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RESTAURACE KŘIŽANOV
vás srdečně zve na

ve dnech 30. 10. – 4. 11. 2018
Provozní doba:
Ne – Čt: 10.00 – 22.00
Pá – So: 10.00 – 24.00

Tel.: 566 543 435

Chcete v našem městě krytý bazén?

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK, Petráveč
Areál pod novou zástavbou na začátku obce

Aktuálně:
Rostliny pro netradiční
podzimní výzdobu
Otevřeno út, st, čt, pá  13 – 17 h
www.zahradnictvivm.cz

 

Otevřeno Po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.00

Jeden z mnoha vzorů pyžam značky Gina 
v dlouhé i krátké variantě

VOLTE MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM - č. 6

Za měsíc bude mít premiéru 
film o Jakubu Demlovi
Celovečerní videodokument Úděl a bolest Jakuba Demla, který 
natočil a režíroval známý velkomeziříčský filmař Libor Smejkal, 
bude mít premiéru 6. listopadu. Tvůrci zmíněného dokumentár-
ního filmu o životě básníka a kněze Jakuba Demla z Tasova zvou 
zájemce na promítání do kinosálu Jupiter clubu VM od 16 hodin.
Akce se koná pod záštitou Vlastivědné a genealogické společnosti 
VM vedené předsedkyní Helenou Švecovou.

Počátky původního záměru natočit film o  Jakubu Demlovi sahají 
do roku 2014. Vzájemným hledáním se posléze sešly čtyři osobnosti, 
které se tohoto těžkého úkolu zhostily. Byl to Josef Pěnčík z Jinošova, 
Antonín Smaha z  Jasenice, farář Pavel Kryl z  Tasova a  Libor Smej-
kal z Velkého Meziříčí. „Natáčelo se ve všech čtyřech ročních obdobích, 
v  blízkém i  vzdáleném okolí tak, jak se jimi prolínal básníkův život 
v  tvorbě i  osobním životě,“ přiblížil práci na  dokumentu L. Smejkal 
(79). Ten není v tomto oboru žádným nováčkem, točí filmy od svých 
22 let, začínal jako člen filmového kroužku tehdejšího JKP (dnes Ju-
piter club). Řada jeho filmových prací je uložena ve zdejším muzeu.
Podle Smejkalových slov filmový a zvukový materiál autoři shromaž-
ďovali více jak dva roky.
 „Natáčelo se ve všech Demlových původních kněžských působištích, též 
ve slovenských Topolčiankách, také monology pamětníků či někdejší De-
mlovy předměty a knihy. Točili jsme také v několika muzeích a památ-
nících, v  někdejším studentském alumnátu v  Brně, kde kněz studoval 
bohosloví, v třebíčském gymnáziu, v klášteře ve Staré Říši a na mnoha 
jiných místech. Do filmu byly pojaty i hrané prvky s postavami v do-
bovém oblečení, parní vlak či záběry ve  starých selských usedlostech,“ 
dodává filmař Smejkal. 

Délka hotového díla je 80 minut. Finančně jeho výrobu podpořilo také 
Město Velké Meziříčí z grantu kultury. Je přinejmenším symbolické, 
že filmový dokument bude uveden v roce, kdy jsme si připomněli De-
mlovy nedožité 140. narozeniny.                                Připravila: Iva Horká

Libor Smejkal z Velkého Meziříčí při práci s jednou 
ze svých profesionálních kamer.
Foto: soukromý archiv LS

V pátek a v sobotu se 
konají komunální volby
Do podzimních komunálních voleb ve Velkém Meziříčí se přihlásilo 
sedm politických subjektů.

Ve Velkém Meziříčí kandiduje sedm subjektů - ANO 2011, Česká strana 
sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy, Křesťanská 
a demokratická unie – Československá strana lidová a nezávislí kandidáti, 
MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM, Společně VM – Za Náměstí VM a Volba pro měs-
to Velké Meziříčí, To pravé Meziříčí.  
Všechna uskpení zaplnila plný počet míst na kandidátce, což je 23 lidí. 
Přesně tolik má zastupitelstvo města Velké Meziříčí. Sedm kandidátek tedy 
představuje celkem 161 kandidátů. 
Občané města tedy půjdou letos k volebním urnám 5. a 6 října, přičemž 
zvolí dvacet tři lidí do místního zastupitelstva.
Městský úřad ve Velkém Meziříčí zveřejnil seznam obcí, které podaly kan-
didátní listiny na Městském úřadu Velké Meziříčí. 
Jde o tyto obce či městysy: 
Baliny, Blízkov, Bory, Březejc, Černá, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, 
Dolní Libochová, Horní Libochová, Horní Radslavice, Chlumek, Jablo-
ňov, Jívoví, Kadolec, Kozlov, Křižanov, Kundratice, Lavičky, Martini-
ce, Měřín, Meziříčko, Moravec, Netín, Ořechov, Oslavice, Oslavička, 
Osové, Otín, Pavlínov, Petráveč, Pikárec, Radenice, Rousměrov, Ruda, 
Sklené nad Oslavou, Stránecká Zhoř, Sviny, Tasov, Uhřínov, Velké Meziříčí, 
Vídeň a Zadní Zhořec.                                                                                                    -red-

KOMUNÁLNÍ VOLBY
5. a 6. 10. 2018

v pátek od 14 do 22, 
v sobotu od 8 do 14 h
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Éra exstarosty Radovana Necida a ODS, která se posléze skryla 
pod To pravé Meziříčí, trvala od roku 2010 do 2017. Provázelo ji 
nesplnění slibů, manipulace, demagogie, porušení zákona, nepři-
znané miliony, likvidace téměř staletého týdeníku, slovní ataky 
na názorové oponenty, pochybné akce, nezákonná architektonická 
soutěž, zbytečné zadlužení města apod. Vzhledem k rozsáhlosti 
věcí, které byly napáchány za vlády uskupení To pravé Meziříčí, 
potažmo ODS, byly vybrány jenom některé. Ale i tak jde o obsáhlé 
čtení. Však také pojímá téměř dvě volební období.
Někteří se domnívají, že Necidova éra byla nejlepší v historii 
města. Jenomže ve skutečnosti jde pouze o mediální iluzi, kterou 
Necid, Martakidis a spol. vytvořili dlouholetou systematickou 
propagandou. 
Tento pátek a sobotu (5. a 6. října) mají občané Velkého Mezi-
říčí možnost  svým hlasováním v komunálních volbách zastavit 
To pravé Meziříčí a jejich morální, ekonomickou či historickou 
devastaci města.

Necid nepřiznal miliony korun
Tehdejší starosta R. Necida nepřiznal 3,5 milionu v majetkovém přiznání 
podle zákona o střetu zájmu. Tím spáchal přestupek, za což byl potrestán 
pokutou 5 tisíc korun. A přiznal Necid skutečně všechny miliony, které 
si půjčil? Před svými spolustraníky totiž mluvil o penězích půjčených od 
kamarádů. Ty ale v majetkovém přiznání nebyly uvedeny. Navíc některé 
nejasnosti dosud nevysvětlil a nedoložil (například rozhodnutí soudu a vý-
pis z účtu), přestože tak původně slíbil.

Nezákonná demolice bývalého domova důchodců?
Historická budova, jež dříve sloužila úředníkům nebo jako domov dů-
chodců, byla dle některých odborníků zbourána zbytečně. Dodnes se ne-
našlo usnesení zastupitelstva, které by odsouhlasilo samotnou demolici. 
Šlo tak o nezákonnou akci?

Bioplynová stanice anebo selhání Necida
Příkladem selhání starosty (ale i veřejné správy) je stavba bioplynové sta-
nice ve Velkém Meziříčí. Postavení stanice, krátký zkušební provoz, prodej 
i trvalé fiasko. Z hlediska ochrany přírody stavba zlikvidovala dva mokřa-
dy i dva odvozené potoky. Později na jedné z besed s občany Necid přiznal 
svoji odpovědnost za bioplynovou aféru.

Zbytečně nákladná rekonstrukce sálu v Jupiter clubu 
Modernizace sálu byla nutností. Ale opravdu musela stát rekonstrukce jed-
noho sálu (!) přes 100 milionů korun (!), bez dotací a se zadlužením města 
na deset let? 

Zrušení týdeníku Velkomeziříčsko
Za  téměř stoletou existenci tohoto periodika ho zrušili nejprve protek-
torátní úřady, poté komunistický režim a  naposledy „Necidovci“… Za-
stupitelé a veřejnost byli pobouřeni, že se o takto důležité věci dozvěděli 
den před vydáním posledního čísla týdeníku. Mimo jiné zejména starosta 
Necid také argumentoval, že je zákonnou povinností informovat občany 
města zdarma prostřednictvím zpravodaje. Toto jeho tvrzení se ukázalo 
jako nepravdivé! Ministerstvo vnitra, kultury a  organizace zabývající se 
radničními zpravodaji sdělily, že žádný takový zákon neexistuje. Například 
v nedalekém Měříně prodávají zpravodaj za 10 Kč.

Ovládnutí radničního zpravodaje TPM/ODS
Místo zrušeného týdeníku zavedli „Necidovci“ radniční měsíčník. Cílem 
bylo získat monopol na informace a zbavit se nepohodlné šéfredaktorky.  
„Necidovci“ kritizovovali týdeník například pro jeho ztrátovost, ale zpra-
vodaj je přitom několikanásobně dražší.
Navíc v redakci pracují někdejší dlouholetý člen ODS Petros Martakidis 
a  vedoucí redaktorka Martina Strnadová, která se netajila náklonností 
k ODS a R. Necidovi. Její manžel, městský úředník, Bronislav Strnad, ve-
řejně podporuje Necida a sdružení TPM, ve kterém se angažují členové 
ODS. Je tedy radniční periodikum objektivní, jak mu to přikazuje zákon, 
a které občané platí milionem korun ročně? Například o nepřiznaných Ne-
cidových milionech se občané ve zpravodaji nedočetli.

Angažmá Martakidise občany dosud stálo 841 tisíc
Na přímý dotaz jednoho zastupitele starosta Necid tehdy odpověděl, že 
Martakidis v měsíčníku pracovat nebude. Přesto „spin doctor“ neboli me-
diální manipulátor a bývalý Necidův stranický zástupce Petros Martakidis 
nastoupil za cca dva měsíce do zpravodaje jako externí redaktor. Za jeho 
služby občané města dosud zaplatili 841 870 Kč.
Martakidis spolupracuje se sdružením To pravé Meziříčí a je také hlavním 
strůjcem Necidovy propagandy, potažmo budování kultu osobnosti.

Michlíček inkasoval přes 1,6 milionu z veřejných peněz
Pestrou směsici činností a služeb vykonává Foto Jiří Michlíček pro Jupiter 
club a Město Velké Meziříčí. V posledních letech za to rodinná firma zastu-
pitele Michlíčka inkasovala minimálně 1 664 819 korun.

Podivná Michlíčkova faktura 
Jiří Michlíček je mimo jiných městských zakázek také autorem doku-
mentu o kultuře ve Velkém Meziříčí. Film sice natočil a prezentoval jej 
právě J. Michlíček, ale částku 108 929 Kč fakturovala společnost jeho 
známého Chata Studnice. Za roky 2010-2016 Chata Studnice vystavi-
la Jupiter clubu a Městu VM pouze jedinou fakturu, která byla právě 
za daný dokument a částku skoro 110 tisíc. 

Další příjmy z veřejného rozpočtu 
Lidé spjatí se sdružením TPM/ODS jsou aktivní v příjmech z veřejných 
peněz. Kromě zmíněného J. Michlíčka či P. Martakidise lze namátkou jme-

novat také zastupitelku Blanku Přibylovou, jíž město za rauty nebo ubyto-
vání zaplatilo téměř 400 tisíc korun. Petr Velička se zase podílel na pro-
jektové dokumentaci, technickém dozoru nebo působil jako sektetář a-u 
soutěže. Za tyto služby mu bylo vyplaceno celkem 242 tisíc korun.

Dvorská-Salašová účtovala městské akce, TPM tvrdilo opak
Na volebním webu sdružení To pravé Meziříčí se objevilo tvrzení, že zastu-
pitelka města, a v letech 2014-2017 i radní, Michaela Dvorská (před rozvo-
dem Salašová) neúčtovala peníze za městské akce. Ovšem ve skutečnosti 
Město Velké Meziříčí za  podobné akce M. Dvorské platilo z  veřejných 
peněz. V účetnictví radnice lze najít několik takových faktur. Například 
na jedné faktuře, kterou městu vystavila Michaela Salašová (Dvorská), sto-
jí: „Fakturuji Vám organizaci sportovní činnosti na lezecké stěně pro chor-
vatské děti“. Šlo tedy o klasický byznys za veřejné peníze, nikoliv o charitu, 
jak se lidem snažilo podsunout TPM. K tomu M. Dvorská ještě jako radní 
hlasovala pro udělení finančního daru své osobě.

Záchody na radnici za 1,5 milionu
Do výběrového řízení se přihlásila jediná firma Atika Lysý. Ta nakonec dva 
záchody na radnici zrekonstruovala za cca 1,5 milionu korun. 

Volební manipulace a možná porušení zákona
Podle odborníků - právníků a politologů - To pravé Meziříčí v předvo-
lební kampani opět manipuluje s voliči. „Jedná se o zavrženíhodný způsob 
manipulace vůle voličů,“ uvádí právní analýza. Podle ní může být spáchán 
trestný čin maření přípravy a průběhu voleb i poškození cizích práv. TPM 
jednoduše řečeno voličům tvrdí, že když označí křížkem celou kandidát-
ku sdružení, dostane jejich oblíbený kandidát 23 hlasů. Což není pravda. 
Daný kandidát dostane vždy pouze jeden hlas.

