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Předvánoční akce značky GINA do vyprodání zásob 
Pánské pyžamo 
značky Gina, původní 
cena 589 Kč, naše 
cena 420 Kč.
Další slevy si prohléd-
něte na www.gina.cz
Zboží, které si vybe-
rete, pro vás objed-
náme na naší prodejně nezávazně, a bez poštovného.

Doufáme, že vaši důvěru nezklameme.

děkujeme za podporu a váš hlas, který jste dali KDU-ČSL v komunálních 
volbách.
Je to pro nás závazek. Vynasnažíme se pracovat pro dobro a rozvoj našeho 
města a nezklamat vaši důvěru, kterou jste nám svým hlasem dali.
Zároveň vítáme podněty k chodu našeho města. Neváhejte se obrátit na 
naše zástupce v městském zastupitelstvu se svými dotazy a připomínkami.

MO KDU-ČSL

Vážení příznivci
a podporovatelé KDU-ČSL,

Meziříčí povede ČSSD, KDU-ČSL, 
Meziříčské fórum a ANO 2011
Koalice ČSSD, KDU-ČSL, Meziříčské fórum a ANO 2011 navrhuje 
na pozici starosty Josefa Komínka. O dalších postech bude koalice 
jednat příští týden.

Komunální volby byly v Meziříčí poměrně vyrovnané. Po pěti mandátech 
získalo To pravé Meziříčí, ČSSD a Společně VM. Za nimi se třemi získa-
nými zastupitelskými posty skončila KDU-ČSL a Meziříčské fórum. Dva 
zastupitele má ANO 2011. 
Na  koaliční spolupráci se podle posledních informací dohodli ČSSD, 
KDU-ČSL, Meziříčské fórum a ANO 2011. Dohromady dávají třináct za-
stupitelů. V opozici skončila uskupení To pravé Meziříčí a Společně VM, 
která mají dohromady deset hlasů.
Ačkoliv ve volbách zvítězilo uskupení To pravé Meziříčí, oproti roku 2014 
jim o čtvrtinu klesl počet hlasů a získalo tak o čtyři mandáty méně.  O dva 
zastupitele přišli lidovci. Stejně tak komunisté, kteří se do zastupitelstva ani 
nedostali. Stejný počet mandátů jako v roce 2014 obdržela sociální demo-
kracie. O čtyři zastupitele více získalo Společně VM, které se složilo z Vol-
by pro město obhajující jeden post a Za Náměstí VM. O jednoho si také 
polepšilo ANO 2011. Nově vzniklé uskupení Meziříčské fórum získalo tři 
mandáty. 
V  zastupitelstvu se objeví sedm nových tváří a  dvě staronové.  Ostatní 
zastupitelé obhájili své mandáty z posledního období. Volební účast byla 
v Meziříčí 49,16%, což bylo o zhruba 5% více než posledně.

Strana/hlasy/procenta/počet mandátů
To pravé Meziříčí 19 849 20,94 % 5
ČSSD 17 380 18,34 % 5
Společně VM 16 933 17,87 % 5
KDU-ČSL a NK 13 239 13,97 % 3
MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM 13 150 13,88 % 3
ANO 2011   9 681 10,22 % 2
KSČM   4 537   4,79 % 0
                                                                                            Pokračování na straně 2

Do volebních místností si našlo cestu více lidí než 
v minulých komunálních volbách. Snímek je z ulice 
Poštovní ve Velkém Meziříčí. Foto: Antonín Dvořák

Velký obchvat ohrožen. 
Letos je nereálné podat 
žádost o dotaci
Nové zastupitelstvo města Velké Meziříčí bude mít hned několik 
závažných problémů k řešení. Krom sporu ohledně architekto-
nické soutěže, jim vrásky na čele bude dělat nepochybně i velký 
obchvat. Jak už někteří zmínili před volbami, jeho realizace 
nejde podle plánu, což potvrdil i samotný Kraj Vysočina. Podle 
něho je nereálné podat v roce 2018 žádost o poskytnutí podpory 
z Integrovaného regionálního operačního programu.

