 
průvodce krásami krajiny a kultu-
ry Velkomeziříčska od zdobného 
baroka až do bohaté i prosté kaž-
dodennosti dnešních dnů.
Celobarevnou publikaci si můžete 
zakoupit za 130 Kč v knihkupectví 
Sypták  (U brány) a Marie Char-
vátová.
Připravila: Iva Horká
Foto: archiv MO a JM
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ing. Švihálková Mirčevská Dalimila
pořádá kurzy, vzdělávací akce a služby, individuální výuku a další:
Hatha jóga a integrální jóga, povídání si o zdraví ,,TROCHU JINAK“.
Ke Třem křížům 2148/25, 594 01 Velké Meziříčí, www.komoratcm.cz, 
mircevska@seznam.cz, tel. 721 223 709.

VYKOUPÍME AUTO v  ja-
kémkoliv stavu i  bez STK, 
cena do 30.000 Kč nebo 
dohodou. Prozvoňte, zavo-
láme, i  SMS – 720 565 756.

PŮJČKY
před výplatou

do 5000 Kč.
Bez registru.

Tel.: 731 457 371.

Pomocná
pracovní síla –
umývání nádobí,
úklid

Hledáme spolehlivou pomocnou 
pracovní sílu do kuchyně na umý-
vání nádobí a úklid v restauraci 
Jupiter ve Velkém Meziříčí. 
Pracovní doba: Dva týdny v měsí-
ci / po – pá (7 pracovních hodin)
Mzda 6 500 – 7 500 Kč / měsíc.
Info na tel.: 775 05 77 54.

Zubní pohotovost
1. 10. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město na Mor.
2. 10. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bítýška 130
8. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
9. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou

Kurzy anglič� ny 2016/2017
Cena: 3.600 Kč/60 vyučovacích hodin (říjen – květen)

Místo konání – ZŠ Sokolovská 
KONTAKT: 608 662 781

Anglic� na-kurzy@seznam.cz
www.kurzy-anglickeho-jazyka4.webnode.cz

CENA soukromého inzerá-
tu do Medřičských listů je 
30 Kč do jednoho vydání. 
Podávat je můžete v redak-
ci na Náměstí č. 4, mailem 
(ivahorka@seznam.cz), 
tel. na č. 732 203 787, 
739 446 820.

Oznámení
Dovolujeme si oznámit 
všem příbuzným, přáte-
lům a známým, že nás 
dne 10. září 2016 na-
vždy opustila paní

Anna Pástorová,
rozená Kosourová
z Velkého Meziříčí.

Rodina.

Změny ordinačních hodin
29. a 30. 9. MUDr. Šurda a MUDr. Paško-
vá – DOVOLENÁ
30. 9. MUDr. Peňáz – ŠKOLENÍ
30. 9. MUDr. Bednářová – ŠKOLENÍ
30. 9. MUDr. Zemanová – DOVOLENÁ
7. 10. MUDr. Matznerová – DOVOLENÁ
7. 10. oční ambulance – ŠKOLENÍ

Přijme do pracovního poměru

Požadujeme:
znalost NJ podmínkou, AJ vý-
hodou; fl exibilitu; aktivní vyhle-
dávání nových obchodních pří-
ležitostí; zkušenosti s obchodní 
činností; ochotu cestovat.
Nabízíme:
možnost seberealizace; vý-
hodné platové podmínky; zá-
zemí prosperující fi rmy
Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail.
Kontakt: sales@eurowagon.cz

Od října 2016 každý pátek v 19.30 hodin.

Kulturní dům, Sklené nad Oslavou.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Přerušení el. energie
30. 9. 7.30 – 12.45 Křoví – há-
jenka č. 75 a odběr v areálu pily č. 
142. 3. 10. 7.15 – 15.00 a 5. 10. 
7.15 – 16.00 Křižanov pila, Rybář-
ství, Zámecký lihovar, č.p. 5, 6, 7. 
5. 10. 7.30 – 10.00 Bohdalov – 
Chroustov. 6. 10. 12.00 – 14.00 
celá obec Vlčatín. 10. 10. 11.30 
– 13.30 Velké Meziříčí, KBB s.r.o. 

Hrbov 42, mob. 737 477 773.

Začátek výuky na univerzitě třetího věku se posouvá.
První hodina bude zahájena 6. října 2016.
Rozdělení do skupin zůstává stejně jako v minulém roce.
Termíny a témata kurzu „Nauky o planetě Zemi“
DS Velké Meziříčí
6. 10. Sluneční soustava
20. 10. Země, Mars a Venuše
27. 10. Geologie a nitro Země
3. 11. Mimořádná Afrika
10. 11 Povrch Země
24. 11. Cirkulace atmosféry Země
1. 12. Složení atmosféry Země
15. 12. Klima Země
12. 1. Vodstvo Země I.
26. 1. Vodstvo Země II.
9. 2. Krasové oblasti a jeskyně
23. 2. Biosféra
9. 3. Národní parky I.
23. 3. Národní parky II.
Přednáší RNDr. Milan Kameník • Změna vyhrazena • Učebna Univer-
zity třetího věku Domova pro seniory Velké Meziříčí, Z. Vorlové č. 2160

Zjistěte více informací o tom, jak 
si dopřát lázeňskou péči v pohodlí 
Vašeho domova!
Jak omladit svoji pleť, zjemnit vrásky!
Inspirace, jak se udržovat zdravá 
a mladistvá: galvanoterapie, mě-
ření odolnosti těla proti volným 
radikálům.

Ing. Eliška Vokounová
777 713 406

elavokounova.nsproducts.com

Anti-agingová 
technologie 
ageLOC
Po celém světě, napříč genera-
cemi, pohlavími, věkem a eko-
nomickému období je volání po 
anti-agingových inovacích den 
ode dne silnější. Spotřebitelé ne-
ustále vydávají peníze za produk-
ty, které posílí vitalitu a zachovají 
mladistvost a zdravou krásu.
Na základě mnohaletého jedi-
nečného výzkumu a ve spolupráci 
s předními světovými vědci byla 
již vyvinuta věda ageLOC®, revo-
luční metoda, která mění to, jak 
vypadáme, když stárneme. Tento 
jedinečný a patentovaný přístup 
je založen na identifi kaci klíčové 
skupiny genů, které souvisí s vě-
kem.
Produkty ageLOC® jsou vyvi-
nuty na základě patentované 
anti-agingové vědy, která se za-
měřuje na viditelné známky stár-
nutí. Péče o pleť zvenčí dovnitř 
a doplňky stravy, které působí ze-
vnitř ven, navrací naše tělo a mysl 
zpět do rovnováhy. Tím, že tyto 
produkty pracují společně, vytvá-
řejí ideální složení – jsou klíčem 
k tomu, abychom žili déle mladší 
a vitálnější.                            -evok-

elavokounova.nsproducts.com
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Akce VM a okolí
Do 30. 9. ROZKVETLÉ MĚSTO. Zdravé město VM – soutěž. Podmínky 
na webových stránkách Města Velké Meziříčí – www.velkemezirici.cz
1. 10. v 15.00
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5. Velký sál Jupiter clubu VM.
5. 10. v 19.30
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Filmová divadelní agentura Praha. Velký sál JC, vstupné: 380 Kč.
6. 10. v 18.00
PAVEL ŠPORCL A BAROCCO SEMPRE GIOVANE VE ŽĎÁŘE N. S.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, orchestr Barocco 
sempre giovane (Baroko stále mladé) v programu „To nejlepší z baroka“.
7. 10. v 10.00
BENEFICE NA JEDNÉ LODI V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
Výstava fotografií Jindřicha Štreita Vepsáno do vrásek.

KPH 2016 – 2017
Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s. r. o. 
uvádí novou sezónu
Středa 26. 10. 2016 * 19 hodin
INSPIRACE ŠANSONEM
Jana Musilová – zpěv, Petr Malásek – klavír
hostem dámské smyčcové kvarteto Beladona Quartet
Čtvrtek 24. 11. 2016 * 19 hodin
POCTA BAROKU
Lucie Rozsnyó – soprán, Miloslav Študent – loutna
Středa 4. 1. 2017 * 19 hodin
Novoroční koncert s tradičním přípitkem
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a operní hosté
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violon-
cello, operní sólisté v jednání
Středa 9. 3. 2017 * 19 hodin
Houslový recitál MILANA AL-ASHHABA
Součástí koncertu živá malířská performance
Pondělí 25. 4. 2017 * 19 hodin
SLAVONIC QUARTET
Jan Rybka, Lukáš Mik – housle, Leoš Černý – viola, Lukáš Svoboda – violoncello
Úterý 24. 5. 2017 * 19 hodin
Koncertní mistr České filharmonie houslista MIROSLAV VILÍMEC
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, 
přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Předprodej vstupenek a abonen-
tek: program. oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 566 782 001

VGS Velké Mezirící
Jclub, přízemí, koncert. sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!
4. 10. Ostrovy Chorvatska Jiří Trojan
11. 10. Z díla výtvarníka a řezbáře Františka Vacka Mgr. Ivana Vaňková
18. 10. Znojemská rotunda  Martin T. Hotárek