Veličkovi kandidují každý v jiné obci
Petr Velička kandiduje jako člen ODS za To pravé Meziříčí do zastupitel-
stva ve Velkém Meziříčí. Jeho manželka Markéta zase figuruje jako nezá-
vislá na kandidátní listině Oslavická alternativa v Oslavici. Jak je to možné? 
Petr Velička má totiž uveden trvalý pobyt ve Velkém Meziříčí, ačkoliv fak-
ticky žije v Oslavici se svojí manželkou. I kdyby se Velička stal zastupitelem 
a měl pořád trvalé bydliště ve VM, může se zastupitelstvo podle volebního 
zákona vyslovit pro zánik jeho mandátu. 

Prosazování malého obchvatu
V předvolebním magazínu TPM se dočtete, že jsou proti malému obchva-
tu. Přitom jejich lídr R. Necid je jeho letitý zarputilý zastánce.

Úbytek obyvatel za vlády TPM/ODS
To pravé Meziříčí přišlo s  heslem „Město, kde se dobře žije.“ Jenomže 
za jejich vlády v Meziříčí ubylo obyvatel. „Necidovci“ za několik let nebyli 
schopni vytvořit takové podmínky pro život, aby lidé z Velkého Meziříčí 
neodcházeli.

Krytý bazén jako Necidův marketingový trik
Před volbami 2010 ODS tvrdila, že do roku 2014 postaví krytý bazén. Je-
nomže to bylo po volbách Necidem po krátké diskuzi zavrženo.  Na jedné 
z debat pak Necid pronesl, že krytý bazén je skvělý marketingový trik, se 
kterým se dají vyhrát volby. A tak i letos opět tvrdí, že krytý bazén chtějí 
postavit. Narozdíl ale třeba od Meziříčského fóra pro to příliš nedělají.

Areál za Svitem jako nesplněný slib
Další nesplněný slib je revitalizace areálu za Svitem. Již před volbami 2014 
„Necidovci“ slibovali, že z něj udělají moderní čtvrť s honosným názvem 
Nové město meziříčské. K tomu je ale potřeba odkoupit část areálu od spo-
lečnosti zamýšlející postavit tam Lidl. Ovšem Necid svým výrokem na za-
stupitelstvu tuto možnost definitivně zhatil. Přesto letos opět voliče lákají 
na zvelebení této méstské části.

Skrytí značky ODS 
Necid vstoupil do ODS v dobách její největší slávy v roce 2006, čehož vy-
užil v roce 2010, aby se stal starostou města. Poté ale ODS upadla, a tak se 
„Necidovci“ schovali za jiný název. Nyní sám Necid přiznal, že šlo o účelo-
vý krok skrýt nepopulární značku. 

„Necidovci“ jsou skutečnými zrádci ODS
Tento bod souvisí s předchozím. Před časem „Necidovci“ vyloučili z ODS, 
jak oni říkají, tři zrádce. Přitom tito vyloučení členové byli proti skrytí ODS 
za TPM. Skutečnými zrádci ODS jsou tedy „Necidovci“ a ne tři vyloučení 
členové, kteří za stranu bojovali i ve špatných časech.

Necid není budovatel
Jedna z typických iluzí je, že Necid buduje. Jenomže leckteré městské akce, 
které se za jeho starostování zrealizovaly, byly započaty již za bývalého ve-
dení. Necid k tomu tedy přišel jako „slepý k houslím.“ Další realizace jsou 
třeba krajské. K tomu si Necid přivlastnil i soukromé akce jako například 
postavení rozhledny. Vlivem dlouholeté mediální manipulace se Necidovi 
podařilo lidem vsugerovat obraz budovatele města. 

Enormní rozdělování peněz v rámci rozpočtových opatření
Městská rada pod taktovkou TPM/ODS enormním způsobem rozdělova-
la peníze v rámci rozpočtových opaření. V letech 2010-2017 to bylo skoro 
70 milionů korun! V průměru tedy 10-11 milionů korun ročně se schválilo 
za zavřenými dveřmi bez vědomí nejvyššího orgánu samosprávy, tj. bez 
zastupitelstva. To pak radě snížilo výši rozpočtového opatření ze 400 tisíc 
na 50 tisíc.

Necidova rezignace
V reakci na odvolání radních starosta Necid oznámil rezignaci na svoji 

funkci. „Nedovedu si představit, že bych pracoval v novém týmu, který jsem 
si nevybral,“ řekl tehdy R. Necid. I z tohoto závěrečného slova je vidět ne-
pochopení postavení starosty a rady městy. Starosta si nevybírá „svůj tým“ 
jako třeba trenér ve fotbale, nýbrž radní jsou voleni ostatními zastupiteli 
tak, jak stanovuje zákon o obcích.
Později R. Necid vykonstruoval jinou verzi svého odchodu z radnice. Od-
volává se na stanovy ODS, které prý zakazují spolupráci s KSČM. Takovou 
formulaci ale zmíněné stanovy neobsahují. Navíc Necid jindy takhle zása-
dový nebyl a není. Například ve společnosti SATT zasedal se zástupcem 
komunistické strany. Stejně tak mu nevadí přítomnost bývalé členky KSČ 
Jany Fischerové v ODS a krajském zastupitelstvu, kde je Necidovou kole-
gyní. Necidovi v minulosti také nevadilo, že zastupitelé za KSČM hlasovali 
pro jeho návrhy. K tomu Necid pochází z komunistické rodiny.
Je absurdní, že se nyní chce Necid na radnici vrátit. Zase pak z nějakého 
malicherného důvodu uteče?

Zpackaná architektonická soutěž
Zřejmě nejvíce propagovaná akce v  období 2014-2018 nakonec může 
skončit totálním fiaskem. Podle posledního rozhodnutí antimonopolní-
ho úřadu soutěž neproběhla podle zákona o zadávání veřejných zakázek! 
„Máslo na hlavě“ má především sekretář soutěže Petr Velička, který měl 
dle smlouvy uveřejnit oznámení o soutěži ve Věstníku veřejných zakázek.  
Což je zásadní „kámen úrazu“, který může občany přijít pěkně draho.
Starostou a zároveň šéfem městského úřadu byl v té době R. Necid.
Architektonická soutěž (finanční odměny pro soutěžící, porotce či sekretá-
ře apod.) včetně referenda a právních služeb prozatím přišla občany města 
na zhruba milion korun. Sám sekretář a přezkušovatel Velička inkasoval 
cca 85 tisíc, přestože bývalý starosta Necid původně tvrdil, že za to „nechce 
ani korunu.“ 

Nepovedené referendum – občané odmítli  návrh D. Mikuláška
Když se Necidovi, Veličkovi a spol. nepodařilo prosadit v zastupitelstvu 
návrh architekta D. Mikuláška, pokusili se o to prostřednictvím referenda. 
To zastupitelé odmítli, neboť jim od začátku soutěže R. Necid tvrdil, že oni 
rozhodnou, který architekt zhotoví projekt na rekonstrukci náměstí. Vzá-
pětí se „zčistajasna“ objevila iniciativa Za náměstí VM vedená T. Bílkem, I. 
Bíbrovou či M. Salašem, která sesbírala podpisy občanů k vyvolání lidové-
ho hlasování. I referendum však pro ně skončilo blamáží. Výrazná většina 
- 76% občanů - nehlasovala pro návrh D. Mikuláška. Přesto iniciativa, 
která se poté zpolitizovala v rámci uskupení Společně VM, a TPM stále 
tvrdí, že ho lidé chtějí.

Neumožnění kontroly dozorčí rady a valné hromady Jupiter clubu
Kontrolní výbor města požádal  Necidovu radu města o prověření činnosti 
dozorčí rady Jupiter clubu. Rada města to zamítla s tím, že je takováto kon-
trola nadbytečná. Poté na zastupitelstvu členové rady města (Necid, Jágrik, 
J. Komínek) ve svých připravených prohlášeních zpochybňovali účel této 
kontroly a označovali ji za nedůvěru radě apod. Za několik měsíců se uká-
zalo, proč se této kontrole tak vehementně bránili...

(Ne)činnost dozorčí rady a valné hromady JC ukázala nedostatky
Po odmítnutí kontroly dozorčí rady JC městskými radními se kontrolní 
výbor obrátil na zastupitelstvo. To kontrolnímu výboru zamýšlené prošet-
ření činnosti dozorčí rady JC schválilo. Výsledek této kontroly byl tristní. 
V Jupiter clubu a jeho kontrolním orgánu dozorčí radě po řadu let panoval 
doslova chaos. Dozorčí rada se scházela minimálně, nebylo možné zjistit, 
kdo je její předsedou a objevila se řada dalších nedostatků. Jednatel společ-
nosti Milan Dufek se nechtěl ke kontrole vyjádřit veřejně, člen dozorčí rady 
Jiří Michlíček zase odmítl převzít protokol o kontrole. 

Hrubé urážení ostatních zastupitelů
V této oblasti „vynikal“ především J. Michlíček se svými slovními obraty 
jako „kdo chce podělat starostova prsa, nablblé články, přihlouplé para-
grafy“ apod. Libor Beneš přirovnal zastupitele ke Gestapu. Jeho kolegyně 
Salašová zase falešně obvinila senátora Bradáče, že ačkoliv složil mandát 
zastupitele, tak si podle ní nechal městský notebook. Což nebyla pravda.
Svými invektivami a dezinformacemi se snažili štvát obyvatele města proti 
jejich zástupcům.

Jediná odvolaná porevoluční městská rada
Nakonec však na mnohé výše zmíněné Necidovi radní „dojeli“. Jako jediná 
městská rada byla od roku 1990 zastupitelstvem odvolána.  

Negativní bilance uskupení To pravé Meziříčí/ODS

Dovětek k volební manipulaci TPM/ODS
V minulém čísle Medřičských listů byl zveřejněn článek o opětovné volební 
manipulaci TPM a možných porušení zákona. U některých členů TPM 
či jejich přívrženců došlo buď k nepochopení podstaty manipulace anebo 
v tom horším případě k překrucování daných faktů.
Tvrzení o volební manipulaci není tvrzení autora článku, který je mimo-
chodem studentem práv a politologie, nýbrž odborníků, kteří tyto obory 
již vystudovali – právníků a politologů. V jiných případech jako například 
u architektonické soutěže se „Necidovci“ odvolávají na vyjádření odborní-
ků, ale nyní, když názory odborníků nezapadají do jejich úhlu pohledu, 
je ignorují? Pro lidi jejich ražení je tento přístup typický. Jsou liberálové 
jenom do té doby, dokud s nimi protistrana souhlasí…
Měli by si znovu přečíst a zkusit pochopit, v čem tkví podstata manipulace 
TPM a z toho pramenící možná porušení zákona. Žádné další místní po-
litické uskupení takto manipulativně volební systém nevykládá.
Dalším atakem „Necidovců“ je prý účelové načasování. Kdy jindy ale psát 
o věcech týkajících se komunálních voleb, když ne před komunálními vol-
bami? Jako souvislost to má třeba s krajskými či parlamentními volbami, 
když je v nich jiný volební systém a TPM ani nekandiduje? Dávalo by 
smysl psát o Vánocích v létě?                          Stránku zpracoval: Aleš Horký
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To pravé listování v TPM 

Volte číslo

6
Ing. Jiřina Jurdová,
52 let, ekonomka,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Lenka Juranová,
44 let, zdravotní sestra,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Radka Pelikánová, DiS.,
38 let, developerka,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Bc. Barbora Kočí,
26 let, bankovní úřednice,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

MUDr. Lenka Dobešová,
67 let, dětská lékařka,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Stanislav Bernat,
55 let, jednatel společnosti,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Svoboda,
47 let, hypoteční specialista,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

MUDr. Iveta Kašová,
51 let, dětská lékařka,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Lukáš Kadela,
35 let, technik,
Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

Kamil Hugo,
43 let, živnostník,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Vladimír Najman,
58 let, agrotechnik,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Aleš Horký,
29 let, redaktor Medřič-

ských listů, Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Ing. Josef Kopečný,
66 let, důchodce,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Mgr. Zlata Homolová,
31 let, středoškolská učitel-

ka, Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Bc. Jana Bibrová,
43 let, hlavní sestra,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Andrea Rausová,
41 let, realitní makléřka,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Petr Března,
53 let, pracovník logistiky,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

MUDr. Jiří Kaše,
60 let, dětský lékař,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Mgr. Tomáš Rapušák,
49 let, jednatel společnosti,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Jiří Bárta,
22 let, student,
Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti

Libuše Kotoučková,
62 let, porodní asistentka,

Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Ing. Bc. Ivana Horká,
55 let, vydavatelka Medřič-
ských listů, Velké Meziříčí,
bez politické příslušnosti

Milan Čtveráček,
41 let, jednatel společnosti
Sanitky s.r.o., Velké Meziříčí,

bez politické příslušnosti
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Vážení spoluobčané!
Obracím se k vám několik dnů před komunálními volbami s následující 
prosbou. Přijďte volit v co největším množství. Přijďte volit a při své vol-
bě se řiďte svým rozumem, svou zkušeností i svým citem.
Přijďte volit a nenechte se manipulovat profesionálními manipulátory!
Při čtení programů sedmi politických subjektů, které se budou v násle-
dujících volbách snažit vás přesvědčit o  tom, že právě jejich program 
je pro naše město ten nejlepší, se prosím soustřeďte na ta jména, na ty 
osoby, které tento program reprezentují. Jsou to osoby skutečně důvě-
ryhodné? Mohu jim skutečně věřit? Nelžou mně, nám? Jsou zárukou 
kvality, pravdomluvnosti? Čím se živí, jak se chovají ke své rodině, jak 
vystupují na veřejnosti? Jak jsou úspěšní ve své profesi, ve své firmě?
A v neposlední míře, co ve svém životě, jak profesionálním, tak osob-
ním, již dokázali? Nejsou jejich sdělení jen formálním, profesionálním 
výplodem zkušených marketingových odborníků?
A pokud ony osoby již měly tu možnost se prezentovat v zastupitelstvu, 
jak tam na vás působily? Nelhaly nám, vám, či byly pravdomluvné, ctily 
demokratické řízení instituce zvané Městský úřad či naopak rozhodova-
ly direktivně, od stolu? Co nám, vám oni zastupitelé naslibovali, skuteč-
ně funguje k našemu, vašemu prospěchu, anebo jsme jen vyhodili naše, 
vaše peníze za zpackané či předražené projekty?
Vážení spoluobčané! Apeluji na váš rozum a váš cit. Následující komu-
nální volby totiž budou dle mého názoru pro naše město zlomové.
Buď budeme pokračovat v kurzu nastoleném v zastupitelstvu a v radě 
v posledních několika měsících, to znamená v kurzu maximální spolu-
práce a maximálního demokratického rozhodování. Anebo se vrátíme 
ke stylu minulému, kdy hrstka vyvolených se snažila prosazovat autori-
tářsky své vize a své plány. Kdy se od zastupitelů očekával více méně jen 
pasivní souhlas s minimálním prostorem k věcné diskuzi…
Winston Churchill ve svém projevu na půdě britského parlamentu ze 
dne 13. 5. 1940, v době nejvyššího ohrožení Velké Británie, pronesl pa-
mátná slova. Tehdy svým spoluobčanům řekl: Nemohu nabídnout nic 
než krev, dřinu, slzy a pot…
V parafrázi na tento slavný výrok si dovolujeme nabídnout občanům 
našeho města nic jiného než slušnost, vzdělanost, výkonnost a demo-
kratický styl vládnutí!       MUDr. Jiří Kaše, kandidát za Meziříčské fórum

Výzva spoluobčanům

Děkujeme!