„V současné době se připravuje 4. etapa takzvaného velkého obchvatu. 
To je úsek od kruhového objezdu na ulici Karlov (u autosalonu) s na-
pojením na silnici II/360 na Třebíč. Zde je proveden z velké části výkup 
pozemků a dokončuje se proces územního řízení,“ uvedl před nedáv-
nem František Komínek, který obhájil mandát a je znovu zvoleným 
zastupitelem města, „následující kroky bude provádět Kraj Vysočina 
a případná vlastní realizace bude záležet na tom, zda se kraji podaří 
dokončit povolovací procesy této dopravní stavby a zajistit dostatečné 
finanční prostředky. Pokud chce mít město Velké Meziříčí vyřešenou 
plnohodnotnou dopravní infrastrukturu, musí všichni počítat s tím, že 
je třeba se důsledně a detailně územnímu plánování věnovat a rezer-
vovat pro tyto záměry potřebné plochy – byť třeba zatím jen na mapo-
vých podkladech.                                                         Pokračování na straně 2

Most u Jelínkovy 
vily dostal nový 
nátěr
Pracovníci firmy nanášejí lepicí 
vrstvu na chodníky, na které po-
sléze přijde již konečný pískový 
povrch plochy pro chodce a cyk-
listy.
Obě plochy  se nacházejí na obou 
stranách mostu u Jelínkovy vily.
Pracovníci používají k tomuto 
úkonu speciální obuv, která je 
opatřena hroty. Tím se zabrání 
tomu, aby se šlapalo celou plo-
chou boty na chodník. Snímek 
pochází z minulého týdne. 

-red-
Foto: Antonín Dvořák
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Meziříčí povede... 
Pokračování ze strany 1
Velké Meziříčí - 23 členů zastupitelstva
Zvolení zastupitelé: Koalice

Josef Komínek, 59 let, ČSSD
Miroslav Jágrik, 46 let, ČSSD
RNDr. Petr Vrána, 52 let, ČSSD
Ing. František Komínek, 43 let, ČSSD
Mgr. Pavel Blažek, 42 let, ČSSD
PhDr. Marie Ripperová, 58 let, KDU-ČSL a NK
Stanislav Kratochvíl, 58 let, KDU-ČSL a NK
Mgr. Pavla Kamanová, 45 let, KDU-ČSL a NK
MUDr. Jiří Kaše, 60 let, MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM
Ing. Jiřina Jurdová, 52 let, MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM
Mgr. Tomáš Rapušák, 49 let, MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM
Ing. František Fňukal, 49 let, ANO 2011
Ing. František Smažil, 63 let, ANO 2011
Opozice
Ing. Radovan Necid, 51 let, To pravé Meziříčí
MUDr. Petr Juda, 59 let, To pravé Meziříčí
MUDr. Libor Beneš, 55 let, To pravé Meziříčí
Ing. Petr Velička, 42 let, To pravé Meziříčí
MVDr. Ivo Šulc, 58 let, To pravé Meziříčí
Ing. Vincenc Záviška, 53 let, Společně VM
Mgr. Ivana Bíbrová, 46 let, Společně VM
Ing. Tomáš Bílek, 32 let, Společně VM
Mgr. Josef Prokop, 56 let, Společně VM
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, 26 let, Společně VM.
Velká Bíteš - 21 členů zastupitelstva
Ve Velké Bíteši zvítězila KDU-ČSL se šesti mandáty, za ní s pěti mandáty 
Sdružení za město bez kamionů. Tři mandáty měla ČSSD, po dvou ODS, 
TOP 09 a SN pro město VB. Jedno křeslo získala KSČM.
Zastupitelé: Jelínek Josef Ing., Malá Alena JUDr., Pernica Vojtěch, Kotač-
ka Libor Ing. Ph.D., Burešová Markéta Mgr., Řezáč Zdeněk, Vlček Milan 
Ing., Špaček Alois, Horek Svatopluk MUDr., Holánek Pavel Mgr., Brym 
Jan Václav Ing. et Ing., Koubek Aleš Mgr., Kučera Tomáš Ing., Rovenský 
Eduard, Melichar František, Pavlíček Jan, Štefek Jaroslav MUDr., Mazánek 
Zdeněk, Pelán Tomáš Ing., Vrba Jan, Machola Ondřej Ing.
Měřín - 15 členů zastupitelstva
Nejvíce mandátů - 5 - obdržela ODS, po  třech SNK Měřín a Pustina 
a KDU-ČSL, dva ČSSD a po jednom SNK pro městys Měřín a Rybáři Mě-
řín. Zastupitelé: Servít Jiří Ing., Matějíček Petr Mgr., Rohovský Ivo, Krejčí 
Milan, Hlávková Iveta Mgr., Oulehlová Anna, Buk Petr, Pazdera Jaroslav 
Ing., Hnízdil Roman, Krejčí Vladimír, Horák Ivo, Urbánek David Ing., 
Zdvihal Zdeněk JUDr., Pacal Karel, Pacalová Hana Mgr.
Křižanov - 13 členů zastupitelstva
Pro třech mandátech získaly strany Hlas Křižanova, KDU-ČSL a Hasi-
či Křižanov, po dvou pak Pro Křižanov a Sdružení ČSSD a NK. 
Zastupitelé: Tvarůžek Stanislav, Chylík Eduard, Coufal Jiří, Musil Jan, 
Schmidová Radomíra, Klimeš Ivo, Petr Martin, Smejkalová Marie, Ka-
manová Lenka Mgr. et Mgr. Ph.D., Juračka Miroslav, Šibor Jiří, Hudec 
Filip Ing., Krejčí Michal Ing.