Akce v Bíteši
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Výstava prodloužena do konce 30. září 
ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5
30. září v 19.00 hodin
ZA PAPEŽEM NA KOLECH
Poslechněte si příběh čtrnácti mladých lidí z Bíteše a okolí o jejich půlmě-
síční dobrodružné pouti. Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, V. Bíteš.
Sobota 1. října od 8.00 do 12.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PBS
Areál společnosti PBS, Vlkovská 279, Velká Bíteš
13. října v 19.00 hodin
ŽALMAN 70 – koncert Pavla Lohonky
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš. Předprodej vstupenek na Klubu 
kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 17. října do 27. října po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – V. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5

PRODÁM
* Byt 2+1 ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 605 054 470.
* Rodinný dům 3+1 se zahradou 
ve Vídni u VM. Tel.: 731 457 371.
* Prostornou garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 777 190 399.
* Hoblovku-srovnávačku se 
spodním protahem MSP 200, výr. 
družstvo Rychnov n. Kněžnou. Ro-
tační sekačku ZS 65–02 k pohonné 
jednotce VARI, výr. firma LAKR. 
Stavební míchačku na dvě koleč-
ka směsi – šnekový převod. Menší 
šrotovník obilí s kamennými ko-
touči. Váhu decimálku do 190 kg, 
pohyblivé závaží. Nástěnné hodiny 
„kukačky“. Ceny dohodou. Tel.: 
605 789 845 – volat po 15. hodině.
* Brambory Adéla. Cena 600 Kč 
za 1 q, možnost i brambory červe-
né. Tel.: 733 220 519, 723 411 357.
* Knihovnu sv. dub pro studen-
ta – š 110, v 50, hl 30 cm, 400 Kč. 
Skříňku jako prádelník, v 85, š 52, 
hl 68  cm, 5 zásuvek za 600  Kč. 
Skříň proskl. dveře, hnědá, š  100, 
v 175 cm, na porc., sklo nebo kni-
hy – 600 Kč. Židle hnědé, čaloun., 
dubové 2 ks à 250 Kč. Botník s dvíř-
kami, hnědý, š 100, v 60 cm, 250 Kč. 
Židličku kulatou, otáčecí, ke klavíru, 
starší 80 Kč. Stolek konf. trojúh. tva-
ru, v 60 cm i pod tel., 150 Kč. Dve-
ře vnitř. sv. dub ze zámku v  Rak., 
1×80 P, 1×70 P, 600 Kč. Radio Kri-
váň, čtyřlamp., pro sběratele, hraje – 
nabídněte. Kytaru kratší, 96 cm pro 
6 – 10 r., 400 Kč. Citeru z Rak., z pol. 
19. stol. – nabídněte. Zárubně plech. 
starší, 90  cm P, 120  Kč. Železo do 
bet. 6 mm, 60 kg à 8 Kč/kg. Kamen. 
rouru na odpad 25 cm × 1 m, 80 Kč. 
Pletivo na král. klec nebo oploc. 
ovoc. stromků – 18 Kč/1 m. Ve Vel. 
Meziříčí, tel. 566 522 741. Frant. Sa-
laš, Pod Lesem 6.
* Staré zemědělské stroje: vázací 
lis na slámu, secí mašinu, čisti-
cí mlýnek na obilí, staré dřevěné 
vály a  jiné, plechová garážová 
vrata se zárubní, náhradní díly 
na VW Golf II., lipové dřevo. Tel.: 
604 473 997.
* Český česnek na uskladnění – 

Karel, Unikát, Dukát. Volat po 
16. hodině. Tel.: 605 981 347.
* Malou chatku s garáží. 15  km 
od VM. Cena dohodou. Tel.: 
561 023 806.
*  Hnědou prosklenou skříň 
na porcelán nebo sklo, v 170, 
š 100 cm – 600 Kč. Botník s dvíř-
ky, hnědý, š 100, v 60 cm – 250 Kč. 
Čerpadlo na vodu vč. motoru, sa-
cího potrubí na litin rámu (čerp. 
vat.) – 900 Kč. Fotoaparát Flexaret 
6A a brašnou za 600 Kč. 2 ks litin. 
radiátorů 200×600  cm à  600  Kč. 
Starší plech. zárubně 90P za 
120 Kč. Čelní sklo na MB 1000 – 
300  Kč. Nové pneu na Trabanta 
nebo přívěs za OA rozm. 5,20 13 
600  Kč kus. Nápravu na vlek za 
OA, nebržděnou, Bantam kola, 
600 Kč. Tel.: 566 522 741.
* Starší zachovalou rozkládací 
soupravu. Cena 2 500  Kč. Tel.: 
732  871  390.
* Starší obývací mahagono-
vou stěnu. Cena 2 500  Kč. Tel.: 
732  871  390.
* Dvě čalouněné válendy s úlož-
ným prostorem. Zachovalé, jeden 
kus 2 000 Kč. Tel.: 732  871  390.
* Med od vlastních včel, pastový 
(jarní byliny, řepka) i tekutý kvě-
tový smíšený (lípa, ostružiny, ma-
liny). 130 Kč/kg. Tel.: 739 673 472.

KOUPÍM
* Byt nebo menší domek ve Vel-
kém Meziříčí a okolí. Hotově. 
Tel.: 608 271 522.
* Koupím hodiny: sloupkové, fi-
gurální, podlahové, pendlovky, 
hrací, stolní a jiné zajímavé druhy. 
Dále obrazy 17.–20. století: olejo-
malby, akvarely a tempery na dře-
vě, plátně, plechu, kartonu a papíře 
všech žánrů a malířských stylů. 
Dále mám zájem o autory němec-
ké, rakouské, polské, maďarské a 
slovenské i obrazy nesignované. 
Dále koupím nábytek vyrobený 
před rokem 1930: příborníky, psací 
stoly, skleníky, komody – zejména 
bohatě vyřezávané a vykládané. 
Dále chladné zbraně, šavle, kordy, 
tesáky a dýky. Dále koupím šper-
ky, stříbrné předměty, svícny, mísy, 
vázy, tácy, hrací stroje a strojky, 
polyfony, orchestriony, flašinety, 
sochy a sošky z porcelánu, bronzu, 
cínu, slonoviny a dřeva, staré hrač-
ky. Malované, ryté a více barevné 
sklo, staré perské koberce a  jiné 
zajímavé starožitnosti i celé sbírky 
a pozůstalosti. Zaručuji rychlé a so-
lidní jednání. Tel.: 704 787 323
* Koupím vojenskou výstroj z va-
šich půd, sklepů a  stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, ru-
munské, italské a  české armády. 
Pro potřebu plánované výstavní ex-
pozice VELKOMEZIŘÍČSKO ZA 
PROTEKTORÁTU 1939–1945. 
Například výstroj z bývalé Bekovky 
– Feld bekleidungs amt der Luft waffe 
1/XVII (nyní Motorpal): vysou-
vací nože i  poškozené a  součástky 
k nim, tropické klobouky, blůzy, ko-
šile, kalhoty, kraťasy pískové, zelené 
a  modré barvy, čepice, kšiltovky 
a  lodičky, okované boty s koženou 
podrážkou, holínky, 12dírkové ka-
nady boční i přední šněrování, boty 
kombinované s plátnem nízké i vy-
soké, skládací příbory, chlebníky, 
ruksaky, tašky, brašny, batohy z te-
lecí kůže, pytle, oranžové bakelitové 
dózy, ochranné brýle, kukly a ušan-
ky, chrániče kolen, plynové masky, 
polní lahve, helmy, celty, oboustran-
né maskované vaťáky, prošívané 
vaťáky, hliníkové nádoby na vodu, 
várnice, kanystry, polní lopatky, 
lékárničky, ešusy, hodinky, kompa-
sy, rádio-technika, letecké bundy, 
kalhoty a  kombinézy s  kožichem, 
výstroj se zipy značky Zipp, Rapid, 
Elite, Ri-Ri, výstroj s cvoky značky 
Prym, Stock, rukavice, pásky pře-
zky, řemínky, postroje, muniční 
bedýnky plechové dřevěné, nášiv-
ky, vyznamenání a medaile, zbytky 
z techniky jako pásy, kola, součást-
ky, tachometry a  přístroje, optiky, 
puškohledy, dalekohledy, nářadí, 
zbraně a  části zbraní, dýky, šavle 
a bodáky, svítilny, baterky, karbidky, 
náboje a  nábojnice, knoflíky, nitě 
a kusy látek, dokumenty, pohledni-
ce a pracovní knížky adresované na 
Bekovku, fotografie z  období pro-
tektorátu Velkého Meziříčí a okolí, 
noviny z  období protektorátu, rád 
si i  poslechnu zajímavé příhody 
a historická fakta z okupace a osvo-
bození. Nabídněte cokoliv, i  silně 
poškozené! Dále koupím staré 
hračky: plechové, dřevěné, retro 
autíčka ŠKODA 1203, 105, 120 atd. 
šlapací autíčka Moskvič a jiné znač-
ky. Staré plechové trojúhelníkové 
krabice na olej Mobiloil, Shell atd. 
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: Gross Meseritscher, 
L. Heide a jiné pivovary. Stará jízdní 
kola, veterány, motocykly a veškeré 
součástky k  nim… Dále zajistím 
vyklizení vašich půd, sklepů atd. 
Děkuji za nabídky, které pomohou 
rozšířit sbírku a plánovanou expo-
zici. Volejte t. č.: 732 400 672, nebo 
stačí prozvonit, zavolám zpět. 