Abychom pochopili skutečnou podstatu volebního sdružení To pravé Meziříčí 
(dále jen TPM) musíme nejen prolistovat, ale přečíst předvolební materiály vy-
tištěné i ty vložené na internetové stránky. Setkáme se s mnoha manipulacemi 
i nepravdami. Podívejme se v krátkosti na několik vybraných, spojených s hle-
dáním jejich příčiny.
Samotné TPM má již velmi má již velmi zajímavou definici: TPM je údajně 
název společné kandidátky ODS a dalších pravicových subjektů i jednotlivců 
z Velkého Meziříčí. Srozumitelná je politická strana ODS i jednotlivci označo-
vání „bez politické příslušnosti“. Ale kandidující pravicové subjekty jsou asi du-
chové nějakých zasloužilých sponzorů, kteří vyžadují uspokojení jejich uvedení. 
Základním principem celé této kandidátky je úderné heslo „Necid zpátky 
na radnici!“. A co? A basta fidli. Na občany musí být přísnost a vykřičník, aby 
člověk, který se za svého sedmiletého působení ve starostenství nadělal mnoho 
zbytečných omylů, manipulací a lživých vyjádření byl znovu zvolen. 
Sám bývalý starosta slibuje celému městu, že chce v této škodlivé činnosti pokra-
čovat a ještě více do toho šlápnout. To by znamenalo, že připravuje další symbo-
lické bioplynky a spalovny, vybourá vše co zdi má, vyprodukuje další zbytečné 
architektonické soutěže.
To jeho družina – uvedení autoři volebních materiálů – jsou opatrnější. Slibu-
jí, že všude budou nasázeny stromy včetně historických druhů jabloní – město 
jedna velká ovocná zahrada. Skutečnou krutou, ale reálnou pravdou však je, že 
v posledním období byly prakticky zničeny téměř všechny zahrady s původní-
mi druhy stromů za domy na Náměstí, Novosadech, Horním městě i jinde v pa-
mátkové zóně VM, navíc ještě jmenovitě uvedené v předpisu pro památkovou 
zónu. Tak dopadly původně upravené a ošetřované zahrady.
Zdánlivě kladné je rozhodnutí charakterizované větou: „Jsme zásadně proti 
malému obchvatu přes území bývalého Svitu.“ Autoři tezí TPM se však nikterak 
nepolepšili. K oslavě šéfa totiž nastražili slovní past. Malý obchvat, jak je od roku 
2012 naprojektován a mírně změněn v mezidobí, sice ničí malý park u městské 
brány, ale nejde přes území bývalého Svitu, nýbrž přes západní část Ostrůvku 
a ihned přechází na horní cestu Čechových sadů. Tím zcela znehodnocuje další 
park, který je jediným po rovině přístupným ze středu města. Dále je malý ob-
chvat napojen ke vstupu do bývalých tech. služeb na ulici Třebíčská přes prudce 
svahovou část. Výše uvedeným podvodem – slovní pastí – chce TPM získat hla-
sy do voleb. Po opakovaných manipulacích ve všem možném, bylo by možno 
věřit výsledkům ankety s vychvalováním starosty Necida jedině tehdy, kdyby ji 
uskutečnila nezávislá profesionální organizace. Už z principu nejsou výsledky 
ankety uvedené na vedlejší stránce s návodem volební machinace důvěryhodné.
Ještě by bylo možné odhalit více nepravostí sdružení TPM, pramenících také 
z potřeby bývalého starosty ovládat druhé do podoby hlasujících loutek. Město 
se tak nachází na rozcestí mezi demokratickým vývojem a jednostrannými ma-
chinacemi. Nelze věřit těm z TPM, kteří nepravdivě a podvodně vychvalují své 
vlastní peří a přehnaně zbožňují stále více chybujícího lídra. Jen rozumná volba 
– i třeba menšího – zla vrátí Velké Meziříčí do potřebných kolejí a úspěšného 
rozvoje.                                                                        Ing. Antonín Dvořák, Velké Meziříčí

Hudebník Tomáš Štefka vydal nový klip
Nový oficiální klip Možnosti Tomáše Štefky je na světě. Na jeho vzni-
ku se podíleli: Hudba - Tomáš Štefka, Michal Šafrata, David Nevěčný 
a Radek Varhaník. Kamera a střih Jaroslav Klapka, Hudební produkce 
Rony Janeček, studio 365. V klipu hrála Sára Kaštanová. Vidět ho mů-
žete např. na Facebooku Tomáše Štefky.           -red, reprofoto: FCB TŠ-
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PRODÁM
* Prodám pěkný byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví na ul. Krškova ve 
VM. K nastěhování ihned. Cena 
dohodou, při rychlém jednání 
možná sleva. Tel.: 731 750 327.
* Prodám palivové dřevo, smrk, 
bor. Suché i čerstvé, v metrových 
délkách. Rozštípané i nerozštípa-
né.  500 – 600/Kč rovnaný metr. 
Doprava není. Bochovice. Tel.: 
+420 608 447 195.
* Prodám jablka podzimní, zimní, 
hrušky – podzimní, zimní. Bez che-
mického ošetření. Různé odrůdy 
1 kg/5 a 10 Kč. Dále prodám med 
květový a  lesní 100 Kč/1 kg. Tel.: 
776 289 110.
* Prodám salátové brambory na 
uskladnění odr. Autonie. Cena 
7  Kč/kg. Bramborový odpad 
1,50 Kč/kg. Tel.: 737 937 326.
* Nabízíme 10 m3 kvalitního smr-
kového dřeva. Dle požadavku na: 
vazby, krovy, kleštiny, latě. Za příz-
nivou cenu.  VM. Tel.: 776 846 561.
* Prodám na domácí zabijačku 
1 hrnec s poklicí, obj. 26 l; 1 kastrol 
s poklicí, obj. 36 l; 1 mísa obj. 33 l; 
1 mísa, obj. 32 l; 1 naběračka chro-
movaná, obj. cca 1,5 l. Vše pouze 
jako celek, cena 900 Kč. Volejte na 
tel. č. 737 409 469.
* Prodám bílé svatební šaty, za-
koupené na bílou prodlouženou. 
Na výšku postavy 170  cm. Cena 
800  Kč. Foto na vyžádání zašlu 
e-mailem. Tel.: 605 809 075.
* Daruji za odvoz nebo prodám 

za vaši cenu zednické nářadí. Dále 
servis – hrnky, šálky, sklenice – 
též za odvoz nebo vaši cenu. Tel.: 
732 846 836.
* Prodám Škodu 120, rok výr. 
1987, 120 tis. km naj., ZTP, cena 
20  tis Kč. Cirkulárku (sil. mot.se 
silným not. a katr. zaříz. na podélné 
řezání kulatiny, trámy, prkna. Cena 
5 tis. Kč. Dveře bílé vn. 60  cm L, 
½ sklo, 6 a l. 300 Kč. Moto Pionýr, 
pojízdný, bez TP – pro sběratele 
nebo na náhr. díly – 5. tis. Kč. Že-
lezný kotel na obezdění – vyváření 
prádla, rozm. 57 cm, dvířka a lemov. 
plech. 480  Kč. Velké Meziříčí, tel. 
725 955 665, 770 120 070.
* Prodám zahradu v klidné části 
VM, s vodou, bez elektřiny. Tel.: 
608 271 522.

KOUPÍM
* Koupím byt nebo menší ro-
dinný dům ve Vel. Meziříčí. Tel. 
608 271 522.
* Koupím zachovalý rotoped. Na-
bídněte do SMS (stav a cenu). Tel.:  
732 203 787.
* Koupím zahradu nebo pozemek 
ve Vel. Meziříčí. Tel.: 604 354 977.

* Koupím staré obrazy různých 
motivů a stáří (krajiny, portréty, akty, 
abstrakce, mořské a  lovecké výjevy, 
zátiší, svaté) a  jiné zajímavé obrazy 
i poškozené a bez autora. Mám zá-
jem i o hutní sklo, vázy, mísy a jiné 
i celé hutní komplety. Koupím i růz-
né dekorační starožitnosti – porce-
lán, hodiny, sochy a sošky z různých 
materiálů, hudební nástroje – hous-
le, violoncello, kontrabas, lovecké 
paroží, dalekohledy, zbraně i  zne-
hodnocené, dále různé šperky z čes-
kých granátů brilianty i  bižuterii. 
Koupím i celou pozůstalost. Platba 
výhradně v hotovosti, rychlé a solid-
ní jednání. Tel. kontakt 704 787 323.

HLEDÁM
* Hledám dlouhodobý pronájem 
menšího bytu pro matku s dce-
rou. Mimořádná situace, spěchá.
Tel.: 737 989 256.
* Hledám práci – výhledově – pou-
ze na odpoledne, zámečník, svářeč, 
možno i pomocné práce nebo úklid. 
Tel.: 732 846 836.
* Mladý manželský pár bez dětí 
a zvířat hledá dům k pronájmu – V. 
Meziříčí a okolí. Tel.: 608 859 126.

Inzerce soukromá

3. 10. 7.30 – 14.30 obce Radkov, 
Radkovičky, Dolní Libochová, Horní 
Libochová, Bojanov, Kundratice. 8. 10. 
7.30 – 15.30 Velké Meziříčí, ulice Vr-
chovecká od č.p. 614/94 po 604/108. 
8. 10. 7.15 – 14.00 Březka, Holubí 
Zhoř, trafostanice Holubí Zhoř Druž-
stvo, Holubí Zhoř č. 53, trafostanice 
Březka Družstvo. 9. 10. 7.30 –15.30 
Pavlov, část obce – lokalita nových RD 
sm. Zahradiště. 10. 10. 7.30– 15.30 
obce Lhotky a Kúsky, Družstvo Lhotky. 

Těžko se s vámi, rodiče loučilo,
těžké je bez vás žít,
v srdci vás navždy budeme mít.

Dne 2. října 2018 tomu 
bylo 25 roků, co nás na-
vždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan

Josef Čech z Vídně.

Dne 30. října 2018 tomu 
bude 1 rok, co nás navždy 
opustila naše milovaná 
maminka, babička a pra-
babička, paní

Marie Čechová 
z Vídně.

Kdo jste je znali, vzpo-
meňte s námi.

Zarmoucená rodina.

Spolužačky, spolužáci, kamarádi.
Zveme vás na třídní sraz 8. B ZŠ Sokolovská 
(r. 1988) po 30 letech.
Sejdeme se v sobotu 13. 10. 2018 v 17.30 hodin 
ve Velkém Meziříčí, KAFÉ NA KOVÁRNĚ.

Vzpomínky zůstaly, novinky si povíme – těší se na vás Ivona, Lojza, Tomáš, 
Elena, Monika…
Svoji účast potvrďte do 5. 10. 2018 na tel. č. 775 158 185, 774 729 364.

SERVISNÍ TECHNIK
bioplynových stanic
▶ ▶ ▶ VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY! ◀ ◀ ◀

EnviTec Biogas Service s. r. o. se sídlem ve Velkém Meziříčí
přijme do hlavního pracovního poměru:

Hlavní náplň práce:
▶ Údržby/opravy plynových motorů s hlavním zaměřením na výrobce GE Jenbacher
▶ Údržby/opravy ostatní technologie bioplynových stanic

Požadavky:
▶ Technické vzdělání (automechanik, opravář zemědělských strojů, apod.)
▶ Praxe není podmínkou!
▶ Manuální a technická zručnost
▶ Uživatelská znalost práce na PC/základy
▶ Flexibilita, samostatnost
▶ Ochota dále se vzdělávat v oboru činnosti
▶ Řidičský průkaz sk. B
▶ Ochota cestovat (v rámci ČR a SK, popř. sousedních států)

Nabízíme:
▶ Zaškolení v oboru činnosti
▶ Pracovní příležitost v mladé, dynamické firmě
▶ Flexibilní pracovní doba
▶ Zajímavé finanční podmínky
▶ Přátelský pracovní kolektiv a prostředí
▶ Firemní benefity (stravenky, firemní telefon, atd.)
▶ Firemní akce
▶ Nástup dle dohody

V případě zájmu 
o nabízenou pozici 
prosíme o zaslání 
životopisu
na e-mail: info-cz@
envitec-biogas.com, 
více info na telefonu: 
566 688 430

Těšíme se na vás!