Připravila: redakce týdeníku Medřičské listy
Další podrobné výsledky voleb najdete na www.volby.cz

Velký obchvat ohrožen. Letos je nereálné podat 
žádost o dotaci
Pokračování ze strany 1
„V opačném případě bychom se museli smířit s tím, že současný stav 
zůstane zakonzervován a  velká část dopravy bude vedena středem 
města,“ zdůraznil František Komínek.
Hnutí ANO 2011, které bude v nově zvoleném zastupitelstvu repre-
zentovat František Smažil a František Fňukal, před volbami uvedlo, 
že ho stejně jako ostatní obyvatele trápí dopravní situace a přetíže-
nost komunikací ve městě. 
„Tomuto stavu určitě pomůže dokončení jihovýchodního obchvatu, 
který se připravuje víc jak 10 roků. I přesto, že se na něm pracuje tak 
dlouho, je jeho realizace vážně ohrožena. V současné době kraj Vysoči-
na čeká na předání podkladů od města, aby mohl stavbu začít realizo-
vat. Ve vážném ohrožení je především financování této třistamilionové 
investice. Peníze z evropských fondů pro naši republiku do fondů ur-
čených na infrastrukturu končí. Přihlášení o dotaci je možné do pro-
since 2018. To se určitě nestihne! Kraj Vysočina ze svého rozpočtu není 
schopen tuto stavbu zafinancovat. Zbývá jediná možnost. Ve  spolu-
práci s krajským úřadem požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
o prodloužení termínu na podání žádosti o dotaci. Podmínkou však je 
mít připravené veškeré stavební podklady pro realizaci stavby. Stopro-
centní garanci dokončení obchvatu nezaručujeme. Pokud dostaneme 
vaši důvěru ve volbách, garantujeme vynaložení maximálního úsilí při 
vyřizování podkladů na krajském úřadě i na ministerstvu pro místní 
rozvoj, aby se stavba obchvatu realizovala,“ avizovalo ANO před vol-
bami. 
Týdeník Medřičské listy požádal o stanovisko Kraj Vysočina, který 
potíže zejména se získáním dotace na uvedenou stavbu potvrdil.
„Už v roce 2014 uzavřely Kraj Vysočina a město Velké Meziříčí smlou-
vu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Me-
ziříčí – JV obchvat.
Dle této smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2 město Velké Meziříčí zajistí aktu-
alizaci projektové dokumentace pro územní řízení a vydání pravomoc-
ného územního rozhodnutí (ÚR). Předpokládaný termín vydání ÚR dle 
uzavřené smlouvy a dodatků byl 08/2017. Kraj by měl následně zajistit 
aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby a vydání pravomocného 
stavebního povolení,“ popsala situaci tisková mluvčí Kraje.