PRONÁJMY 
* Pronajmu byt 3+1 o rozlo-
ze 82  m2 ve zděné čtyřbytov-
ce v 1. poschodí. K bytu patří 
samostatná plynová kotelna 
a sušárna. Dále potom garáž, 
zahrada, dvůr a  kolna. Byt se 
nachází na hlavním tahu Velké 
Meziříčí–Měřín, a  to 5 km od 
Velké Meziříčí s  pravidelným 
autobusovým spojem na obě 
strany. V  místě je také škol-
ka a  samoobsluha. Telefon: 

605  125  847 po 17. hodině.

RŮZNÉ

* Nabízím doučování anglič-
tiny pro základní, střední školy, 
a přípravu na maturitu. Tel.: 
775 994 443.

* Hledám kamaráda nebo ka-
marádku, 28 – 29. Seznámení, 
sex. Nebo na motorku. Telefon 
704 292 544.

Inzerce

XXII. DRAKIÁDA
Neděle 2. října 2016
Fajtův kopec, Velké Meziříčí

Prezentace 12 – 13.30 hodin

Kategorie:
1. Rodiče s dětmi
2. 3 – 13 let
3. 14 a více let

Doprovodný program:
MySami, Stetson

XXII. DRAKIÁDA
Letiště Křižanov,
sobota 8. října 2016

14 h zápis soutěžících 
draků

15 – 16 h soutěžení draků
16 h vyhlášení výsledků 

a rozdělení odměn
14 – 17 h výstava letecké 

a jiné techniky

Při nepříznivém počasí se akce 
koná v omezeném rozsahu

Kino Jupiter
30. 9. 19.30 hodin
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Vstupné 120 Kč, 100 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
1. 10. v 19.30, 2. 10. v 18. 30 hodin
ANTHROPOID
Vstupné 120 Kč, 120 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
6. 10. v 19.30 hodin
CHRONIC
Vstupné 90 Kč, 92 minut, mláde-
ži přístupný od 15 let.

8. a 15. 10. v 19.30 hodin
DÍVKA VE VLAKU
Vstupné 110 Kč, 112 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.
9. 10. v 16.00 hodin
SIROTČINEC SLEČNY PERE-
GRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Vstupné 120 Kč, 128 mi., ml. příst.
9. 10. v 18.30 hodin
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Vstupné 120 Kč, 85 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.

Úterý 4. října 2016 * 19.30 hodin
JMÉNO
Polštářová bitva omezenců, kteří jsou přesvědčeni, že svá omezení už 
dávno překonali. Hrají: Jan Dolanský, Roman Zach, Linda Rybová, 
Petr Lněnička, Jana Janěková ml.
Úterý 8. listopadu 2016 * 19.30 hodin
JISTĚ, PANE PREMIÉRE
Břitká komedie o tom, jak se dělá velká politika. Hrají: Karel Heřmá-
nek, Dana Morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek jr. a další.
Úterý 22. listopadu 2016 * 19.30 hodin
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Madame Lily Harrison si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil tančit… 
Hrají a tančí: Chantal Poullain a Pavel Kříž, vítěz soutěže StarDance 2010.
Velký sál JC VM. Změna programu vyhrazena! Cena permanentky 1200 Kč.
Tel. 566 782 001, 004.

Divadelní sezona podzim

HUBERTOVA JÍZDA STRÁNECKÁ ZHOŘ
1. říjen 2016

Program:
13 h Slavnostní nástup u zámku ve Stránecké Zhoři, slavnostní přípitek.
13–13.30 h Odchod na trasu cca 6–8 km, vhodné pro kočáry, poč. skoků 15–20.
15–16 h Závěrečný dostih o krále honu pro velké koně a dostih pro pony.
 Posezení s občerstvením na trati, pivečko a něco tvrdšího, mož-

nost uvázání koní. Účastné 100 Kč.
 od 18 h Večerní posezení v pohostinství ve Stránecké Zhoři – 

s posledním soudem.
Všichni jste srdečně vítáni. Video na https://www.youtube.com/watch?v=RZ391L0pEK
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V minulém díle jsme si řekli něco 
obecně o ptačím tahu. V tomto díle 
se zaměříme na obrovskou skupinu 
ptáků, které říkáme pěvci.
Pěvci neboli zpěvní ptáci jsou větši-
nou drobní opeřenci, kteří se kromě 
jiného vyznačují tím, že hezky zpí-
vají. Patří sem například skřivan, 
sýkorka, vlaštovka nebo rehek. Do 
této skupiny se ale řadí i krkavcovi-
tí – vrána, sojka, straka a další, které 
bychom na první pohled a poslech 
mezi zpěvné ptáky nazařadili.
Podle tahových schopností může-
me všechny ptáky, tedy i pěvce roz-
dělit na tažné a stálé. Tažné druhy 
se přesouvají každoročně na velké 
vzdálenosti, stálé zůstávají celý rok 
na jednom místě. Podle tohoto by-
chom mohli říct, že ptáci, které ví-
dáme po celý rok jsou stálé druhy. 
Po celý rok jsou u nás třeba vrabci, 
sýkory, pěnkavy, zvonci, stehlíci, 
kosi a mnoho dalších.
Kroužkováním a výzkumem se ale 
zjistilo, že vysloveně stálých ptáků 
je velmi málo. I většina druhů, které 
můžeme pozorovat celý rok, se na 
větší či menší vzdálenosti přesouvá 
a k nám přilétají ptáci stejného dru-

hu ze severnějších států. Například 
červenky vídáme celoročně. Nejsou 
to ale pořád ty stejné. Většina těch, 
které u nás hnízdí, se na zimu pře-
souvá jihozápadním směrem do 
Francie, Itálie, Španělska a  severní 
Afriky. V zimě u nás můžeme po-
zorovat pouze červenky ze severní 
a severovýchodní Evropy. Podobně 
to mají z našich druhů také střízlíci, 
zvonci a čížci.
Částečně tažnými jsou i  kosi. Asi 
60  % našich kosů na zimu odlétá 
hlavně do Itálie a  Francie, zimu 
u nás přečká jen 40% jedinců. Také 
pěnkava obecná, která je jedním 
z  našich nejběžnějších ptáků, je 
částečně tažná. Asi 80  % našich 
pěnkav táhne do západní poloviny 
Středomoří. Zajímavé je, že většina 
samic odletí a u nás zůstávají samci. 
I  sýkory jsou částečně tažné, spíše 
se ale v hejnkách potulují krajinou 
a  na větší vzdálenosti jich odlétá 
menší počet. Zcela stálí ptáci jsou 
vrabci domácí a strnadi, kteří se od 
místa hnízdiště nevzdalují dál než 
na 10 km.
Nejvíce tažných pěvců odlétá do 
oblasti Středomoří. Jsou to třeba 

slavíci, konipasi, skřivani, špačci, 
pěnice a rehkové. Drozdi, což jsou 
ptáci příbuzní kosům, ale liší se 
hnědým zbarvením a světlým, čer-
ně kropenatým bříškem, jsou na 
rozdíl od kosů striktně tažní a také 
zimují v jihozápadní Evropě.
Až do jižní a střední Afriky z našich 
pěvců létají vlaštovky, jiřičky, rákos-
ník zpěvný nebo lejsci. V minulém 
díle jsem se zmínil i  o  drobném 
budníčkovi větším, který létá až do 
vzdálené Afriky. Také ťuhýci obecní, 
kteří jsou známí tím, že svou kořist 
napichují na trny a větvičky keřů, lé-
tají až do jižních částí Afriky.
Z České republiky ale ptáci nejenže 
odlétají do teplejších krajin, ale pro 
severněji hnízdící ptáky může Čes-
ko sloužit jako zimoviště. Každý si 
asi vzpomene na hejna havranů, 
kteří k nám na podzim přilétají. Ne-
pleťte si ovšem havrana s vránou, jde 
o jiný druh. Havran se od vrány liší 
třeba tím, že má světlejší a rovnější 
zobák. Havrani, kteří u nás zimují, 
přilétají převážně ze severovýchodu 
– z Ukrajiny, Běloruska a Ruska.
Ondřej Pelánek, vítěz Wildlife photo-
graphy of the year 2015

Duchovní slovo: Kdo je lepší?

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Čt 29. 9. Svátek sv. Michaela, Ga-
briela a  Rafaela, archandělů. 7  h 
Mše sv.: Za † manžela Pavla a živou 
rodinu. 18  h Mše sv.: Za Václava 
Kubíčka a duše v očistci. 19 h Mše 
sv.Vídeň. Pá 30. 9. Památka sv. 
Jeronýma, kněze a  učitele církve. 
8  h Mše sv.: Za  †  rodiče Drápe-
lovy a  syna,  †  rodiče Vondráčko-
vy, jejich  †  syny a  vnuka, za víru 
v  rodině a  šťastnou hodinu smrti. 
12  h Svatba VM: Martin Kudlá-
ček a  Markéta Rašovská. 13.30  h 
Domov pro seniory. 14  h – 16  h 
svátost smíření a  adorace NSO. 
17  h Mše sv.: Za  †  Evu Kolářovu, 
rodiče Remsovy a Kolářovy a duše 
v  očistci. Sobota 1. 10. Památka 
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, pan-
ny a  učitelky církv. 7  h Mše sv.: 
Za rodinu Smejkalovu, Bradáčovu, 
Kožených a vlastní úmysl. 7 h Mše 
sv. Lavičky. 11 h Svatba VM: Josef 
Dvořák – Karolína Kališová. 14 h 
Svatba VM: Jan Oulehla – Petra 
Cejnková. 18 h Mše sv.: Za farníky. 