Vzpomínáme
Jak smutno je nám 
bez Tebe,
jak dlouhý je to čas,
rádi bychom Tě spatřili
a byli s Tebou zas.

Čas plyne, ale bolest
v srdci zůstává.

Dnes, 3. října 2018, tomu 
je 25 let, co zemřel náš syn

Jaroslav Král
z Blízkova.

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

Stále vzpomínají zarmoucení rodiče
a sourozenci s rodinami.
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Akce ve Vel. Meziříčí a okolí
PŘÍRODNÍ MASTI A BALZÁMY • 3. října 15.30. Kurz pro všechny, 
kteří touží vlastnoručně si vyrobit přírodní krém, mast nebo balzám. 
Vstupné 400 Kč. Chaloupky o. p. s., Ostrůvek 288/2, Velké Meziříčí.
KRAJSKÁ VÝSTAVA DROBNÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
• 6. října 7.00 – 18.00, 7. října 8.00 – 13.00. Dům kultury Bohdalov.
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ VYSOČINA • 6. a 7. října. Napříč 
celým regionem budou otevřené ateliéry a dílny zastupující rozmanitá 
řemesla a své dveře rovněž otevřou malíři, grafici, fotografové a umě-
lecké školy. www.vysocina-kultura.cz.
MARTINICKÁ DRAKIÁDA • 7. října 14.00. Martinice.
VELKÉ MEZIŘÍČÍ V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY • 9. října – 23. lis-
topadu. Vernisáž 9. 10. v 16 hodin. Otevřeno denně kromě pondělí, 9.00 
– 12.00 a 13.00 – 16.00. Výstavní sál muzea VM.
PEČEM PECEN • 11. října 16.00. Kurz pečení tradičního kváskového 
chleba. Vstupné 400 Kč. Ostrůvek, Velké Meziříčí.
ACCORT – VÝROČNÍ TOUR • 13. října 20.00. Host Renovace rock. 
Jupiter club Velké Meziříčí.
PŘEDNÁŠKA O VESMÍRU • 15. října 19.00. Měřín.
100 LET STÁTNOSTI NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH • 17. října – 
11. listopadu. Galerie Staré radnice Žďár nad Sázavou.
KERN & RENOVACE ROCK • 19. října 20.00. Koncert. Vstupné v před-
prodeji 200 Kč / na místě 250 Kč. Pikárec.
ČOCHTAN VYPRAVUJE • 19. října 19.30. Vstupné 350 Kč. Velký sál 
Jupiter clubu, Náměstí 17.
FAJTFEST RUMELA VOL.15 V ROCK DEPU • 20. října 19.00. Vstup-
né 150 Kč. Pořádá Divadelní soubor Becheráček. Klub Rock Depo, Novo-
sady, Velké Meziříčí.
BACHŮV VARHANNÍ PODZIM • 20. října 19.00. Petra Kujalová – 
varhany. Koncert, cena 150 – 190 Kč. Kostel sv. Prokopa Žďár nad Sáz.
PLES PRVNÍ REPUBLIKY • 20. října 20.00. Ples ve stylu první republiky 
ke 100. výročí vzniku Československa. Dobové kostýmy vítány. Měřín.
DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE • 21. října 15.00. Divadelní pohád-
ka v podání Divadla Scéna Kuřim. JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
DEN DÝNÍ • 27. října. Zámek Žďár nad Sázavou.
DOLOVNÁ – TANEČNÍ ZÁBAVA • 27. října 20.00. Měřín.
TANEČNÍ ZÁBAVA TJ DRUŽSTEVNÍK • 27. října. Bory.
MUZIKÁL OČIMA JIDÁŠE S ŽIVOU KAPELOU • 27. října 19 hodin, 
28. října 15.00. Velký sál Jupiter clubu.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V KŘIŽANOVĚ • 28. října.
POLIB TETIČKU ANEB NIKDO NENÍ BEZ CHYBY • 31. října 19.30. 
Divadlo, vstupné 350 Kč. Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
POSLEDNÍ LEČ • 3. listopadu. Netín.
PLES V BÍLÉM • 9. listopadu 19.00. Jupiter club Velké Meziříčí.

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
41. GASTRODEN

STOLETÁ REPUBLIKA
TRADIČNÍ GASTRONOMICKÁ VÝSTAVA

17. října 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
KULINÁŘSKÁ AKADEMIE

O VAŘENÍ S MARKÉTOU HRUBEŠOVOU

PROFESIONÁLNÍ PARTNERSKÉ VAŘENÍ SPOJENÉ S PREZENTACÍ
provozoven odborného výcviku žáků školy

PIVO JAK HO NEZNÁME
s Bohdanem Vítkem – Jelínkova vila
JAK POZNÁTE KVALITNÍ VÍNO
řízená degustace vína firmy Hradil

CARVING – VYŘEZÁVÁNÍ OVOCE A ZELENINY
PRVOREPUBLIKOVÁ GASTRONOMIE

FLAMBOVÁNÍ – BISTRO
UBROUSKOVÁ TECHNIKA

SVĚTLÁ A GASTRODNY
ve vzpomínkách pamětníků

PREZENTACE ŽÁKOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ
PREZENTACE ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

ŠKOLNÍ KAVÁRNA A CUKRÁRNA
ŠKOLNÍ RESTAURACE

KAVÁRNA A BISTRO TERMOSKA
zdravě a chutně

ZDRAVÍ, KRÁSA, VITALITA A RELAX
studio Marcela

CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE
UKAŽ, CO UMÍŠ

celostátní soutěž pro žáky středních škol gastronomických oborů
CO SE U NÁS NAUČÍŠ

soutěž pro žáky základních škol
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

pozvánka do Itálie, prezentace turistického regionu 
PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Akce VGS Velké Meziříčí
Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!

9. 10. film Na kus řeči v šalandě prof. Rudolf Adler
16. 10. přednáška Vzpomínky vojáka z 1. světové války Mgr. Zdeňka Kubíčková
23. 10. přednáška 100. výročí republiky Ing. Karel Hromek
30. 10. beseda Osudy legionářů a jejich rodin členové VGS
6. 11. dokument Úděl a bolest Jakuba Demla (premiéra dokument. filmu)
   Libor Smejkal
13. 11. přednáška Vysočina mého srdce (fotografie) Jan Prchal, Milan Skořepa
20. 11. přednáška Třicetiletá válka ve Velkém Meziříčí PhDr. Martin Štindl, Ph.D.
27. 11. přednáška Místa, kde usínají motýlové Lidmila Dohnalová
4. 12. přednáška Keňa Hana Hindráková
11. 12. přednáška Česká literatura na Velkomeziříčsku V. – závěr
   Mgr. Karel Kotačka

Kruh přátel 
hudby

Úterý 13. 11. 2018 • Ďábelský 
virtuóz Ivan Herák & band.
Pondělí 14. 1. 2019 • Moravské 
klavírní trio a hosté.
Středa 13. 3. 2019 • Pódi-
um mladých & Aleš Tvrdík 
a TRIA LIGNA. 
Středa 10. 4. 2019 • Cellomá-
nie & Slavné filmy.
Středa 15. 5. 2019 • Čtvero 
ročních dob Antonia Vivaldi-
ho. Komorní orchestr Musici 
Boemi.
Prodej abonentek na program. 
oddělení Jupiter clubu.
Cena předplatného: 
zlevněná přenosná abonentka 
pro 1 osobu 350 Kč (dítě do 15 
let, student do 26 let), 
přenosná abonentka pro 1 oso-
bu 590 Kč, 
přenosná abonentka pro 2 oso-
by 990 Kč. 

Kino Jupiter club VM
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ • 10. 10. 
18.30. Vstupné 130 Kč, 95  min., 
mládeži přístupný. 
ZLÝ ČASY V EL ROYALE • 11. 10. 
19.30. Vstupné 120 Kč, 140  min., 
mládeži přístupný od 15 let. 
VENOM • 13. 10. 19.30. Vstupné 
130 Kč, 112 min., mládeži přístup-
ný od 12 let. 
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ • 14. 10. 16.00. Vstupné 
110 Kč, 96 min., mládeži přístupný.
TOMAN • 14. 10. 18.30. Vstupné 
120 Kč, 145 min., mládeži přístup-
ný od 12 let. 
PRVNÍ ČLOVĚK • 17. 10. 19.30. 
Vstupné 130 Kč, 138 min., mládeži 
přístupný od 12 let. 
ZRODILA SE HVĚZDA • 20. 10. 

19.30. Vstupné 110 Kč, 136  min., 
mládeži přístupný od 15 let. 
HOVORY S TGM • 21. 10. 18.30. 
Vstupné 120 Kč, 80 min., ml. příst.
HALLOWEEN • 24.  10. 19.30. 
Vstupné 120 Kč, 109 min., mládeži 
přístupný od 15 let. 
TICHO PŘED BOUŘÍ • 25.  10. 
19.30. Vstupné 120 Kč, 106  min., 
mládeži přístupný od 15 let. 
JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE • 26. 10. 19.30. Vstup-
né 130 Kč, 88 min., ml. přístupný. 
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 
• 29.  10. 17.00. Vstupné 120 Kč, 
99 min., mládeži přístupný. 
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST 
• 29.  10. 19.30. Vstupné 110 Kč, 
117 min., ml. přístupný od 15 let. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PBS VELKÁ BÍTEŠ • 6. října 8.00. Vl-
kovská 279, Velká Bíteš.
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – VII. ROČ-
NÍK • 8. – 18. října. Otevřeno: po – pá 8.00 – 17.00, so 9.00 – 16.00, ne 
13.00 – 16.00. Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, V. Bíteš.
DRAKIÁDA • 11. října 15.30. Pro všechny děti. Začátek v 15.30 na poli 
mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod z Mateřské školy U Stadionu V, Bíteš v 15.00.
„ALKEHOL“ – rockový koncert • 12. října 19.00. Předkapela Menhir 
19.00 – 20.00, Alkehol 20.30 – 22.00. Kulturní dům Velká Bíteš.
ČOCHTAN VYPRAVUJE • 13. října 19.00. Divadelní představení s Jo-
sefem Dvořákem v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Předprodej vstu-
penek na Turistickém informačním centru ve Velké Bíteši.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O KUBĚ • 16. října 17.00 Beseda s ces-
tovatelem Petrem Nazarovem. Městské muzeum, Masarykovo náměstí 
5, Velká Bíteš.
PŘEDNÁŠKA K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY • 23. října 17.00. Před-
náška lektora PhDr. Stanilava Balíka. Městské muzeum, Masarykovo 
náměstí 5, Velká Bíteš.

Akce ve Velké Bíteši

Pátek 12. října 19.30. Velký sál JC 
Velké Meziříčí, Náměstí 17.

Neděle 7. října 19.00. Rock Depo, 
Novosady 36, V. Meziříčí

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Termín představení 20. 10. 2018 
je z technických důvodů zrušen! 
Nový termín 9. 2. 2019 v 18.00. 
Vstupenky v prodeji. Velký sál 
Jupiter clubu Velké Meziříčí.

Středa 3. října 19.30. Hrají S. Zin-
dulka, A. Švehlík. Vstupné 350 Kč. 
Velký sál Jupiter clubu. 

7. října 11.00. Legendární kutilo-
vé v akci v podání herců Divadla 
pohádek Praha. Velký sál Jupiter 
clubu, Náměstí 17.
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Dopisy od čtenářů

Duchovní slovo

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Sytý hladovému nevěří
V rámci celosvětové kampaně, která tradičně upozorňuje na neudr-
žitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a  na 
různé způsoby jeho řešení, proběhly na Dóze středisku volného času 
s finanční podporou města Velké Meziříčí hned dvě akce s podtitulem 
„ Kombinuj a jeď “.
Pro mateřské školy ve Velkém Meziříčí a okolí byla vyhlášena výtvarná 
soutěž. Tvořivé nadšení projevily pouze tři soutěžící školky – MŠ Uh-
řínov, MŠ Ořechov a MŠ Sokolovská VM, kterým za účast děkujeme. 
Práce se opravdu líbily a porota je velmi ocenila. Věříme, že si ceny 
najdou ve třídách dětí své místo a že si je patřičně užijí.
V úterý 25. 9. ve velkém sále Jupiterclubu proběhlo dopolední sou-
těžní klání Kombinuj a jeď určené žákům 3. a 4. tříd ZŠ. Celkem šest 
čtyřčlenných družstev bojovalo o hodnotné ceny. Pod drobnohledem 
poroty z řad záchranářských složek Policie ČR, Hasičů a Červeného 
kříže si žáci změřili své síly ve sportovních i vědomostních disciplí-
nách. Svým nadšením a elánem v soutěži si děti připomněly, že au-
tomobily opravdu nejsou jediným dopravním prostředkem, a  že je 
k dispozici řada podstatně smysluplnějších možností – jízda na kole, 
koloběžce, používání MHD atd. Děkujeme všem zúčastněným školám 
v soutěži a také divákům z řad spolužáků za vytvoření atmosféry.