Podle jejího dalšího sdělení je v současné době stav přípravy ná-
sledující:
„Město Velké Meziříčí zajistilo aktualizaci projektové dokumentace 
pro územní řízení. Pro vydání ÚR zbývá dokončit zjišťovací řízení, 
které bylo zahájeno dne 31. 8. 2018. Předpokládaný termín vydání 
ÚR je s optimistickým očekáváním 10/2018.
Dále by po  nabytí právní moci územního rozhodnutí mělo násle-
dovat převzetí projektové dokumentace pro územní řízení Krajem 
Vysočina a zadání vypracování dalších stupňů projektové dokumen-
tace a zajištění pravomocného stavebního povolení.
Majetkoprávní přípravu stavby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat 
zajišťovalo město Velké Meziříčí. Dle předaného souhrnu není u tr-
valého záboru stavby vykoupeno šest pozemků se stavbou garáže 
a  pozemky na  dalších třech listech vlastnictví. Město, i  přesto, že 
vynaložilo velkou aktivitu k výkupu, zatím neřešilo uzavření smluv 
k  pozemkům tvořícím dočasný zábor stavby (nevyvlastnitelné) 
– nutné pro provoz staveniště (bez těchto pozemků realizace není 
možná). Vzhledem k průběhu a současnému stavu přípravy je nere-
álné podat v roce 2018 žádost o poskytnutí podpory z Integrovaného 
regionálního operačního programu. Získání zdrojů financování je 
však podmínkou pro realizaci stavby jako takové. Pokud tedy Kraj 
Vysočina nebude mít možnost získat prostředky z  aktuálního do-
tačního titulu, bude muset v budoucnu hledat nový dotační titul,“ 
dodala tisková mluvčí Jitka Svatošová s tím, že výše uvedené infor-
mace vycházejí z  materiálů projednaných v  předminulém týdnu 
Radou Kraje Vysočina.
Na otázku, zda je kupříkladu nějaká reálná šance na to, že by Kraj Vy-
sočina a  město Velké Meziříčí požádalo ministerstvo o  prodloužení 
termínu na podání žádosti o dotaci, tiskové oddělení Kraje odpovědě-
lo, že pokud jde o fondy EU, není situace jednoduchá.
„Asociace krajů jako silný hráč a zástupce všech krajů má obrovský zá-
jem o prodloužení termínu a kroky jsou podnikány, ale kraj nebo město 
jako jednotlivec s  uzavřením výzvy vůbec nic udělat nemohou. Nelze 
prodloužit termín předání žádosti pro jednoho žadatele. 
EU fondy fungují jako soutěž a nelze dělat jiné podmínky pro jednotliv-
ce,“ uzavřela Jitka Svatošová.

Připravila: redakce týdeníku Medřičské listy

V Radostíně n. O. začal ordinovat nový praktický lékař pro dospělé paci-
enty MUDr. Jiří Pulec v ordinaci po MUDr. Šubertovi v čp. 41. 
Ordinace v Ostrově a Borech bude zprovozněna v následujících měsících.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční ve středu 10. října 15.30 – 16.00 
v Netíně, v úterý 16. října v Osové Bítýšce, ve středu 17. října od 13.00 
do 15.30 u Obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou, od 16.00 do 16.05 
v obci Zahradiště. Pošta v Netíně bude v pátek 12. října UZAVŘENA. 