Ne 2. 10. 27. neděle v  mezidobí. 
7.30 h Mše sv: Za manžele Látalovy 
s prosbou o Boží pomoc a ochranu 
Panny Marie. 9 h Mše sv.: Za Vác-
lava Zezulu a  syna. 10.30  h Mše 
sv. pro rodiny s  dětmi: Za živou 
a † rodinu Charvátovu, Hajátkovu 
a Šoltézovu. 18 h Mše sv.: Za Jaro-
slava Černého, jeho rodiče a Aloisii, 
Theodora a Boženu Křehlíkovy.
Farní oznámení: V  pátek 30.  9. 
pokračuje v  19.30  h v  kostele pří-
prava na biřmování. • Autobus na 
1. sobotu do Netína 1. 10. pojede 
v  17  h hodin od fary ve Velkém 
Meziříčí po obvyklé trase. • Roz-
vrh hodin náboženství v novém šk. 
roce 2016/2017 najdete v  nástěn-
kách a na internetových stránkách 
farnosti.
Kalendář plánovaných akcí ve 
farnosti: V týdnu od 3. 10. začíná 
výuka náboženství na základních 
školách naší farnosti. • Od středy 
5.  10. začíná také náboženství na 
faře v 18 h a na Gymnáziu ve Vel-

kém Meziříčí a  to nultou hodinu, 
což je od 7.05 h. • Každý čtvrtek od 
6. 10. zveme malé i větší děti na mši 
svatou v 18 h hodin v kostele sv. Mi-
kuláše ve Velkém Meziříčí.
Ohlášky pro Bory a okolí: Čt 29. 9. 
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafa-
ela, archandělů. Hor. Bory 17.30 h 
Mše sv. pro děti. Pátek Památka sv. 
Jeronýma, kněze a  učitele církve. 
30. 9. Dolní Bory 18 h Mše sv.: Za 
Františka Marka, Petra Hallu a  za 
rodinu Kujalovu a duše v očistci. Ne 
2. 10. 27. neděle v mezidobí. Horní 
Bory 9.45 Mše sv.: Za Antonína Ze-
leného, rodiče Zelených a Křížovy.
Farní oznámení: Mše svaté pro 
děti začnou 29. 9. v 17.30 h hodin 
v Horních Borech a budou pokra-
čovat po čtrnácti dnech. • Autobus 
na I. sobotu do Netína 1. 10. pojede 
v  16.40 h z  Hor. Borů po obvyklé 
trase. • Stolní kalendáře na rok 2017 
s názvem „Svědkové víry“, kterými 
je možné podpořit stavbu nového 
kostela v Brně – Lesné a  třebíčské 

kalendáře s  obrázky Svaté země 
jsou v prodeji v sakristii za 55 Kč.
Ohlášky pro Netín a  okolí: Ne 
25. 9. 26. neděle v mezidobí/ sbírka 
na podporu pastorace a  kněží br-
něnské diecéze. Netín 8 h Mše sv.: 
Za rodiče Peškovy, syny a  rodiče 
Ambrožovy. Po 26. 9. Netín 15.30 h 
Pohřební mše sv.: Za  †  Františka 
Pálku. St 28. 9. Slavnost sv. Václa-
va, mučedníka, hlavního patrona 
českého národa. Netín 8 h Mše sv.: 
Za Václava Hladíka, živou a † pří-
zeň. Pá 30. 9. Památka sv. Jeroný-
ma, kněze a  učitele církve. Netín 
18.30 h Mše sv.: Za Annu a Josefa 
Ekslerovy a celou přízeň. So 1. 10. 
I. sobota v měsíci. Netín 17 h pří-
ležitost ke svátosti smíření. 18  h 
Mše sv.: Za poutníky. Ne 2. 10. 27. 
neděle v mezidobí. Netín 8 h Mše 
sv.: Za rodiče Vítkovy a celou živou 
a † přízeň.
Farní oznámení: Mše svaté pro děti 
začnou v Netíně od 6. 10. v 17.30 h 
po čtrnácti dnech.        Josef Drlíček

Drozd zpěvný od nás 
na zimu odlétá do 
Středomoří.

Havrani polní, kteří 
u nás zimují, pocházejí 
ze severovýchodní 
Evropy.

Budníček větší cestuje 
až do střední Afriky.

Měl by křesťan být lepší než ten, 
kdo v  Boha nevěří? Měl by být 
morálnější, mít blíž k  dokonalosti 
a mít kdoví co ještě všechno navíc? 
Když naslouchám takovým úva-
hám, snažím se vysvětlit, že lidé, 
kteří se hlásí ke křesťanství, nejsou 
o nic lepší než druzí. Ve svém lid-
ství jsme na tom všichni stejně. 
Křesťané taky znají hněv, netrpě-
livost, nenávist, taky mohou pro-
padnout lecjakým pokušením atd. 
Také jsou hříšní, jak se píše v bibli.

Lidé víry – křesťané – jsou stejní 
jako všichni ostatní lidé. To, co 
je odlišuje, je vědomí, že ve své 
nedokonalosti, ve svých chybách 
a vinách, nemusí zůstat. Nemusí 
propadat beznaději svých chyb, 
vin a hříchů, ale znají cestu dál. 
Tu cestu jim otevírá Bůh skrze 
odpuštění. Kdo umí téhle cesty 
využít, ten se nakonec skutečně 
liší od toho, který uvízne v  ži-
votě bez odpuštění. Dostáváme 
šanci jednat otevřeně, nové pří-

ležitosti zachovat se ve vztahu 
k  druhým jinak a  můžeme se 
rozhodovat se bez přítěže. Na to 
narážím dost často, že mi někdo 
řekne: „jsem prostě takový a jiný 
nebudu“ a  já za těmi slovy sly-
ším: „Jsem prostě takový/tako-
vá, jak mě vidí horoskop, jak mě 
vidí ten druhý vedle mě a na to 
dám.“ Bůh nás přijímá bezpod-
mínečně. Bůh v nás vidí vždyc-
ky ještě velký potenciál. To tedy 
znamená – ne, až pro něj budu 

dost dobrá/dobrý. Ne, až si Boží 
milost zasloužím. Přijímá mě teď 
a  tady. Nemaskuje naše selhání, 
ale vede nás k pokání. Nejde mu 
o to utopit nás v našich vinách, ale 
nabízí cestu ven. Cestu k obnovu-
jícímu se lidství.
S díkem přijímáme, že smíme mít 
po ruce odpuštění. Silný a vzácný 
nástroj, kterým můžeme spravo-
vat naše vztahy. Odpuštění a z něj 
vyplývající smíření je osvobozují-
cí.                         Markéta Slámová

Na výstavě v domu kultury v Bohdalo-
vě bude vystaveno přes 3 000 drobných 
i hospodářských zvířat. V případě králíků, 
drůbeže a holubů od každého v okolo 100 
plemenech a barevných rázech.
Součástí výstavy je i  bohatý doprovodný 
program. Novinkou v doprovodném pro-
gramu bude třeba Králičí školka Karlík, 
která bude předvádět základní výcvik psů, 
ale i  agility, zooterapii, a  ukázka výcviku 
tance se psem. Svého králíčka můžete také 
naučit skákat pod vedením pětinásobných 
Mistrů Evropy králičí hop.
Součástí výstavy jsou také farmářské trhy, kde si budou moci návštěvníci 
vybrat z nabídky více jak 50 stánků. V letošním roce zde bude také dětská 
dílnička a někteří z řemeslníků budou také ukazovat výrobu svých pro-
duktů přihlížejícím zájemcům.
V průběhu pátečního dopoledne navštíví výstaviště děti z 11 škol a školek 
z okolí, které se na dvou desítkách stanovišť budou moci dozvědět něco 
nového o jednotlivých druzích zvířat a také je pohladit či pochovat.
Práce s mládeží v Bohdalově má tradici přesahující půl století. A tato prá-
ce se jí vrací v mladém kolektivu organizace, který patří k nejmladším 
v rámci ČR. Následně také v činnosti samotné organizace, kdy odcho-
vanci kroužku patří k nejaktivnějším členům. Pyšná může být organiza-
ce ale i na tu současnou nejmladší generaci. V letošním roce se mladým 
chovatelům z Bohdalova, společně s jejich kamarády z okresu Žďár nad 
Sázavou, podařil zlatý hattrick, když se jim potřetí za sebou podařilo zís-
kat první místo mezi okresy na celostátním kole Olympiády mladých cho-
vatelů.                                                  Za ZO ČSCH Bohdalov Marie Ondráková