Výsledky:
1. místo – ZŠ Mostiště, 4. třída – 22 bodů
2. místo – ZŠ Sokolovská, 4. B – 21 bodů
3. místo – ZŠ Mostiště, 3. třída – 20 bodů
4. místo – ZŠ Sokolovská, 4. A
5. místo – ZŠ Lavičky, 3. a 4. třída
6. místo – ZŠ Sokolovská, 3. A

Evropský týden mobility 
na DÓZE

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Do 7. 10. MUDr. Zemanová (interna) – DOVOLENÁ • 3. 10. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ • 
4. 10. MUDr. Urbánková (Pašková) – ordinace do 11.30, odpole preventivní prohlídky v podniku • Od 
10. 10. – 21. 10. MUDr. Nováková (oční) – DOVOLENÁ • 15. 10. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace 
do 12.30 • 15. 10. MUDr. Doležal – ordinace do 12.00 • Od 16. 10. do 4. 11. MUDr. Doležal – DOVOLENÁ 
• Od 16. 10. – 21. 10. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – ŠKOLENÍ • 22. 10., 25. 10., 29. 10. MUDr. Maleček 
(chirurgie) – DOVOLENÁ • 18. 10. MUDr. Novotný (RTG+SONO) – DOVOLENÁ • 18. 10. MUDr. Drábek 
(urologie) – ŠKOLENÍ • 19 10. MUDr. Peňáz (urologie) – ŠKOLENÍ • 19. 10. MUDr. Bednářová (neurologie) 
– ŠKOLENÍ • 29. 10. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – DOVOLENÁ

Velkomeziříčské muzeum se při-
pojí k  oslavám stoletého výročí 
založení Československa. V  pro-
storách výstavního sálu bude ote-
vřena výstava Velké Meziříčí v ob-
dobí první republiky.
Návštěvníci se seznámí s dobový-
mi fotografiemi velkomeziříčských 

budov, průmyslovými podniky, 
představiteli městské samosprávy 
či školami. Pro dokreslení prvore-
publikové atmosféry nebudou chy-
bět ani dobové tiskoviny či plakáty.
Již zmíněné období pak samozřej-
mě přiblíží i  sbírkové předměty 
vztahující se k  běžnému životu. 
Vystaveny budou například oděvy, 
módní doplňky, lahve z  místního 
pivovaru, prvorepublikové mince 
a bankovky či dětské panenky.
Ženy o sebe pečovaly v každé době, 
a  tak ani první republika nebyla 
výjimkou. Na výstavě tak nebude 
chybět ukázka mýdla či kulma na 
vlnění vlasů.
Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout také vybavení domác-
nosti, jako je vysavač, žehlička či 
šicí stroj.
Výstava bude slavnostně zahájena 
v úterý 9. října v 16 hodin ve vý-
stavním sále muzea.                -muz-

Výstava v muzeu 
připomene život za první 
republiky

Farnost Velké Meziříčí
St 3. 10. 7 h za † manžela Františka, 
dvoje rodiče, bratra, švagra, celou 
rodinu a  duše v  očistci. 17  h mše 
svatá Vídeň. 18 h mše svatá Lavič-
ky. Čt 4. 10. Památka sv. Františka 
z  Assisi. 7  h za manžela a  syna, 
rodiče Peškovy a Vlachovy a duše 
v  očistci. 16.45  h nácvik zpěvů 
– dětská schola, 17 h schůzka mi-
nistrantů. 18  h za  †  Evu a  Bohu-
slava Kolářovy, jejich rodiče a duše 
v očistci. Pá 5. 10. 1. v měsíci/ ce-
lodenní a  celonoční adorace. 8  h 
za živé a † členy živého růžence ze 
Lhotek. 13.30 h Domov pro senio-
ry. 14 – 16 h svátost smíření. 17 h 
za Elišku Filipovu, Elišku Práškovu, 
Miladu Pospíchalovu, Růženu Pic-
kovu a za jejich † a živé příbuzné 
a duše v očistci. 19 – 21 h svátost 
smíření. So 6. 10. 1. v měsíci. 7 h 
za rodiče Vondráčkovy, 4 syny, 
vnuka, Boží pomoc a ochranu pro 
živou rodinu a duše v očistci. 11 h 
svatba VM: Martin Veselý a Tereza 
Vávrová. 18 h na společný úmysl – 

1. za rodiče Doležalovy, syna Pavla 
a  živé z  rodiny; 2. za rodiny Zá-
smětovu, Matouškovu a Holánovu; 
3. za Marii Grecovu, rodiče Greco-
vy a Brychtovy. Ne 7. 10. 27. v me-
zidobí. 7.30  h za farníky. 9  h za 
Josefa Doležala, syna Josefa a Boží 
ochranu pro celou rodinu Doleža-
lovu a Plodíkovu. 10.30 h mše svatá 
se křty dětí – František Sobotka, Ši-
mon Tribula; za Jana Prehradného 
a † z rodiny Stojanovy a Prehrad-
ných. 18  h za rodiče Michalovy, 
Střechovy, Hedviku Ambrožovu, 
Marii a  Františka Vondráčkovy, 
duše v očistci a Boží ochranu pro 
celou rodinu.
Farní oznámení
* Rozvrhy výuky náboženství ve 
školním roce 2018/2019 najdete 
v  nástěnkách, na internetových 
stránkách farnosti a ve školách naší 
farnosti. Výuka začala v  pondělí 
1.  10. (pozn. pozor je změna roz-
vrhu na ZŠ Komenského). * Ve st 
3. 10. začínají hodiny křesťanské 
výchovy na Gymnáziu ve VM od 

7.05  h a  v  18  h ve farní kanceláři 
náboženství pro starší mládež. * Ve 
čt 4. 10. bude pravidelná návštěva 
nemocných. * V so 6. 10. je I. sobo-
ta v Netíně. Autobus pojede v 17 h 
od fary ve VM. * Zveme na pouť 
lesáků do Netína 20. 10. v 17 h.
Farnost Netín
Čt 4. 10. Památka sv. Františka 
z Assisi. 17.30 h mše svatá pro děti: 
Za Marii Poulovu, jejího manže-
la, Josefa Bratránka a  celou rodi-
nu a  rodinu Juračkovu. Pá 5. 10. 
1.  v  měsíci. 18.30  h za Františka 
Jůdu, sourozence, dvoje rodiče, 
celou přízeň a  Jaroslava Švomu. 
So 6. 10. 1. v měsíci. 17 h svátost 
smíření. 18 h za poutníky. Ne 7. 10. 
27. v mezidobí.8 h za rodiče Šobovy 
a Tomanovy a za živou a † rodinu.
Farní oznámení
* Hodiny křesťanské výchovy na 
Gymnáziu VM jsou od 3. října 
v 7.05 h. * V pátek 5. 10. v 19.30 h 
příprava na biřmování * V so 6. 10. 
od 9.30 do 16 h duchovní obnova 
pro biřmovance ve Velkém Mezi-

říčí. * Pouť lesáků v Netíně 20. 10. 
v  17:00, zveme všechny majitele 
a správce lesů…
Farnost Bory
Pá 5. 10. 1. v  měsíci 18  h Dolní 
Bory: za Františka Mičku a rodiče, 
rodiče Zikmundovy a celou přízeň. 
Ne 7. 10. 27. v mezidobí. 9.45 h za 
Jiřího Dvořáka, rodiče, Bohuslavu 
Dvořákovu a † přízeň.
Farní oznámení
* Rozvrhy výuky náboženství ve 
školním roce 2018/2019 najdete 
v  nástěnkách, na internetových 
stránkách farnosti a  ve škole. Za-
čínáme v po 1. 10. * Hodiny křes-
ťanské výchovy na Gymnáziu VM 
od 3. 10. v 7.05 h. * V pátek 5. 10. 
bude pravidelná návštěva nemoc-
ných. * V so 6. 10. od 9.30 do 16 h 
duchovní obnova pro biřmovance 
ve Velkém Meziříčí. * V so 6. 10. je 
I. sobota v Netíně. Autobus pojede 
v 16.40 h z Borů. * V ne 7. 10. po 
mši svaté bude setkání Ekonomic-
ké rady farnosti. 

Farní úřad VM

6. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, tel. 774 430 777
7. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, tel. 774 430 777
13. 10. MDDr. Radek Moravec, Žďárská 73, Nové Město na Mor., tel. 566 618 060
14. 10. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, tel. 732 642 160
20. 10. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, tel. 608 069 430
21. 10. MDDr. Zuzana Voráčková, Vratislavovo nám. 449, N. Město, tel. 566 616 904
Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

Člověk zajištěný často přehlíží 
potřeby druhých, centrem jeho 

aktivit je pěsto-
vat pro sebe po-
hodlí a  vytvářet 
dostatek zážitků. 
Tento fenomén 
byl ve společ-

nosti přítomný asi od počátku. 
Svatý Vincenc píše, že se na bližní 
musíme učit dívat s  opravdovou 
vírou. V  chudém, v  tom kdo po-
třebuje naši pomoc, potkáváme 
samotného Krista. „I  přes drsné 
a  neohrabané vystupování k  nám 
přichází Kristus. Kristus sám si 
zvolil chudobu, aby se stal blízký 
všem. V  utrpení téměř ztratil lid-
skou podobu, pohané ho pokládali 

za blázna a židé se pohoršovali. Ale 
jen v něm může člověk dojít spásy“. 
Léon Bloy francouzský spisovatel 
a  básník, i  když sám  žil ve velké 
nouzi, vyjadřuje svoje pokání: „Že 
jsem nevykonal to, co ode mne Bůh 
žádal, je jisté. Snil jsem naopak 
o tom, co od Boha chci, a teď tu v še-
desáti osmi letech stojím a nemám 
v rukách nic než papír“.
Z obavy, aby nám něco nechybělo, 
hromadíme, zásobujeme se daleko 
dopředu v nadbytečném množství 
vším, co bychom mohli potřebo-
vat. Budiž, ale dělejme to s mírou. 
Nepřestávejme počítat s Boží pro-
zřetelností a  nezapomínejme, že 
naše statky mají i jiný cíl, mají být 
sdíleny.

Ani bohatý, ani chudý, nemá pře-
dem zajištěnou nebo zavřenou ces-
tu do Božího království. 

Jsme povoláni žít v  realitě světa. 
Neseme odpovědnost za hladový 
svět.                          P. Pavel Šenkyřík

Já tomu nerozumím! Vy všichni ostatní snad ano? V měsíčníku Velkome-
ziříčsko se stále dozvídáme, kolik máme ve městě VIP osobností, máme 
nejlepší rozhlednu v ČR, nejupravenější smetiště z širokého okolí, stejně 
tak úspěšní jsme v  třídění odpadků. Město dostalo medaili ministerstva 
vnitra za instalaci rychlováhy, týkající se vozů nad 12 tun. Máme nejlepší 
kino v ČR. Skoro mně to připomíná tisk z doby komunistické vlády. Tehdy 
jsme také měli všechno NEJ…, a přesto, kdo mohl, z tohoto komunistické-
ho ráje utekl na Západ. Jsme na tom úplně stejně. To jsem s hrůzou zjistil 
při čtení jednoho jarního čísla Velkomeziříčska, kde jsme byli informováni, 
jak strašně rychle ubývá obyvatel našeho města. Žádám proto vedení města 
(starostu, radní a zastupitele), aby se všichni v době do jednoho měsíce vy-
jádřili, zda jsou si vědomi, proč tomu tak je, a co dělají pro to, aby se trend 
otočil?! Pan starosta, nechť se vyjádří, jak je tomu v přibližně stejně velké 
Velké Bíteši. Vsadím poslední korunu svého měsíčního důchodu na to, že 
tomu je tam opačně.
Ve většině stejně velkých měst mají již dávno zavedenou službu Taxi pro seni-
ory nad 65 let a pro tělesně postižené. Začali s tím v Chrudimi – cena 30 Kč, 
v Karviné – cena 15 Kč. Toto taxi lze využít pro cestu k lékaři, do lékárny, na 
nákupy, za kulturou atd. U nás nic. Budeme v tom jistě poslední. V mnoha 
městech mají zavedeny na MHD elektrobusy. U nás v nedohlednu.
V mnoha městech mají zaveden také střídavý odvoz PKO. Jeden týden svá-
ží, druhý ne. Volal jsem tehdy jednateli technických služeb Ing. Jaroslavu 
Mynářovi, ať to zavede i u nás. Bylo mi řečeno, že konkrétně v naší ulici to 
nejde, neboť je zde každý týden 10 tun odpadu, tedy plný vůz. Loni v čer-
venci na naší ulici město provádělo pokládku nových trub vedení odpadu. 
Sběrný vůz PKO zde jel celé tři týdny v omezeném režimu, a šlo to! Důka-
zem je záznam u pana jednatele. Co je však horšího? Nikdo nás předem 
neinformoval, že tento stav nastane! Za to zodpovědní nezodpovídají? Jak 
se vymluví? Na požádání dám rozumný návrh, jak ve volný týden zaměst-
nance zaměstnat tak, aby městu přinášeli desetitisícové částky.
Při přerušení provozu na dálnici a odklonu jízdy přes naše město nechalo 

vedení našeho města spolu s Krajským úřadem Jihlava vybudovat rychlo-
váhu pro vozidla nad 12 tun. Kolik takových vozidel je? Městu to přineslo za 
několik roků několik málo korun. Co je však horší, při odklonu se městem 
dále valí veškerá dálniční doprava. Je jisté, že to způsobuje problémy, ale 
autu se člověk vyhne, nebo počká. Co je však horší, v naší smogové kotlině 
působí na zdraví všech našich občanů neviditelný zabiják CO2. Všichni zde 
pak dýcháme vzduch, který se svojí „kvalitou“ rovná tomu, jaký je v Londý-
ně, Pekingu či Šanghaji. Jenže tam lidé dostávají zdarma obličejové roušky. 
U  nás ne! U  nás  jdou peníze na populistické starostovo vydávání novin 
ZDARMA. Vy všichni věříte tomu, že jsou zdarma? Já ne. Jsem již starý 
kmet, ale za celý život mi zdarma nikdo nic nedal, ani za komunistů. Spíš 
bych řekl, že se starosta dopouští porušování povinnosti při správě cizího 
majetku. Tyto peníze užívá ke zvýšení své prestiže, aby lidé říkali, jak je 
„dobrý“. Přitom třeba právě ony peníze chybí na jiné důležitější projekty. 
Žádám pana starostu, ať nám v příštích novinách oznámí, kolik ročně stojí 
vydávání a kolportace novin.
Žádám pány starostu a hejtmana kraje, aby v době co nejkratší zavedli v na-
šem městě stejný systém, jaký je u tunelu Blanka v Praze na dálnici D0. Ve 
městě umístit měřič výskytu CO2. Při překročení přípustné normy zazní 
siréna a z obou stran vjezdu do města se objeví znaky zakazující vjezd 
všech vozidel – s výjimkou vozidel vezoucích živá zvířata a rychlezkazitel-
né zboží nebo tiskoviny. A to do té doby, dokud se vzduch nevyčistí. Může 
to trvat třeba i několik hodin! Nebo do té doby, než na MD někomu doťuk-
ne, že je třeba vybudovat obchvat mimo celé město. Očekávám, že krajský 
hejtman, tedy MUDr. Jiří Běhounek, bude na této podmínce trvat. Vždyť 
on je z hlediska svého postavení ze zákona zodpovědný chránit majetek 
a zdraví občanů svého volebního obvodu. Za tento můj návrh neočekávám, 
ani nechci medaili pro město, ani pro sebe, ale dělám to pouze pro zdraví 
všech spoluobčanů.                       František Sitta, důchodce, Velké Meziříčí
(Pozn.: Článek byl zaslán vedoucí redaktorce měsíčníku Velkomeziříčsko 
Martině Strnadové, která ho odmítla uveřejnit.)
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Házená

Stolní teniS

VeteránsKá liga

So  6. 10. 14.00 – 15.30
Ne  7. 10. 14.30 – 16.00
So 13. 10. 14.00 – 15.30
Ne 14. 10. 15.00 – 16.30
So 20. 10. 14.00 – 15.30
Ne 21. 10. 15.30 – 17.00

So 27. 10. 14.00 – 15.30
Ne 28. 10. 14.00 – 15.30
Po 29. 10. 12.30 – 14.00
Út 30. 10. 12.30 – 14.00
Vstupné – bruslicí 20 Kč, do-
provod 10 Kč

V  říjnu začíná šachistům nová 
herní sezona 2018/2019. Z  regio-
nu Velkomeziříčsko se do ní opět 
zapojí dva kluby – Spartak Velké 
Meziříčí a spřátelený Spartak Velká 
Bíteš, které spolu kooperují; půjču-
jí si totiž vzájemně svoje hráče na 
hostování.