Besedovali o krytých 
bazénech a aquaparcích

Krátké informace z obcí

Heřmanov získal ocenění 
v Evropské soutěži

Kraj Vysočina měl svého zástupce v soutěži Evropská cena obnovy vesni-
ce – obec Heřmanov na Křižanovsku, která vyhrála národní kolo soutěže 
Vesnice roku v roce 2017. Heřmanov uspěl a v konkurenci 23 dalších obcí 
z celé Evropy si odváží ocenění za mimořádné výsledky v několika oblas-
tech rozvoje vesnice. Slavnostní udílení cen se letos konalo v Tyrolsku.
Heřmanov je ukázkovým příkladem realizace investic v oblasti infrastruk-
tury. Vedle vybudování sítí a občanské vybavenosti, věnuje také vzornou 
péči o památky v obci. Speciální pozornost si však zasluhuje čilý spolkový 
život, vytvoření kulturního centra Heřmánek v budově bývalé obecní školy 
a podpora šetrné turistiky, která využívá husté sítě tras v nádherné přírodní 
krajině. Toto jsou hlavní hodnoty, ze kterých může obec čerpat při svém 
dalším rozvoji. Pozitivní hodnocení si také zasloužila spolupráce s míst-
ním zemědělským bioproducentem. Jak uvedli hodnotitelé ve své zprávě, 
v Heřmanově se viditelně žije podle hesla: Myslet dál!
„I když se obyvatelé venkova mohou cítit znevýhodnění například špatným 
mobilním signálem, pomalým internetem nebo nevyhovující infrastruktu-
rou, horší dostupností lékařské péče nebo horší možností zaměstnanosti, není 
prvořadým problémem vyřešit technické otázky. Především musí dobře fun-
govat soužití mezi lidmi. V současnosti mám občas dojem, že i v době, kdy 
létáme do kosmu, nejsou někteří lidé schopní zaklepat na dveře svého souse-
da. Mnozí směřují jen ke svým egoistickým cílům,“ zaznělo z úst předsedy 
pořádající organizace či bývalého hejtmana Dolního Rakouska.
                                                                             Připravila: Iva Horká, zdroj: KrÚ

Ukradl naftu
Velkomeziříčští policisté pátrají po neznámém pachateli, který ze so-
boty na  neděli odcizil v  obci Tasov motorovou naftu. Naftu odcizil 
z areálu bývalého zemědělského družstva, a to ze zde zaparkovaných 
traktorů, kdy demontoval neuzamčená víčka palivových nádrží a  ze 
dvou zemědělských strojů postupně odcizil celkem 550 litrů motorové 
nafty, čímž majiteli způsobil škodu převyšující 16 tisíc korun. Přivo-
laní policisté místo trestného činu ohledali, zajistili stopy a následně 
případ zaevidovali jako přečin krádeže, za který v případě odsouzení 
hrozí až dvouroční pobyt ve vězení.

Zcizil propan-butanové 
lahve
Policisté z Velkého Meziříčí pátrají po pachateli, který ze soboty na ne-
děli v obci Rozseč, před objektem jedné z prodejen, po překonání visa-
cího zámku odcizil celkem šest kusů plných propan-butanových lah-
ví, které byly uložené v kleci sloužící k uskladnění těchto lahví, čímž 
jejich majiteli způsobil škodu převyšující dva tisíce korun. Policisté 
v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spá-
chání přečinu krádeže vloupáním, za který hrozí trest odnětí svobody 
až na dva roky.

Zmizelo dřevo u Dobré 
Vody
Velkomeziříčští policisté prošetřují případ krádeže smrkového dřeva, 
ke kterému došlo v době od začátku září do pondělí 1. října. Dosud 
neznámý pachatel v lese v katastrálním území obce Dobrá Voda odci-
zil kolem čtyř kubíků smrkového dřeva, čímž majiteli způsobil škodu 
převyšující částku dvou tisíc korun. Přivolaní policisté na místě pro-
vedli ohledání, šetření a zadokumentování. Pachatel svým jednáním 
naplnil znaky přestupkového jednání proti majetku.