Výstava Vysočiny Bohdalov

Mladí chovatelé z Bohdalova opět zazářili

Hosté velkomeziříčské pivnice Na 
Lipnici se v sobotu 24. 9. – v tomto 
roce už podruhé – vypravili auto-
busem do termálního komplexu 
Veľký Meder-Čalovo, no a neopo-
mněli s  sebou pochopitelně přib-
rat jednak své rodinné příslušníky 
a přátele, jednak také velmi vítané 
občerstvení na posilněnou – neboť 
jest všeobecně známo, že při dlou-
hém plavání paže umdlévají!
Celkově šlo o v pořadí již sedmou 
výjezdní akci lipnické série. Zú-
častnil se jí plný autobus zájemců, 
kteří byli opět navýsost spokojeni. 
Tam mezi Šamorínem a  Komár-
nem všem bylo skutečně zase moc 
dobře… Šlo vlastně o  zářijovou 
repliku téhož květnového zájezdu; 
opakování se totiž uskutečnilo pro 
opravdu velký úspěch první výpra-
vy do tamějších termálek. A hlavně 
že počasí – ale nejen ono – znovu 
vyšlo přenáramně!
Poděkování za zorganizování akce 
náleží Lence Markové, za pohoštění 
pak jí a Martinu Bezděkovi. Během 
jízdy bylo nabízeno uzené maso 
s chlebem, výtečná slivovice a kávo-
vý rum. Bezpečnou přepravu znovu 
zajišťoval náš dvorní řidič Roman 
Škopík z  fy ZDAR Velké Meziří-
čí, jemuž tímto také vyslovujeme 
poděkování a  uznání. Jeho man-

želka se navíc velmi dobře zhostila 
role hlavní vedoucí výpravy, když 
úspěšně zastoupila zdravotně indis-
ponovanou L. Markovou. Dobře jí 
při tom sekundovala mladá slečna 
Andrea Marková, dcera organizá-
torky. I jim dvěma tedy patří uznání 
a poděkování.
Na všemožných vodních atrakcích 
se nejvíce vyřádily především děti, 
které pak v  důsledku toho cestou 
zpět spaly na sedadlech jak zabité 
– zatímco většina dospělých zvo-
lila klidnější a pohodovější způsob 
pobytu v  místě určení (viz foto), 
a proto se udržela v podstatně větší 
formě a čerstvosti. Titíž po návratu 
do VM zakončili vydařenou sobo-
tu společným večerním posezením 
v pivnici Na Lipnici, což bylo velmi 
stylové.
Příštím lipnickým podnikem bude 
cesta na II. ročník „Guláš-festu“ do 
Chotěboře, kde bude vystupovat 
i  známý televizní kuchař Jaroslav 
Sapík. Při té příležitosti se uskuteční 
také exkurze v provozních prosto-
rách tamějšího pivovaru, v  úvahu 
ovšem rovněž přichází pěší výlet do 
kaňonovitého údolí blízké – a sku-
tečně překrásné! – říčky Doubravy. 
Výlet je plánován na sobotu 8. 10.; 
přihlášky u L. Markové na Lipnici.                    
-text a foto: vp- 

Lipničáci uskutečnili 
letos už druhý zájezd 
do Veľkého Mederu

Stěhovaví ptáci 2 – pěvci (Seriál o přírodě na pokračování.)
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Krajská soutěž Vysočiny B
Spartak VM B  1524:1753  Spartak VM A *0:6
Mičková  385:437   Baloun
Trnka  372:438   Kováč
Kamenský 392:448   Lavický B.
Starý  375:430   Mička
První letošní derby mělo jednoznačný průběh, béčku se totálně ne-
dařilo, a tak áčko přišlo lehce k bodům a upevnilo si pozici v čele 
tabulky.                 -js-

KUŽELKY

3. kolo letního poháru
H. Heřmanice – SK Netín 4:8
2x Šilhan T., Kutílek P., Mejzlík J. 
– 3x Plhák M., 2x Juda,2x Špaček, 
Pruša
HC Lukáš – Sanborn 4:10
2x Novák, Bartejs, Malát – 3x Bu-
káček, 2x Puffer, 2x Šulc, 2x Ha-
nus, Sláma
Auto Dobrovolný – SK Lavičky 
2:7
2x Šefčík – 4x Štěpánek, 3x Kam-
pas
Technické služby – SK Mostiště 
4:3
2x Šlapal O., Chatrný, Chudoba – 
Vidlák, Smejkal, Krejčí Voj.
Ve  finále se střetnou Sanborn 
a Technické služby. O třetí mís-
to si zahrají Netín a  Lavičky.  
-red-

HOKEJOVÁ 
MĚSTSKÁ LIGADorost

HHK VM - HC Choceň 5:4 (3:1, 
2:2, 0:1)
Góly a asistence HHK: 12. Amb-
rož F. (Bednář, Doležal), 19. Havliš 
(Bíbr A., Burian M.), 20. Havliš 
(Báňa), 24. Procházka (Kapusta L.), 
29. Doležal (Bednář).
Sestava HHK: Pestr (46. Svoboda 
I.) - Třeštík, Báňa, Burian M., Bíbr, 
Karásek, Přinesdomů - Bednář, 
Doležal, Ambrož F. - Procházka, 
Havliš, Kapusta L. - Zacha, Strádal, 
Bartošek.
Rozhodčí: Říha - Málek, Havel.
Vyloučení: 3:2, využití: 0:1, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 37:40 
(19:11, 13:13, 5:16). Diváci: 34. 
Starší žáci
BK Havlíčkův Brod - HHK VM 
11:2 (3:2, 6:0, 2:0)
Góly a asistence HHK: 5. Koudela, 

17. Chalupa (Švejda).
Sestava HHK: Juda P. - Kuřátko, 
Křikava Vít, Hammer, Švejda - Kři-
kava Vác., Zdvihal, Chalupa - Bár-
ta, Koudela, Bíbr.
Rozhodčí: Parýzek - Blaha, Krejčí.
Vyloučení: 2:4, využití: 3:0, v osla-
bení: 0:0.
Mladší žáci
BK Havlíčkův Brod - HHK VM 
2:7 (1:3, 1:1, 0:3)
Góly a asistence HHK: 5. Katolický 
M., 7. Caha J. (Modl), 16. Vrzal, 37. 
Vrzal (Katolický M.), 43. Vrzal, 45. 
Modl, 60. Krejčí.
Sestava HHK: Mašek - Čamek, Jur-
ný, Krejčí, Karásek P. - Modl, Vrzal, 
Caha J. - Katolický M., Jašek, Ně-
mec - Kratochvíla, Vejmola.
Rozhodčí: Bláha, Parýzek. Vylou-
čení: 7:2, využití: 0:1.
Přípravka
V sobotu se na našem zimním sta-
dionu uskutečnil turnaj přípravek 

roč. 2009 za účasti Žďáru nad Sá-
zavou, Velké Bíteše, Náměště nad 
Oslavou, Bystřice nad Pernštejnem 
a dvou týmů domácího HHK Velké 
Meziříčí.
Skupina A:
1. místo Žďár nad Sázavou
2. místo HHK VM "A"
3. místo Velká Bíteš
Sestava HHK VM "A": Chylík 
Š., Caha V., Černý J., Mleziva A., 
Šafránek S., Balga T., Hrnčíř R., Ka-
rásková A., Kratochvíl J., Večeřa Š., 
Navrátil D., Vrábel V., Doležal T.
Skupina B:
1. místo Náměšť nad Oslavou
2. místo Bystřice nad Pernštejnem
3. místo HHK VM "B"
Sestava HHK VM "B": Jašek M., 
Kopřiva Š., Doležal R., Hakl D., 
Mazáčová N., Martinec V., Kopři-
va D., Kratochvílová E., Bednář A., 
Plesl M., Tomšík V., Tesař J., Krško-
vá M.            -jj, hhk-

HHK MLÁDEŽ

Starší žáci přivezli tři výhry, mladší zahájili soutěž

STOLNÍ TENIS - LHOTKY
Český pohár - 2. kolo: Třešť – Lhotky 6:4; sestava Třešť –Macháč, Šandera, 
Neuman; sestava Lhotky - Musil, Nevrtal Z., Lavický.
Český pohár - 3. kolo: Jemnice – Lhotky 8:2; sestava Jemnice- Palát, Svo-
boda, Kabelka; sestava Lhotky- Musil, Nevrtal Z., Lavický.
Krajský přebor III. třídy - 1. kolo: Žďar n/ Sáz D –Lhotky 3:10; sestava 
Žďár: Klusáček, Veselský, Fortsam, Nekuža; sestava Lhotky: Nevrtal Z., Ne-
vrtal T., Musil, Lavický.
KP III. třídy - 2. kolo: Nové Město – Lhotky 3:10, sestava N. Město: Malý, 
Mazel, Nečas, Trnka; sestava Lhotky: Nevrtal Z., Nevrtal T., Musil, Lavický.