Rozlosování soutěží:
Krajský přebor Vysočiny

 – Hraje se vždy o nedělích, kromě 
posledního kola se začíná v  9:00. 
Hrací místností Spartaku VM je 
bývalá kavárna „Na Poříčí“ při 
Domu zdraví. Do utkání nastupuje 
za každý oddíl osm hráčů.
1. kolo 21. 10. 2018
Gambit Jihlava A – Spartak VM
2. kolo 11. 11.
VM – Caissa Třebíč B
3. kolo 25. 11.
Jiskra Humpolec A – VM
4. kolo 9. 12.
ŠK Světlá nad Sáz. A – VM
5. kolo 6. 1. 2019
VM – TJ Žďár nad Sáz. B
6. kolo 20. 1.
Gambit Jihlava B – VM
7. kolo 3. 2.
VM – Jiskra Havlíčkův Brod A
8. kolo 17. 2.
Spartak Pelhřimov A – VM
9. (poslední) kolo 3. 3. výjimečně 
od 10.00
VM – TJ Žďár nad Sáz. A
Soupiska týmu VM:
Vít Kratochvíl – Ladislav Vojtěch 
– Stanislav Kopr – Tomáš Mrazík 
– Josef Janák – Michal Nedoma 
(kapitán) – Josef Šilhan – Miloslav 
Kučera – Miroslav Bárta – Jaroslav 
Jan – Jan Zeman – Martin Janák – 
Jan Paul – Josef Dvořák – Viktorie 
Součková – Pavel Kapčuk.

Krajská soutěž Vysočiny
– Vždy neděle v 9.00, poslední kolo 
od 10.00. Hrací místností Sparta-
ku Vel.Bíteš bude opět klubovna 
u zimního stadionu ve VB. Do zá-
pasu nastupuje za družstvo 8 lidí.
1. kolo 14. 10. 2018
Spartak VB – SŠK Cejle
2. kolo 4. 11.
Jiskra Havl. Brod B – VB
3. kolo 18. 11.
VB – TJ Žďár nad Sáz. C
4. kolo 2. 12.
VB – ŠK Světlá nad Sáz. B
5. kolo 16. 12.
Spartak Pelhřimov B – VB
6. kolo 13. 1. 2019
VB – Caissa Třebíč C
7. kolo 27. 1.
Gambit Jihlava C – VB
8. kolo 10. 2.
VB – Gambit Jihlava D
9. (poslední) kolo 24. 2. až od 
10.00
Jiskra Humpolec B – VB
Soupiska týmu VB:
Ladislav Vojtěch (kapitán) – Jan 
Gubáš – Michal Nedoma – Jind-
řich Skula – Libor Kincl – Hana 
Blažková – Josef Šilhan – Jan Ze-
man – Miloslav Kučera – Radek 
Bárta – Jaroslav Burian – Tomáš 
Valeš – Josef Dvořák – Viktorie 
Součková – Pavel Nehybka.
V  Regionální soutěži 
„Vysočina-východ“ se spolu na-
vzájem dvakrát v  průběhu deseti 
kol utkají Sokol Jámy, Sokol Nové 
Veselí, ŠK Bystřice nad Pernšt., 
Caissa Třebíč D, TJ Žďár nad Sáz. 
D a nově také Sokol Oudoleň (okr.
HB). Do zápasu nastupuje za každý 
tým pětice.

-vp-

Již brzy odstartují 
soutěže družstev v šachu

V neděli 23. 9. se ve V.I.P. klubovně 
TJ Žďár nad Sáz., která se nachází 
v  komplexu tamější víceúčelové 
sportovní haly u zimního stadionu 
Na Bouchalkách, uskutečnil další 
ročník oblíbeného – a už tradičně 
zářijového – Turnaje šachových 
mušketýrů.
Hrálo se švýcarským systémem na 
7 kol po 2 × patnácti minutách. Šlo 
jak o soutěž jednotlivců, tak i vy-
braných tříčlenných družstev – a to 
především ze Žďáru, Vel.Meziříčí, 
Krucemburku (Křížové) a  Jám. 
Celkem se zúčastnilo 24 zájemců.

Konečné pořadí:
1. Milan Michal Sokol Krucem-
burk 5,5 b. / 20,5 / 28,5 / 4
2. Miloslav Kučera Spartak VM 
(Mostiště) 5,0 b. / 20,0 / 28,5 / 4
3. Stanislav Kodys TJ Žďár A 5,0 b. 
/ 20,0 / 25,5 / 3
4. Stanislav Černý TJ Žďár A (Nové 

Veselí) 5,0 b. / 18,5 / 26,0 / 4
5. Tomáš Vokoun TJ Žďár B 4,5 b. / 
20,0 / 25,0 / 4
6. Jan Zeman Spartak VM (Mezi-
říčko) 4,5 b. / 16,5 / 21,5 / 4
7. Martin Fousek Sokol Jámy 4,5 b. 
/ 12,5 / 17,5 / 4
8. Pavel Prášil Sokol Jámy 4,0 b. / 
19,5 / 27,5 / 3
9. Mojmír Smejkal TJ Žďár A 4,0 b. 
/ 19,5 / 25,0 / 3
10. Petr Pelikán Sokol Jámy 4,0 b. / 
17,5 / 22,0 / 3
…19. místo Josef Dvořák Spartak 
VM (Měřín) 3,0 b. / 21,0 / 29,0 / 3
atd.

Družstva:
1. TJ Žďár nad Sáz. A 14 b.
2. Spartak Velké Meziříčí 12,5 b. +
3. Sokol Jámy 12,5 b. –
atd.
Vítězové dostali poháry, diplomy 
a věcné ceny.                                 -vp-

Miloslav Kučera z Mostišť 
a družstvo Spartak VM skončili 
druzí na šachovém turnaji ve 
Žďáře n. S.

Z archivu ŠO TJ Žďár nad Sáz. – všichni účastníci 
letošního mušketýrského turnaje 23. 9. 2018.

V úterý 25. 9. jsme začali podzimní 
část, tentokrát se třemi účastníky – 
Bohdalec, Křižanov a Velké Meziří-
čí. Hraje se každý s každým dvouko-
lově na rekonstruované umělé trávě.
První utkání bylo velmi kvalitní, 

a ačkoliv tomu výsledek neodpoví-
dá, poměrně vyrovnané.
Bohdalec × Křižanov 1:7 (0:3). 
Branky: Aleš Burian – 3, Zdeněk 
Studený – 2, Jaroslav Uhlíř, Lukáš 
Dobrovolný / Josef Šandera.

V sobotu 22. 9. se konal v Ledči nad 
Sázavou první letošní turnaj Ligy 
Vysočiny v  miniházené. Z  Velké-
ho Meziříčí se účastnili 3 chlapec-
ká družstva a jedno dívčí. Všichni 
hráči i letos spadají pod Dózu SVČ 
VM. Hrací doba jednoho zápasu 
byla 10 minut.

Minižáci
VM šedí: kluci suverénně ovládli 
všechny zápasy, i  když neměli ani 
jednoho hráče na vystřídání. Kluci 
jasně ukázali, že je hra baví a že jsou 
na tom jak fyzicky, tak technicky 
velice dobře.
VM šedí – VM červení 26:6
 Chrudim 23:1
 Pardubice 17:3
 Ledeč B 20:6
 VM dívky 22:4
 Ledeč A 20:5
 Ledeč A 16:1
 Havl. Brod 19:8
Sestava: Ondřej Trifanov – Vítek 
Smejkal, Kryštof Havelka, Štěpán 
Fiala, Tomáš Jelínek.
VM červení: družstvo složeno 
především z  kluků, kteří přešli 
z přípravky, si na turnaji počína-
lo velice dobře. Na turnaji hoši 
celkem pětkrát zvítězili, jednou 
remizovali a  dvakrát prohráli. 
Předváděli velice rychlou hru, 
jen je potřeba ještě vypilovat dů-
raz jak v obraně, tak i v zakonče-
ní.

VM červení – VM šedí 6:26
 Havl. Brod 11:12
 Ledeč A  8:2
 Chrudim 17:2
 Pardubice 12:6
 VM dívky 12:6
 Pardubice 14:2
 Ledeč B 10:10
Sestava: Daniel Červený – Richard 
Fexa, Tomáš Klíma, Denny Navrá-
til, Stanislav Fňukal, Štěpán Strýček.

Přípravka:
VM zelení – kluci hráli velice dobře, 
pět vítězství z pěti zápasů je ta nej-
lepší bilance. Bylo vidět, že jim zá-
pasy chyběly a celý turnaj si užívali.
VM zelení – Havl. Brod B 22:0
 Chrudim 12:2
 Ledeč  20:6
 Havl. Brod A 15:0
 Pardubice 12:8
Sestava: Martin Jelínek, Niki Fexa, 
Dominik Vitešník, Tobias Tyl, Pavol 
Živčic, Mira Buk. Trenéři: Petr Kaš-
tan, Jiří Holý, Vlaďka Kaštanová.
Děvčata vyjela na první turnaj Ligy 
vysočiny s jedním družstvem mini-
žákyň. Děvčata hrála s velkou chutí 
a  předvedla pěkný výkon. Z  osmi 
zápasů šest vyhrála a dvě prohrála.
Sestava: Vendula Pospíšilová, Sára 
Juhošová, Monika Chalupová, 
Denisa Krejčová, Veronika Berko-
vá, Veronika Dvořáková, Kateřina 
Kůpová, Tina Buršíková, Natálie 
Klinerová. Trenér: Ilona Závišková

První turnaj sezóny Ligy Vysočiny minižactva v miniházené

2. liga mladší dorostenci JM – 
1. kolo

Sokol Julianov – TJ Sokol Velké 
Meziříčí 18:46 (13:21)
Nově vzniklé družstvo mladšího 
dorostu zajíždělo na palubovku 
brněnského Juliánova. Náš tým je 
složen především z mladých hráčů, 
kteří loni nastupovali či i letos ještě 
nastupují v žákovské kategorii. Pro 
většinu to tedy byla premiéra v do-
rostenecké kategorii. Kluci přistou-
pili k utkání výborně a od začátku 
si vypracovali vedení. Soupeř hru 
vyrovnal, ale naši hráči postupem 
času na hřišti získávali více jistoty 
a rozdíl ve skoré postupně narůstal. 
V poločasu to bylo „jen“ o 8 bra-
nek. Ovšem ve druhé půli soupeři 
docházeli fyzické síly a  ze zápasu 

se spíše stala exhibice našich hrá-
čů, kteří si s chutí zastříleli a každý 
vstřelil branku. Na družstvu je vi-
dět, že spolu nestrávil příliš mnoho 
času, ale to by se mělo postupně 
zlepšovat.
Nutné pochválit všechny hráče za 
nasazení a brankáře za předvedené 
výkony.
7m – hody 2:4 vyloučení: 3:4, di-
váku 35.
Sestava a  branky: Tomáš Krčál, 
Deraha Lukáš – Cerkal Alex (9), 
Rosa Tomáš (2), Mach Jakub (6), 
Russ Jakub (1), Navrátil Radek 
(14/1), Strýček Jakub (3), Klapal 
Štěpán (2/1), Dobejval Lukáš (9/1), 
Trenéři Ladislav Šidlo, Radek Na-
vrátil vedoucí družstva Pavel Svo-
boda.