KP 1
SK Tenis Polesí – ST VM A 8:10
Body: Maštera Martin 3/1, Klíma Petr 2/2, Skryja Marek 2/2, Kampas Jan 
1/3. Čtyřhry: Klíma, Kampas a Maštera, Skryja
TJ Chmelná B – ST VM A 5:10
Body: Maštera Martin 4/0, Kampas Jan 3/0, Klíma Petr 2/1, Skryja Marek 
0/3. Čtyřhra: Klíma, Kampas
KP 2
TJ Jiskra Puklice – ST VM B 10:5
Body: Šoukal Slavomír 3/1, Kupka Jiří 1/2, Borůvka Vít 1/2, Bednář I. 0/3
TJ Jiskra Humpolec B – ST VM B 10:7
Body: Šoukal Slavomír 2/2, Kupka Jiří 2/2, Borůvka Vít 2/2, Bednář Ivan 
0/3. Čtyřhra: Šoukal, Kupka
První venkovní střetnutí mají za sebou družstva A i B. Nad očekávání 
skončily zápasy áčka. Favorizované Polesí, které ještě minulý rok hrálo tře-
tí ligu doplatilo na neúplnou sestavu a podlehlo nejtěsnějším výsledkem. 
Úvodní dvě čtyřhry se nám podařilo vyhrát, které nakonec v konečném 
sčítání bodů rozhodly o vítězi. V zápase se dařilo všem hráčům. Ve Chmel-
né B už byla výhra povinností, to jsme také potvrdili. Bez prohry odehrála 
dvojice Maštera a Kampas. Jako nováčci v soutěži KP 2 náš rezervní tým 
dvakrát podlehl. Zejména v Humpolci se odehrály vyrovnané boje se šťast-
ným koncem domácích.             -pk-

STOLNÍ TENIS - VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Na  druhý turnaj Ligy Vysočiny 
jsme vyrazili na  půdu Havlíčkova 
Brodu. První zápas proti Chrudimi 
jsme zvládli bez problému a po ko-
lektivním výkonu jsme slavili pře-
svědčivé vítězství. Poté nás čekal 
domácí soupeř, který nám měl co 
vracet z 1. kola. Zápas byl od začát-
ku velmi vyrovnaný a měl patřičný 
náboj. Obě mužstva makala napl-
no, ale více ze hry mělo naše druž-
stvo a dovedlo utkání do vítězného 
konce 12:10.
Ve třetím utkání proti Novému Ve-
selí „A“ jsme drželi krok do 7. mi-
nuty (3:2). Následně se již projevila 
kvalita soupeře, který trestal naše 
chyby rychlými útoky. Kluci se sice 

snažili, ale na soupeře jsme nesta-
čili a  podlehli jsme vysoko 6:21. 
V posledním zápase nás čekal silný 
soupeř z  Pardubic. Kluci od  za-
čátku dokazovali, že chtějí utkání 
vyhrát a  soupeře po  kolektivním 
výkonu přehráli. Poslední utkání se 
nám vydařilo nejvíce, kdy již zača-
la fungovat obrana a kluci hráli jak 
v obraně, tak v útoku kolektivně.
I bez opor Vojty Svobody a Štěpána 
Fialy, které museli zastoupit ostatní 
kluci nebo je nahradit bojovností, 
odehráli starší žáci solidní turnaj. 
Na  favorizované Veselí musíme 
podat ještě lepší výkon, zde se mu-
síme zlepšit ve  všech činnostech. 
Ostatní soupeře jsme dokázali 

přehrát a  téměř všichni se zapsali 
do  střelecké listiny. Tahouni týmu 
na tomto turnaji byli Alex Cerkal, 
Roman Juhoš a Lukáš Dobejval.
Výsledky:
VM – TJ Sokol Chrudim 22:2
VM – Jiskra Havlíčkův Brod 12:10
VM – TJ Sokol Nové Veselí “A“ 6:21
VM - 1. HC Pardubice 14:8
Sestava a branky: T. Krčál, R. Juhoš 
(9) - L. Dobejval (15), A. Cerkal 
(11), F. Mička (4), R. Navrátil (4), T. 
Kučera (3), A. Kuřátko (4), J. Bor-
kovec (1), J. Strýček (3), J. Mach (1), 
T. Rosa (1), Š. Klapal, trenéři P. Kav-
ka a D. Stoklasa.                        -pk-
Družstvo mladších žáků „B“ ode-
hrálo svůj první turnaj Ligy Vyso-
činy. Družstvo je zařazeno do  tzv. 
„skupiny východ“, kde se bude tur-
najovým způsobem utkávat s druž-
stvy Nové Veselí „A“, Dolní Cere-
kev, Chrudim, Pardubice a  Velké 
Meziříčí „A“.
V  prvním zápase proti Novému 
Veselí „A“ neodehráli kluci dobře 
osobní obranu, proto byl po  po-
ločase stav 4:7. V  "klasické" hře 
druhého poločasu jsme se bohužel 
stále rozkoukávali, proto soupeř 
lepším pohybem navýšil vedení 
na  konečných 10:16. V  druhém 
utkání s  Dolní Cerekví nám opět 
nevycházela osobní obrana, kterou 
jsme prohráli 2:5. Tento nepříznivý 

stav se nám naštěstí podařilo v dru-
hém poločase zvrátit pomocí aktiv-
ní obrany 3-3 na konečných 11:8.
Třetí zápas turnaje s chrudimským 
družstvem odehráli kluci nejlépe. 
Osobní obrana začala konečně 
fungovat. Od  začátku jsme si bu-
dovali náskok (7:3), který jsme 
zopakovali i v klasické hře (15:5). 
V  posledním utkání s  nováčkem 
soutěže, družstvem Pardubic, 
jsme v prvním poločase při osobní 
obraně jasně dominovali a vytvo-
řili jsme si náskok 6:1. Poté došlo 
v druhé půli k podcenění soupeře. 
Také se nám nedařilo proměňovat 
vyložené šance, a  proto jsme vy-
hráli pouze nejtěsnějším výsled-
kem 9:8.
Družstvo střelecky táhl hlavně Fi-
lip Čížek a Marek Požár. Dobré je, 
že si dostatečně zahráli všichni pří-
tomní hráči a založili tak na dobrý 
vývoj týmu pro následné turnaje.
Výsledky:
VM "B" – N. Veselí „A“ 10:16 (4:7)
VM "B" – Dolní Cerekev 11:8 (2:5)
VM "B" – Chrudim 15:5 (7:3)
VM "B" - Pardubice 9:8 (6:1)
VM "B“ - L. Deraha, T. Kučera – F. 
Čížek (18), M. Požár (14), J. Čer-
mák (4), D. Dřímal (3), P.  Kotouček 
(3), D. Slabý (2), M. Konvalinka (1), 
F. Švihálek, J. Požár, trenéři P. Živčic 
a D. Stoklasa.                  -pž-

O víkendu 16.-18. 9. 2016 se na autodromu ve Vysokém Mýtě uskuteč-
nil závěrečný závod o Pohár Autoklubu České republiky motokár. Tento 
podnik byl jako tradičně nejlépe obsazeným závodem, jelikož se vždy jede 
na stejné trati jako o týden později Mistrovství České republiky. Účastní 
se ho kompletní motokárová špička, která ho bere jako přípravu právě na 
prestižní Mistrovství ČR a také tradičně jezdci z Polska, Slovenska a Ma-
ďarska, kteří si tuzemské závody oblíbili pro jejich vysokou kvalitu a účast.
Jak sobotní rozjížďky a měřený trénink, tak nedělní finálové jízdy se jely za 
proměnlivého počasí, které kladly velké nároky na nastavení motoru. Niki 
mezi osmnácti jezdci kategorie Easy 60 zajel v měřeném tréninku šestý nej-
lepší čas a tuto pozici uhájil jak v první, tak druhé finálové jízdě. V té třetí ve 
snaze prodrat se na stupně vítězů skvěle odstartoval, zariskoval a po první 
zatáčce byl třetí. Po postrčení jedním ze soupeřů však skončil mimo trať. 
Ani následná stíhací jízda nestačila na lepší jak osmé místo. Robin mezi 
nejmladšími závodníky skončil jízdy na výborném šestém, sedmém a os-
mém místě a hlavně si opět zajel na této trati svůj nejlepší čas, což je velkým 
povzbuzením pro další závod!           Autor: SENSHI

Bratři Rausovi závodili ve Vysokém Mýtě

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ - ŘÍJEN
So  1.10. 13.30 – 15.00
Ne  2.10. 13.30 – 15.00
St  5.10. 14.15 – 15.45
So  8.10. 14.15 – 15.45
Ne  9.10. 14.30 – 16.00
St  12.10. 14.15 – 15.45
So  15.10. 15.00 – 16.30
Ne  16.10. 14.45 – 15.15
St  19.10. 14.45 – 15.45

So  22.10. 14.15 – 15.45
Ne  23.10. 14.00 – 15.30
St  26.10. 10.00 – 11.30
Čt  27.10. 10.00 – 11.30
Pá  28.10. 13.45 – 15.15
So  29.10. 14.00 – 15.30
Ne  30.10. 14.15 – 15.45
Vstupné –  bruslící 20,- Kč, do-
provod 10,- Kč

V neděli na Fajtově kopci proběhl lyžařský pohár 
v suchém slalomu.         -foto: pz- 

V sobotu 1. října začíná  pro dru-
holigové muže sezóna. Druhá v 
2. lize. Muži obhajují bronzovou 
příčku z loňského ročníku.
Poslední zkouškou před vypuk-
nutím mistrovských soutěží byl 
pro velkomeziříčské muže turnaj 
ve Znojmě. Za účasti 14 družstev 
nejprve vyhráli všechny zápasy ve 
skupině. Netolice, Tišnov a Žabo-
vřesky odešly poraženi vždy 2:0. 
Ve finálové skupině potom nejpr-
ve porazili okresního rivala Žďár 
n.S. 2:0 a k výhře celého turnaje již 
stačilo vyhrát jeden set s Hradcem 
Králové. To se podařilo a po vý-
sledku 1:1 (hrálo se na dva hrané 
sety) obsadilo naše družstvo první 
místo. Navíc Eda Heřmánek byl 
vyhlášen nejlepším hráčem tur-
naje.
2. liga startuje již tuto sobotu 1. 
října. V 10.00 přivítají naši muži 
staronového nováčka družstvo 
Chvaletic. V kádru došlo k ně-
kterým změnám. Odešli celkem 3 
hráči základní sestavy. Do H. Bro-
du se vrátil Václav Hladík, do ex-
traligového Brna přestoupili s ju-
niorským věkem skončivší Danek 
Římal a Michal Kacafírek. Opač-
nou cestou putoval z Chocně náš 
odchovanec Víťa Šimek, z Dukly 

Liberec se vrátil další odchovanec 
Luboš Pospíchal a do třetice z Tře-
bíče přišel Martn Novotný, který 
rovněž své začátky spojil s Velkým 
Meziříčím. Kádr družstva budou 
tedy tvořit nahrávači Marek Slavík 
a Víťa Šimek, blokaři Luboš Pospí-
chal, Tomáš Krejska a Jirka Hury-
ta, smečaři Ondra Žaba, Honza 
Kučeta a David Pešta, který začá-
tek soutěže však nestihne pro zra-
nění kolena. Liberem bude Martin 
Novotný a diagonálním hráčem 
Štěpán Žaba. Podobně jako loni 
budou do hry zasahovat i nejlepší 
junioři, hlavně Eda Heřmánek na 
postu smečaře nebo diagonálního 
hráče, smečař Dominik Žaba, blo-
kař Filip Brychta a diagonální Pa-
trik Indra. Bratři Štěpán a Ondra 
Žabovi, Filip Brychta a Patrik In-
dra navíc ještě startují za prvoligo-
vou Choceň. Trenérem družstva 
je opět  Petr Juda, který zároveň 
trénuje i juniory.
Ambice jsou pochopitelně vyso-
ké. Přinejmenším obhájit loňské 
pozice, co se týká výkonu. Ovšem 
hlavním cílem je ještě více stabili-
zovat kádr stálých hráčů a postup-
ně vytvářet podmínky pro to, aby 
jednou byla ve Velkém Meziříčí 
ještě vyšší soutěž.         Petr Juda

Volejbalová 2. liga mužů 
začíná v sobotu!
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Fotbalisté po skvělém výkonu podlehli Dukle. Souboji přihlíželo 1 620 diváků

FC Velké Meziříčí - FK Dukla 
Praha 1:2 (0:0)
Hlavní rozhodčí : Marek Emanuel
AR1+2: Antoníček Petr + Šimáček 
Jakub
Delegát: Hojsík Petr. Diváci: 1 620.
Góly : 64. Demeter (P) - 62. Miloše-
vič, 67. Hanousek (P)
Žluté karty : 67. Kruba  - 50. Man-
zia, 65. Bezpalec, 86.Juraška
Sestava domácí:  Kruba – Kriegs-
mann, Šimáček, Krejčí (88. Bou-
ček) - Dolejš, Puža (77. Souček), 
Šuta, Smejkal (67. Berka), Demeter 
– Mezlík, Simr - na lavičce Čermák, 
Krčál, Zavadil, trenér Smejkal.
Sestava hosté : Hroššo – Hanousek, 
Čajič, Preisler, Kušnír – Albiach 
(61.Tetour), Miloševič, Koval (74.
Vopat) – Menzia (55. Juroška), 
Bezpalec, Olayinka - na  lavičce 

Brejcha, Kozel, Luong, trenér Dr-
sek, asistent Hynek.
Pohárové utkání 3. kola Mol Cupu 
se hrál před fantastickou diváckou 
kulisou. Tomuto utkání přálo i po-
časí a dobře bylo připravena hrací 
plocha. Náš tým byl poprvé v této 
sezoně kompletní bez marodky 
a  nastoupil v  útočném postavení 
3-5-2. Hosté nastupovali se 7 hráči 
v základní sestavě, kteří nastoupili 
o víkendu proti Bohemians.
Od  úvodního hvizdu se začalo 
hrát velmi svižně a  obě mužstva 
především dopředu. Ve  4. minutě 
utkání přišla naše první šance, kdy 
míč u  rohového praporku získal 
Dolejš, na vápně našel Mezlíka, ale 
ten tvrdou střelou trefil hráče hostí. 
Ve 23. min přišla největší naše šan-
ce, kdy dobře presující Simr sebral 

míč Kušnírovi a následně ho posílá 
před prázdnou bránu na  Deme-
tera, který přestřelil branku hostí. 
Ve 25. min poslal do vápna dlou-
hý míč Dolejš a  hostující hráč si 
dal málem vlastní gól. Ve 32. min 
se blýskl náš brankář Kruba, který 
zlikvidoval včasným vyběhnutím 
šanci dvou hráčů soupeře.
Druhý poločas se hrál opět ve vy-
sokém tempu. V 57. min předvedl 
velké sólo přes celé hřiště Dolejš 
a ve vápně připravil míč Demetero-
vi, ale ten opět jen přestřelil branku 
hostí. V 62. min přišla první gólová 
akce, kdy po  autovém vhazování 
vykombinovali hosté naši obranu 
a Miloševič otevírá skóre 0-1. Tento 
stav dlouho nevydržel. V  64. min 
byl ve  vápně faulován Simr a  na-
řízenou penaltu Demeter bez pro-

blémů proměnil. V 67. min se opět 
měnilo skóre utkání, kdy po  ne-
dorozumění Kruby a  Puži došlo 
k faulu našeho branáře a nařízenou 
penaltu bez problémů proměnil 
hostující Hanousek. V závěru utká-
ní odpustil hlavní rozhodčí hostům 
jasnou penaltu za  ruku ve  vápně 
jejich hráče. V závěru utkání se do-
stal málem do  gólové šance Simr, 
ale chyběl mu krok v malém vápně. 
Naši kluci předvedli bojovný vý-
kon, ale bohužel  ligový soupeř 
vstřelil o jeden gól více, takže utká-
ní nakonec vyhrál.
MFK Vyškov - FC Velké Meziříčí    
3:0 (2:0)
Góly: 32. Sečkář, 34. Přerovsky, 80. 
Němeček Hla
vní rozhodčí : Trávníček, AR1 + 2: 
Dohnálek, Kozubík. Delegát: Pro-

keš. ŽK: 3. Jeřábek - 10. Smejkal, 
47.  Kriegsmann, 66. Demeter. Di-
váci: 290.
Sestava: Kruba – Kriegsmann, Ši-
máček, Krejčí (70. Bouček) – Do-
lejš, Půža (59. Berka), Smejkal, 
Šuta, Demeter – Simr, Mezlík (83.
Nevoral), na lavičce Zavadil, trenér 
Smejkal.
Již třetí těžké utkání během 6 dnů 
sehrál náš tým v sobotu ve Vyško-
vě. Sice unavení, ale zdravě nabuze-
ní nastoupili kluci k tomuto utkání.
Úvod utkání nám vyšel náram-
ně. Již ve  třetí minutě po pěkném 
prodloužení za obranu od Mezlíka 
se dostal do  samostatného úniku 
Šuta, toho ve  vápně stáhl rukou 
Jeřábek, který dostal žlutou kartu 
a nařídil penaltu. Na tu se postavil 
exekutor Demeter, ale jeho špatnou 
střelu domácí Klimeš chytil. Ve 32. 
min ztratil míč Mezlík, následuje 
rychlý protiútok a následnou stře-
lu Kruba vyráží, ale pohodlně do-
ráží nikým nehlídaný Sečkář 1:0. 
Od této chvíle začali na hřišti do-
minovat domácí. V  35. min krás-
nou střelou z vápna zvyšuje na 2:0 
Přerovský.
Druhý poločas byl v  režii domá-
cích. V  63. min technická střela 
Přerovského těsně minula naši 
branku. V  69. min jsme měli 
po  dlouhé době my šanci. Berka 
založil protiútok a na konci byla Si-

mrova střela do Klimeše. V 80. min 
jsme ztratili míč ve  vápně domá-
cích a po rychlém brejku domácích 
Němeček zvyšuje na  konečných 
3:0. Dnešní utkání domácí vyhráli 
zcela zaslouženě.
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Prvních 20 minut utkání jsme byli 
lepším týmem, ale pak přišla daň 
za středeční pohárové utkání úna-
va. Domácí nás pak zcela přehráli 
a  na  hřišti dominovali. Náš herní 
výkon usnadnil domácím vítězství. 
Pokud za  celý zápas takřka nevy-
střelíte, tak se nedá vyhrát.“

-foto: Antonín Dvořák-

1. Vyškov 9 6 1 2 17:7 19
2. Uničov 9 4 5 0 17:9 17
3. Sigma Olomouc B 9 5 1 3 16:7 16
4. Otrokovice 9 5 1 3 18:21 16
5. FC HLUČÍN a.s. 9 4 3 2 17:12 15
6. Petřkovice 9 4 2 3 20:16 14
7. Hulín 9 4 1 4 15:13 13
8. Velké Meziříčí 9 4 1 4 20:21 13
9. Zlín B 9 4 1 4 15:16 13
10. Třebíč 9 4 1 4 14:15 13
11. Slovácko B 9 3 3 3 12:14 12
12. HFK Olomouc 9 3 2 4 7:19 11
13. Mohelnice 9 2 3 4 9:13 9
14. Blansko 9 2 1 6 10:12 7
15. SK Líšeň 9 1 3 5 11:15 6
16. Kroměříž 9 1 3 5 12:20 6

sobota 1. 10. v 15.00
muži B - Ždírec nad 

Doubravou

neděle 2. 10. v 10.15
muži A - FC Viktorie 

Otrokovice

Přípravka
V neděli 25. 9. 2016 se konalo páté 
kolo atletických přípravek kraje Vy-
sočina v Jihlavě.
V  celkovém umístění víceboje 
máme jednu stříbrnou medaili zá-
sluhou Sáry Pavlidu.
V dílčích disciplínách se naši svě-
řenci na medailové pozice podívali 
celkem 9 krát.
Za  dívky Sára Pavlidu (2x zlatá 
za 50 m a dálku a 2x stříbrná za př. 
běh a  medicimbal), Nikola Bed-

nářová (bronzová za 50 m) a Klára 
Havlišová (bronzová za  medicin-
bal).
Za  chlapce Sebastián Zmrhal (2. 
místo 50 m), Jakub Doležal (3. 
místo za 50 m), Oliver Harvey (3. 
místo za dálku).
Náš oddíl byl velmi úspěšný ve šta-
fetách, kdy starší děvčata díky rych-
lému finiši Sáry Pavlidů vybojovala 
zlatou medaili ve složení Homolo-
vá, Pelánková, Bednářová, Pavlidu. 
Bronzovou medaili získali mladší 
chlapci ve  složení Doležal Jakub, 