Dorostencům se vstup do soutěže vydařil

TJ Sokol Velké Meziříčí – SKKP 
Handball Brno „B“ 32:15 (19:8)
Muži se v  letošní sezoně poprvé 
představili na domácí palubovce, 
kdy hostili rezervu extraligového 
SKKP Handball Brno. Soupeř při-
jel jen s minimem hráčů a musel 
tedy celé utkání absolvovat bez 
střídání, což se do zápasu značnou 
měrou promítlo.
Utkání bylo vyrovnané pouze do 
5. minuty (3:2), poté jsem odsko-
čili na 9:2 (11. min). Od tohoto 
okamžiku bylo vlastně rozhod-
nuto o  vítězi a  utkání se dohrá-
valo v  tréninkovém tempu. Na 
hřiště se dostala celá naše lavička 
a v útoku jsme si vyzkoušeli růz-
né herní varianty. Výsledné skoré 
bylo ještě hodně mírné vzhledem 
k  průběhu zápasu, jelikož jsme 
neproměňovali vyložené šance. 
Navíc i  obrana, vzhledem k  prů-
běžnému výsledku, nemakala na 

100  %, a  proto některé obdržené 
branky byly hodně laciné.
V  příštím kole zajíždíme do br-
něnských Bohunic, kde se již 
střetneme s  kvalitnějším soupe-
řem a  bude proto nutné se po 
tomto výsledku neuspokojit a  na 
soupeře se dostatečně připravit.
Sled branek: 3:2, 9:2, 12:5, 17:6, 
19:8, 26:11, 32:15.
7m hody 2/2:1/1, vyloučení 5:0, na-
víc Velké Meziříčí ČK, diváků 97.
Sestava a  branky: Ondřej Poul, 
Kotík Libor – Vítězslav Večeřa (7), 
Jan Lečbych (7), Jiří Kaštan (6), 
Pavel Strašák (4/2), Pavol Živčic 
(4), Tomáš Stupka (3), Ladislav 
Šidlo, Miloš Necid, Macoun Fi-
lip, Křibala Pavel, trenér Ladislav 
Šidlo, odpovědný vedoucí Petr 
Kácal.
Tabulka a výsledky:
http://www.muzi.chf.cz/?cmpid=-
53&cmppartid=3044  Ondřej Poul

2. liga mužů Morava Jih – 2. kolo

ST Velké Meziříčí – TK Polesí 
7:10
Body: Šoukal Slavomír 2/1, 
Maštera Martin 2/2, Klíma Petr 
1/3, Kampas Jan 1/3. Čtyřhra: 
Klíma, Šoukal.
ST Velké Meziříčí – Spartak 
Pelhřimov 9:9
Body: Šoukal Slavomír 3/1, Klí-
ma Petr 2/2, Maštera Martin 
2/2, Kampas Jan 1/3. Čtyřhra: 
Maštera, Kampas.
ST Velké Meziříčí B – SK ST 
Třešť C 9:9
Body: Kupka Jiří 2/2, Holík 
Vratislav 2/2, Borůvka Vít 2/2, 
Bednář Ivan 2/2. Čtyřhra: Holík, 
Borůvka.
ST Velké Meziříčí B – Spartak 
Pelhřimov B 4:10
Body: Borůvka Vít 2/1, Holík 
Vratislav 1/2, Bednář Ivan 0/3, 
Suchánek Petr 0/3.
V  sobotu se rozehrály kraj-
ské soutěže mužů. Naše dva 
týmy v  soutěžích divize a  KP 
3 přivítaly postupně soupeře 
z  Polesí, Pelhřimova a  Třeště. 
První utkání našeho áčka, pro-
ti Polesí, slibovalo těžký souboj 
proti družstvu se zkušenostmi 
z  ligových soutěží let minu-
lých. Papírový favorit byl tedy 
na straně soupeře. Po úvodních 
čtyřhrách byl stav 1:1. Dvojhry 
pokračovaly ve vyrovnaném sta-
vu do 7:7. V  samotném závěru 
Polesí ukázalo svojí sílu a  třemi 
výhrami v  řadě nás položilo, 
tím zápas skončil výhrou sou-
peře. Nutno dodat, že jsme byli 
rovnocennými soupeři. Nejlé-
pe z  kluků hrál Šoukal, vyhrál 
dvě dvojhry ze třech a společně 
s Klímou i  čtyřhru. V odpoled-
ním duelu proti Pelhřimovu nás 
čekal další silný soupeř, který se 
pravidelně umísťuje do první 

trojky v  tabulce divize. Naštěs-
tí pro nás Pelhřimov nepřijel 
v  plné síle, do utkání nasadil 
místo trojky a  čtyřky dva ná-
hradníky. Náš tým měl jedineč-
nou možnost toho využít. Prů-
běh utkání byl jako přes kopírák 
z ranního střetnutí. V závěru na-
stoupila jednička a  dvojka Pel-
hřimova k  dvojhrám a  bohužel 
se ani jeden hráč nemýlil. V ten 
moment to s  námi vypadalo 
špatně, stav 7:9. Poslední dvě 
dvojhry, kde nastoupil Kampas 
a  Šoukal nám dávaly poslední 
naděje v případě úspěchu aspoň 
k remíze. Kluci oba zvítězili 3:1 
na sety a  cenné dva body za 
konečný nerozhodný stav byl 
na světě. Nakonec se ukázalo, 
že soupeř v nekompletní sestavě 
si od nás odvezl pouze remízu. 
V utkání opět zářil Šoukal, jeho 
premiérové boje v  divizi vyšly 
náramně, utkání si naplno užil. 
Svou defenzivní hru umí skvěle 
použít a  je jasné, že protihráči 
na střetnutí dlouho nezapome-
nou. Pochvalu si zaslouží celá 
naše čtyřka kluků, neboť bodo-
vali všichni.
Rezervní tým nastoupil proti 
Třešti. Utkání dopadlo neroz-
hodně 9:9. Po dvou bodech si 
připsali všichni kluci z  týmu, 
plus jedna vyhraná čtyřhra Ho-
líka a  Borůvky pečetila tento 
výsledek. V  konečné dvojhře 
hrál Bednář o vítězství, bohužel 
však podlehl 2:3 na sety. Tento 
týmový výkon vše jenom pod-
trhl. V  odpoledním duelu kluci 
nestačili na rezervu Pelhřimova 
a prohráli 4:10.
Další dvojkolo se bude hrát za 
čtrnáct dní, kde áčko zavítá do 
Polné a  Jihlavy. Béčko do Čer-
novic a Světlé nad Sázavou.   -pk-

V 5. kole fotbalové soutěže mlad-
ších žáků hostovali Křižanovští 
na hřišti v Hamrech nad Sázavou. 
Také v tomto zápase nebylo přáno 
klukům z Křižanova, aby si odvezli 
body. Od začátku zápasu domácí 
byli aktivnější a  ve 2. min. Mihol 
poprvé skóroval. Druhou bran-
ku přidala ve 25. min. Suská. Pro 
hosty byla smolná 29. min., kdy 
rozhodčí odpískal proti Křiža-
novským pokutový kop za ruku. 
Brankář vystihl směr, ale Krejčová 
přidala třetí gól.
Ve druhém poločase domácí ve 
39. min. Miholem zvýšili na 4:0. Po 
rohovém kopu ve 48. min. Krečová 
přidala pátou branku. Skóre ještě 
znovu po rohovém kopu v 59. min. 
navýšila Krejčová.
Hamry nad Sázavou – Křižanov 
6:0 (3:0).
Branky 2. Mihol, 25. Suská, 
29.  Krejčová, 39. Mihol, 48. Krej-
čová, 59. Krejčová. Rozhodčí Dvo-

řák Miloš. Diváci 40. Sestava Kři-
žanova: Smejkal, Frantl – K, Jízdný, 
Pejchal, Nedoma, Anděl, Marek, 
Engelhart, Kadela, Prudek, Hed-
vábný, Szojma, Ondráček.
Trenér Křižanova p. Marek: Sou-
peř nás ve všem přehrál. Domácí 
byli pohyblivější a důraznější. Naši 
kluci se snažili, ale soupeř byl lepší.

Jakub Švec
Další výsledky

Velké Meziříčí B. – Moravec 17:1 
(8:0).
Herálec – Rožná 1:0 (1:0).
Příští zápas odehrají Křižanovští 
na svém hřišti 14. 10. 2018 v 10.00 
s Rožnou.

Tabulka po 5. kole
1. Hamry nad Sázavou 4 19:1  12
2. Velké Meziříčí B. 5 34:11  9
3. Rožná 4 16:3   9
4. Křižanov 5  7:14  6
5. Herálec 4  5:14  6
6. Moravec 4  3:26  3
7. Radešínská Svratka 4  0:15  0

Křižanovští odjeli domů 
bez bodů
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FC Viktoria Otrokovice – FC Velké 
Meziříčí 3:5 (1:3)
Střelci: 32. Jasenský, 56. Mlýnek, 73. 
Hladík – 37. a 62. Simr, 9. Dolejš, 12. 
Smejkal, 71. Bouček. Rozhodčí: Kne-
isl, Škrobák, Bureš. FC Otrokovice – 
Semanko – Malý, Zábojník, Obiechi-
na, Kaizar, Slaný (46. Fiala), Jasenský, 
Hladík, Kiška (74. Červenka), Vašul-
ka (46. Mlýnek), Skwarczek, na lavič-
ce Hrnčiřík, Markovič a Šohaj, trenér 
Hubník. FC VM – Dubec – Bouček, 
Mucha, Komínek, Kriegsmann – 
Dolejš (85. Matulka), Šuta, Smejkal, 
Mezlík (88. Krejčí), Demeter – Simr, 
na lavičce Simandl, trenér Smejkal. 
Diváci: 123. ŽK: Kaizar, Hladík, Mlý-
nek – Dolejš, Mezlík. Nejlepší hráči – 
Komínek, Bouček, Obiechina.
Na horkou půdu v Otrokovicích při-
jeli hosté bez kapitána Šimáčka a s ná-
hradníky mezi tyčemi. Od první mi-
nuty však hostující hráči chtěli změnit 
nepříznivé výsledky, které s domácím 

týmem v  posledních vzájemných 
utkáních dosahovali. V  1.  min. vy-
střelil zpoza vápna Hladík, s jeho stře-
lou si Adam Zdeněk Dubec poradil. 
Ve 2.  min. vystřelil nebezpečně Ra-
dim Šuta, Semanka však nepřekonal. 
Ve 4.  min. pronikl do vápna Kiška, 
jeho průnik zastavil Pavel Mezlík. 
Rohový kop Jasenského na přední 
tyč odkopl Pavel Mezlík na další, ten 
rozehrál opět Jasenský, s jeho centrem 
si Adam Dubec poradil. V  6.  min. 
se dostal k hlavičce ve vápně Robin 
Demeter, domácí obránce ho porazil 
na zábradlí za bránou, rozhodčí jeho 
zákrok jako nedovolený neposoudil, 
následně musel být Robin ošetřen 
s  roztrženým obočím. V  9.  min. se 
hostům podařila pěkná kombinační 
akce, na jejím konci byl Petr Do-
lejš, který překonal Semanka 0:1. Ve 
12.  min. našel Petr Dolejš ve vápně 
Pavla Simra, domácí obrana jeho 
střelu zblokovala, míč se však dostal 

k Edovi Smejkalovi, který míč dostal 
do domácí brány. V 16. min. vystřelil 
nebezpečně Obiechina, bránu však 
minul. Ve 22. min. zahrál přímý kop 
Jasenský, střelu k  tyči Adam Du-
bec zachytil. V  23.  min. přímý kop 
Petra Dolejše zachytil Semanko. Ve 
27.  min. našel Petr Dolejš nabíhají-
cího Robina Demetera, tomu míč 
na poslední chvíli odkopl domácí 
obránce. Ve 28. min. vystřelil z úhlu 
Hladík, Adam Dubec střelu vyrazil. 
Ve 32.  min. rozehrál přímý kop na 
zadní tyč Jasenský, centr Adam Du-
bec nezachytil a od tyče se odrazil do 
hostujícího golmana a do brány 1:2. 
Ve 35. min. se po centru Petra Do-
lejše dostal k zakončení Radim Šuta, 
trefil jen golmana Semanka, druhou 
střelu zablokovala domácí obrana. 
Ve 36. min. centroval Petr Dolejš na 
zadní tyč, míč bránu těsně minul. Ve 
37.  min. rozehrál přímý kop David 
Komínek, jeho centr za obranu našel 

Pavla Simra, který hlavou překonal 
Semanka 1:3. Ve 38. min. chyběl po 
centru kousek k  zakončení hlavou 
Hladíkovi. Ve 39. min. se dostal do 
úniku Petr Dolejš, své sólo však ne-
dokázal proměnit. Ve 43. min. našel 
Pavel Simr ve vápně Robina Demete-
ra, s jeho střelou si Semanko poradil. 
A tak spokojenější odcházeli do kabin 
hosté.
Domácí na začátku druhého poloča-
su prostřídali, se snahou nepříznivý 
výsledek otočit. Ve 47. min. centroval 
Skwarczek, obrana hostů jeho centr 
odvrátila. Ve 49.  min. poslal Kiška 
míč před bránu, střelu Hladíka zablo-
koval Pavel Mezlík. V 52. min. zastavil 
David Komínek nebezpečný průnik 
Mlýnka. V 56. min. se dostali domácí 
do rychlého protiútoku, přihrávku 
Fialy před bránu zakončil Mlýnek 2:3. 
V 60. min. se ve vápně uvolnil Hladík, 
před bránou našel Obiechina, ten však 
bránu hostů těsně minul. V 62. min. 

hosté podnikli rychlý protiútok, Pavel 
Simr našel Robina Demetera, ten mu 
míč vrátil před bránu a  Pavel Simr 
upravil na 2:4. V  64.  min. se dostal 
k  zakončení Kiška, bránu netrefil. 
V 69. min. pronikl do vápna Robin 
Demeter, střelou z úhlu Semanka ne-
překonal. V 71. min. našel Petr Dolejš 
před bránou Michala Boučka, který 
hlavou upravil na 2:5. V 73. min. do-
mácí našli na hranici vápna Hladíka 

a ten prudkou střelou překonal Ada-
ma Dubce 3:5. V 78. min. pronikl za 
obranu Robin Demeter, byl ve vápně 
faulován, ale hlavní sudí odpískal faul 
unikajícího hráče. V 80. min. domácí 
poslal centr na zadní tyč, Adam Du-
bec míč vyrazil, a Miloš Kriegsmann 
odkopl do bezpečí. Závěr utkání si 
hosté pohlídali, a  tak si z Otrokovic 
odvezli 3 cenné body.                   -myn-

V neděli 23. září se v Humpolci konalo čtvrté kolo krajského přebo-
ru mladšího žactva. Závodu se zúčastnilo 88 závodníků. Čekal na ně 
čtyřboj – běh na 150 metrů, vrh koulí, skok vysoký, hod oštěpem a šta-
feta 4 × 60 metrů.
Z mladších žákyň si nejlépe vedla Dana Harvey, která se s 1593 body 
umístila na 2. místě. Dobře si vedla i Gabča Hutrová s 1575 body na 
místě 4. Obou děvčatům se nejvíce dařilo v  oštepu a  kouli. V  oště-
pu Dana brala osobním rekordem 2. místo a Gabča 4. místo. V kouli 
Daně patřilo místo 1. a Gabči místo 2.
Mezi bodující děvčata se ještě dostala 12. Nikola Bednářová, 14. Vero-
nika Švandová, 20. Karolína Balejová a 23. Adéla Čermáková.
Družstvo mladších žákyň se umístilo na 2.místě. Celkově po základní 
části jsou na místě 3. za Jihlavou a Třebíčí.
Mezi mladšími žáky se nejvíce dařilo Dominikovi Manďákovi, který 
se umístil na 3. místě se ziskem 1054 bodů. Opět se mu nejlépe ved-
lo v oštěpařském sektoru, kde obsadil 2. místo. a v kouli, kde skončil 
rovněž 2. Premiéru na závodech mladšího žactva si vyzkoušel i Jakub 
Doležal, který jako ještě starší přípravka se umístíl také na 20. bodující 
pozici.
Mladší žáci se umístili na 4. místě. Celkově po základní části jsou na 
místě 4. za Jihlavou, Třebíčí a Humpolcem.