Doležal Jan, Pipek Tomáš, Harvey 
Oliver. I  štafeta mladších dívek si 
na  posledním úseku běžela pro 
medaili, bohužel kvůli pádu se ji 
nakonec nepodařilo získat.
Celkově se 4 naši atleti umístili 
v první desítce víceboji a máme 25 
umístění v  top 10 v  jednotlivých 
disciplínách.

Mladší žactvo
Finále krajského přeboru družstev 
mladšího žactva se za  krásného 
podzimního počasí konalo 24. 9. 
2016 na atletickém stadionu v Tře-
bíči. Tentokrát byl připraven pěti-
boj (60 m překážek, míček, 60 m, 
dálka, 800 m), kterého se zúčast-
nilo celkem 91 závodníků z celého 
Kraje Vysočina.
Družstvu mladších holek se poda-
řilo vybojovat 2. místo v Kraji Vy-
sočina a předstihnout tím silný tým 
jihlavské atletiky, který byl před 
závody na 2. místě. Mladší žákyně 
v tomto finálovém kole celkově zví-
tězily a porazily atlety z třebíčského 
i  jihlavského oddílu. Cenné body 

z  tohoto závodu určitě rozhodly 
o získaném 2. místě.
Mladší žáci v tříčlenném družstvu 
(Vokoun P., Ludes F., Podrábský 
H.) získali velmi cenné 3. místo 
v Kraji Vysočina. Pětiboji opět do-
minoval Petr Vokoun, který obsa-
dil 3. místo (1568 b.).
Do  první desítky v  hodnocení 
jednotlivců se probojovaly Zuzana 
Rašovská (4. místo, 2359 b.), Ven-
dula Puzrlová (6. místo, 2015 b.) 
a Sára Pavlidu (7. místo, 1986 b.). 
Dařilo se i Tereze Liškové (12. mís-

to, 1758 b.) a Elišce Mašterové (13. 
místo, 1695 b.).
Z výsledků jednotlivých disciplín: 
60 m překážek – Zuzana Rašovská 
10,84 s, Vendula Puzrlová 11,15 s, 
Sára Pavlidu 11,26 s. Dálka – Zu-
zana Rašovská 4.35 m, Vendula 
Puzrlová 4.35 m, Eliška Mašterová 
4.08 m. 60 m Sára Pavlidu – 8,58 
s, Zuzana Rašovská 8,75 s. Míček 
– Tereza Lišková 51.63 m, Vendu-
la Puzrlová 37.96 m. 800 m – Petr 
Vokoun 2:31.32, Zuzana Rašovská 
2:41.77, Sofie Padyšáková 2:46.80.

MČR žactva
O  víkendu se v  Jablonci nad Ni-
sou konalo Mistrovství ČR žactva. 
K účasti se nominovali Mike Ami-
nu Abu a Jakub Kovalčík. Pro oba 
to byla první zkušenost se startem 
na  republikovém šampionátu. 
Mike Aminu Abu startoval ve sko-
ku do výšky. Výkony velmi negativ-
ně ovlivnil silný déšť, který se spus-
til přesně ve chvíli, kdy začala tato 
technická disciplína. I v této situaci 
si Mike poradil a výkonem 169 cm 
obsadil 9. místo. Nejlepší osobní 
výkon jeho první atletické závodní 
sezony má hodnotu 174 cm.
Jakub Kovalčík se kvalifikoval 
na  své oblíbené trati 300 m. Také 
rozběhy na této sprinterské trati se 
běžely za silného deště. Jakub zůstal 
za svým osobním rekordem 10 se-
tin, od postupu do finále jej dělilo 
16 setin.
Tímto závodem skončila hlavní 
sezóna pro naše atlety v kategori-
ích staršího žactva, dorostu, juni-
orů a dospělých.
                                        -nov, har, vill-

HC Spartak Velká Bíteš - HHK 
VM 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Góly a  asistence: 1. Pospíšil M. 
(Novák, Štěpánek), 16. Petrčka 
(Touška J.), 45. Touška M. (Pospíšil 
P., Petrčka) - 11. Sobotka (Dostál), 
20. Štěpánek (Krča, Kudláček), 27. 
Krča (Štěpánek, Ambrož), 56. Vla-
šín P. (Dostál, Pejchal).
Sestava Velká Bíteš: Vrba (od  27. 
minuty Alexa) - Odvářka, Šidák, 
Šíma, Pospíšil M., Vojáček, Štěpá-
nek, Petrčka, Novák, Buďa, Touška 
M., Pospíšil P., Trnka, Touška J. 
HHK: Svoboda D. (Štourač) - Vla-
šín P., Šerý, Ambrož, Burian, Ko-

chánek, Vondráček - Rozmarín 
(19. Štěpánek), Dostál, Sobotka 
- Krča, Kudláček, Pejchal - Vlašín 
M., Střecha, Roupec.
Rozhodčí: Kohoutek - Kacetl, Br-
zobohatý.
Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1, v osla-
bení: 0:0. Střely na  branku: 30:31 
(9:4, 5:18, 16:9). Diváci: 78.
Procentuální úspěšnost brankářů: 
(VB) -  Vrba 66, 67 %, (VB) - Alexa 
95,45 %, (HHK) - Svoboda D. - 
90,00 % 
K prvnímu okresnímu derby zajíž-
dělo první mužstvo HHK do Velké 
Bíteše, kde vyzvalo domácí Spar-

tak. Úvod utkání začal náporem 
domácích, který v  úvodní minutě 
využili vstřelením vedoucí branky. 
Domácí nadále měli více ze hry 
a  několikrát nebezpečně zahrozili. 
K první střele se naši hráči dostali 
až v  polovině první třetiny. V  11. 
min vyrovnal Sobotka, kterému 
nahrál Dostál - 1:1. V  16. min šli 
opět domácí do  jednobrankové-
ho vedení. Nutno podotknout, že 
po  sporném momentu, kdy ko-
touč podle hlavního rozhodčího 
neprošel do branky. Po konzultaci 
s čárovým rozhodčím, který celou 
akci viděl od poloviny hřiště, hlav-

ní rozhodčí Kohoutek svůj verdikt 
změnil a  gól uznal. V  poslední 
minutě první části se po  závaru 
před domácí brankou prosadil 
Štěpánek, kterému nahrávali Krča 
a Kudláček.
Do druhé třetiny vstoupil náš ce-
lek jako vyměněný. Lépe bruslili 
a  zasypali domácí gólmany 18 
střelami. Ve  27. min se prosadil 
Krča, kterému nahráli Ambrož 
a Štěpánek - 2:3. Po této vedoucí 
brance došlo k výměně brankářů 
v domácí svatyni. Nutno podotk-
nout, že tato výměna domácím 
pomohla. Alexa byl ve  formě 

a  ve  druhé části již za  svá záda 
gól nepustil.
Ve  třetí části se nejprve prosa-
dili domácí, kteří srovnali krok 
ve  45. min - 3:3. Rozhodující 
akce, která vedla ke  konečnému 
vítězství, přišla ke konci 56. min. 
Do  útočného pásma zavezl ko-
touč Pejchal s  Dostálem. Druhý 
jmenovaný poslal přesnou při-
hrávku mezi kruhy na najíždějí-
cího Petra Vlašína, který propálil 
Alexu v bráně 3:4. V 58. min se 
domácí předčasně radovali z vy-
rovnávací branky, kterou hlavní 
rozhodčí neuznal pro postavení 

útočícího hráče v  brankovišti. 
Necelou minutu před koncem si 
domácí trenér Pirochta vzal od-
dechový čas. Přesto že se domácí 
snažili vyrovnat, dobrou obranou 
těsné vítězství naši hráči uhájili. 
Po dvou kolech má náš tým plný 
počet bodů a  za  Kroměříží jsou 
na průběžném druhém místě KL.
V tomto týdnu jsou v KL JM a ZL 
na  programu dvě kola. Ve  stát-
ní svátek se utkáme na  domá-
cím ledě s  Dynamiters Blansko 
a v neděli zajíždíme do Vsetína, 
kde vyzveme záložní tým VHK.
                     -jj-

Muži HHK zvítězili v okresním derby nad Bíteší. Rozhodl Vlašín

Mladí atleti úspěšně závodili v kraji i na mistrovství republiky