KPD mladšího žactva pokračoval v Humpolci

HHK VM – SKMB Boskovice 7:3 
(2:2, 3:0, 2:1)
Góly a  asistence: 17:21 Střecha F. 
(Střecha T., Ambrož), 18:32 Bula 
(Krča), 24:21 Sobotka (Křenek, Vla-
šín P.), 27:32 Křenek (Střecha T., Ma-
tov), 29:53 Roupec (Rozmarín), 50:53 
Sobotka (Šerý, Matov), 54:06 Roupec 
(Vlašín M., Rozmarín) – 04:28 Dufek 
(Karný, Bednář), 19:33 Skácel (Krejči-
řík, Štancl), 47:18 Dufek (Surý, Bed-
nář). Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Šoustal (Juda) – Kochánek, Ambrož, 
Šerý, Vlašín P., Burian, Vondráček, 
Pokorný, Rašner – Maštera, Střecha 
F., Střecha T. – Křenek, Matov, Sobot-
ka – Krča, Bula, Pejchal – Vlašín M., 
Rozmarín, Roupec. Sestava SKMB 
Boskovice: Chvátal (Zrza) – Brabec, 
Honzek, Dufek, Štancl, Surý, Vágner, 
Krejčiřík, Benýšek, Václavík, Skácel, 
Šebek, Hnilička, Šmíd, Klaus, Karný, 
Bednář, Pelikán. Rozhodčí: Kolečkář 
– Karpíšek, Šustr. Vyloučení: 12:9, 

navíc Rozmarín (HHK) 10 min. OT, 
Vondráček (HHK) 5+DKU, Klaus 
(BOS) 10 min. vražení, v čase 48:12 
nařízeno TS ve prospěch hostů – ne-
proměněno. Využití: 5:2, v  oslabení 
0:0. Střely na branku: 28:24 (8:8, 11:7, 
9:9). Diváci: 157.
Již v  sobotu zajíždí první mužstvo 
HHK do Uherského Hradiště. Utká-
ní začíná netradičně v 14.30.

Ostatní výsledky třetího kola:
HK Kroměříž – SHKM Hodonín 7:4, 
Hokej Uherský Ostroh – HC Uničov 
5:3, HC Spartak Uherský Brod – HC 
Uherské Hradiště 4:3, TJ Sokol Březi-
na – HC Spartak Velká Bíteš 2:5, HC 
Brumov-Bylnice – Dynamiters Blan-
sko HK 3:2, HC Lvi Břeclav – HC Šti-
ka Rosice 7:6.

Program mužů na tento týden:
Sobota 6. 10. 2018 HHK VM – HK 
Kroměříž, začátek utkání v  17.30 
(zimní stadion Velké Meziříčí).   -jj-

Hokejisté získali ze 
souboje všechny body

Junioři
HHK VM – SK HS Třebíč 5:4 SN 
(1:2, 1:2, 2:0 – 0:0, 1:0)
Góly a asistence HHK: 04:03 Bed-
nář (Báňa), 39:15 Úlovec (Karásek, 
Báňa), 53:47 Karásek (Báňa), 55:11 
Havliš (Dundálek, Báňa), 65:00 
Úlovec. Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Svoboda (Juda P.) – Pacalová, 
Báňa, Škrdlová, Karásek, Kameník 
– Dundálek, Burian M., Úlovec – 
Šandera, Havliš, Bednář – Strádal, 
Klár, Makovička – Zacha, Barto-
šek. Rozhodčí: Čuňočka – Karpí-
šek, Henrich. Vyloučení: 6:6, vy-
užití: 2:1, v oslabení: 0:0. Střely na 
branku: 30:50 (14:15, 10:17, 6:18). 
Diváci: 45.

HHK VM – SKLH Žďár n. S. 1:10 
(0:3, 1:4, 0:3)
Gól a asistence HHK: 32:49 Úlovec 
(Klár). Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Svoboda (26. – 28. Juda P.) – 
Pacalová, Báňa, Škrdlová, Karásek, 
Kameník – Dundálek, Burian M., 
Úlovec – Šandera, Havliš, Bednář – 
Strádal, Klár, Makovička – Zacha, 
Švejda, Bartošek – Zdvihal. Roz-
hodčí: Ondráček – Horký, Zháňal. 
Vyloučení: 3:5, využití: 0:2, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 19:54 
(7:12, 9:19, 3:23). Diváci: 63.

Mladší a starší žáci HHK si do-
vezli z Ledče plný bodový zisk

Starší žáci
HC Ledeč n. S. – HHK VM 1:11 
(0:2, 0:4, 1:5)
Góly a asistence HHK: 06:25 Modl 
(Karmazín P.), 13:32 Karmazín P. 
(Modl), 26:25 Vrzal (Musil, Modl), 
26:46 Katolický M. (Modl), 31:40 
Musil (Vrzal), 38:48 Vejmola (Kar-
mazín P.), 41:40 Modl, 43:06 Modl, 
45:02 Karmazín P. (Musil), 51:21 
Vrzal (Modl), 58:55 Vrzal. Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Mašek 
– Karásek, Musil, Vejmola, Krejčí, 

Jurný, Čamek – Jašek, Strnad J., 
Němec – Katolický Š., Karmazín P., 
Vrzal – Katolický M., Modl. Roz-
hodčí: Brydl – Malík, Blažek. Vy-
loučení: 4:1, využití: 2:1, v oslabení: 
0:0. Diváci: 19. 

Mladší žáci
HC Ledeč N. S. – HHK VM 3:5 
(0:3, 1:1, 2:1)
Góly a asistence HHK: 02:38 Ost-
rý (Pavlidis), 04:45 Zeman, 16:16 
Zeman (Mátl, Petrčka), 31:15 Mátl 
(Nesvadba), 54:24 Doležal (Rašov-
ský). Sestava HHK Velké Meziří-
čí: Brož (31. Antalík) – Navrátil, 
Černá, Nesvadba, Doležal – Ostrý, 
Mátl, Zeman – Rašovský, Matus-
zek, Petrčka – Pavelka, Pavlidis. 
Rozhodčí: Blažek, Malík. Vylouče-
ní: 1:4, využití: 2:0, v oslabení: 0:0. 
Diváci: 24.

Program mládeže na tento 
týden:

Neděle 7. 10. 2018 Turnaj mini-
hokeje přípravek 2011, začátek 
turnaje v  9.15 (zimní stadion 
Jihlava).
Neděle 7. 10. 2018 Turnaj kraj-
ské ligy přípravek 2009, začátek 
turnaje v  14.00 (zimní stadion 
Jihlava).
Neděle 7. 10. 2018 HC LM Pel-
hřimov – HHK VM junioři, začá-
tek utkání v 16.00 (zimní stadion 
Pelhřimov).                                          -jj-

Junioři HHK porazili 
Horáckou Slavii Třebíč

Krajská liga ml. žáků – Vysočina
Tabulka KL mladších žáků 

po třetím kole
 Z V R P Skóre B
1. SKLH Žďár nad Sázavou 3 3 0 0 58:5 6
2. HC Světlá nad Sázavou 3 3 0 0 53:4 6
3. HC Dukla Jihlava 2 2 0 0 22:2 4
4. HC LM Pelhřimov 3 2 0 1 24:38 4
5. HHK Velké Meziříčí 3 1 0 2 12:25 2
6. SK HS Třebíč 3 1 0 2 20:39 2
7. HC Ledeč nad Sázavou 2 0 0 2 5:22 0
8. BK Havlíčkův Brod 2 0 0 2 4:22 0
9. BK Zubři Bystřice n. P. 3 0 0 3 1:42 0

Krajská liga st. žáků – Vysočina
Tabulka KL starších žáků 

po třetím kole
 Z V R P Skóre B
1. SKLH Žďár nad Sázavou 3 2 1 0 29:8 5
2. HHK Velké Meziříčí 3 2 1 0 20:9 5
3. HC Dukla Jihlava 2 2 0 0 30:1 4
4. SK HS Třebíč 3 2 0 1 29:4 4
5. BK Havlíčkův Brod 2 1 0 1 16:13 2
6. HC LM Pelhřimov 3 1 0 2 7:15 2
7. BK Zubři Bystřice n. P. 3 1 0 2 16:29 2
8. HC Ledeč nad Sázavou 2 0 0 2 2:32 0
9. TJ Náměšť nad Oslavou 3 0 0 3 7:45 0

Regionální liga juniorů 
sk. H – Vysočina

Tabulka RLJ po šestém kole
 Z V VP PP P Skóre B
1. SK Horácká Slavia Třebíč 6 5 0 1 0 36:2 16
2. HC Vajgar Jindřichův Hradec 6 3 2 0 1 30:19 13
3. SKLH Žďár nad Sáz. „B“ 6 4 0 0 2 28:3 12
4. HC Lední medvědi Pelhř. 6 2 0 1 3 31:27 7
5. HHK Velké Meziříčí 6 1 1 0 4 17:39 5
6. HC Rytíři Vlašim 6 0 0 1 5 11:43 1

Fotbalisté: předvedli jsme bojovný a zodpovědný výkon

Muži HHK nastříleli 
v Hradišti devět gólů
HC Uherské Hradiště – HHK VM 3:9 (1:2, 1:3, 1:4) 
Góly a asistence: 05:05 Pavlůsek (Burša), 37:34 Červenka (Pudelka), 40:49 
Burša (Červenka, Nohál) – 19:03 Matov (Ambrož), 19:58 Křenek (Matov, 
Burian), 22:03 Bula (Střecha T.), 24:41 Matov (Křenek, Sobotka), 30:13 
Vlašín M. (Bula), 46:06 Křenek (Matov, Ambrož), 52:04 Střecha T. (Šerý), 
52:50 Matov (Křenek, Sobotka), 57:35 Křenek (Sobotka, Šerý). Sestava 
HC Uherské Hradiště: Oharek (Hubáček) – Hamrlík, Hrabec, Kojecký, 
Fridrich – Větříšek, Forman, Pudelka – Burša, Nohál, Pavlůsek – Kršjak, 
Červenka.
Sestava HHK Velké Meziříčí: Juda (Šoustal) - Kochánek, Ambrož, Šerý, 
Vlašín P., Burian, Vondráček, Pokorný – Křenek, Matov, Sobotka – Střecha 
T., Bula, Pejchal – Maštera, Rozmarín, Vlašín M. Rozhodčí: Kovarčík – 
Krátký, Poláček.
Delegát utkání: Váňa Vyloučení: 4:5, navíc: Pokorný (HHK) 10 min. OT 
za vražení na hrazení. Využití: 0:3, v oslabení: 0:0 Střely na branku: 24:47 
(5:14, 12:13, 7:20) Diváci: 45
Pouhých 15 hodin od vyhroceného utkání s Boskovicemi nasedl první 
tým HHK do autobusu a zamířil k dalšímu mistrovskému utkání, které 
odehrál v Uherském Hradišti netradičně již od 14.30 hod.
Na začátku utkání byla na hráčích vidět únava z předešlého zápasu, ale 
postupně se dostávali do tempa. Domácí mužstvo se v 6. minutě dostalo do 
vedení, které naše družstvo dokázalo vymazat v přesilové hře na začátku 
20. minuty. Do konce třetiny chyběly dvě vteřiny a hráči HHK šli do ve-
dení. Na začátku druhé třetiny přidali svěřenci trenéra Vejmelky další dva 
slepené góly a zajistili si dostatečný náskok. Domácí mužstvo se v průběhu 
utkání dostávalo do větších šancí zejména v přesilových hrách, ve kterých 
několikrát prověřilo pozornost brankáře HHK. Ve třetí třetině přidali naši 
hráči další čtyři góly a definitivně zlomili odpor domácích.
Velmi pomohly přesilové hry, ve kterých byli hráči HHK téměř stopro-
centní.
V pátém kole Krajské ligy se první mužstvo HHK představí opět na domá-
cím ledě, kdy se střetne s tradičním soupeřem z Kroměříže. Utkání začíná 
v sobotu, tradičně od půl šesté.                 -jj-