Motocyklista nezvládl 
řízení a havaroval
V úterý 25. září po třinácté hodině odpoledne jsme přijali na integro-
vaném operačním středisku oznámení o  dopravní nehodě, která se 
stala na silnici ve Velkém Meziříčí. Osmadvacetiletý řidič   couval s ná-
kladním vozidlem tovární značky Mecedes Benz po místní komuni-
kaci ulici Ostrůvek u ve Velkém Meziříčí ve směru k silnici II/360. Při 
couvání za  sebou přehlédl betonový sloup elektrického vedení s ve-
řejným osvětlením, do kterého levou zadní částí vozidla narazil. Při 
dopravní nehodě vznikla hmotná škoda v celkové výši 90 000 korun. 
Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění. U řidiče provedli policisté 
dechovou zkoušku na  případnou přítomnost alkoholu s  negativním 
výsledkem. Věc dopravní nehody vyřešili policisté s řidičem na místě 
uložením pokuty v příkazním řízení.                                                  -PČR-

V pondělí večer 1. 10. proběhla v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí bese-
da s odborníky o problematice krytých bazénů a aquaparků. Se zájemci 
diskutovali Ing. Petr Ševela, ředitel divize bazény Centroprojekt Group a.s. 
Zlín, Ing. arch. Jaroslav Ševčík, architekt a zpracovatel projektů vnitřních 
a venkovních bazénů a koupališť a Ing. Pavel Tomeček, několikanásobný 
mistr ČR v plavání a účastník Mistrovství světa a Evropy v plavání. 
Debata proběhla v přátelské atmosféře a zúčastnění pánové dokázali od-
povědět na všechny věcné dotazy. Kdybychom měli vše stručně shrnout, 
tak bylo konstatováno, že si město VM  zaslouží aquacentrum. Podobně 
velká města ho totiž už dávno mají, dokonce také menší jako např. Nové 
Město na Moravě. To například postavilo městské lázně v roce 2015 a už je 
má splacené. Dále zaznělo, že pořizovací cena optimální velikosti bazénu 
se pohybuje mezi 100 až 150 miliony Kč a roční provoz stojí okolo 2,5  až 
3 milionů, což si naše město může dovolit. Obecně je známo, že využívat 
bazén mohou obyvatelé od věku novorozeneckého až po seniorský. Navíc 
je pro každou generaci potřeba nabídnout služby - saunu, tobogán a další.
Odborníci také uvedli, že voda v základním 25 m bazénu je lepší sladká, 
ale také třeba to, že lze řešit výstavbu i v kombinaci se zimním stadionem, 
abychom mohli využívat zbytkové teplo.
„Abychom mohli shánět dotace na bazén nebo víceúčelové sportovní zaří-
zení, tak musí být nachystaný projekt,“ říkají zástupci Meziříčského fóra, 
které mělo výstavbu aquacentra ve volebním programu jako jednu z prio-
rit. „Vzhledem k tomu, že jsme ve volbách uspěli, budeme se snažit tyto smělé 
plány zrealizovat,“ dodávají.                                                  -red, rap, foto: MF-
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Jedním z  dobrovolnických center v  Kraji Vysočina je i  Kambala. 
Koordinátorkou této služby, která je zařízením žďárské Charity, je 
Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková. Společně jsme si povídaly o možnostech 
dobrovolnické pomoci, trendu dobrovolnictví a lidské motivaci k dob-
rým skutkům.

Charita slaví 25 let. Jak dlouho v organizaci dobrovolníci působí?
Dobrovolnické centrum vzniklo před 16 lety. V jeho začátcích pomáhali 
dobrovolníci především při povodních a  humanitárních sbírkách. Po-
stupně se jejich pomoc rozšířila do zařízení Oblastní charity a do dalších 
spolupracujících organizací žďárského okresu. V roce 2006 získalo cent-

rum oficiální název Kambala (mořská ryba pozn. red.), kterým se odkazu-
jeme k církevním kořenům a křesťanské pomoci bližním.
Vy sama jste koordinátorkou necelý rok. Jak byste za svou krátkou pra-
xi ohodnotila zájem veřejnosti o dobrovolnictví?
Mám pocit, že se dobrovolnictví ještě úplně nedostalo do povědomí spo-
lečnosti. Mnoho lidí netuší, co všechno dobrovolníci vykonávají a mohou 
vykonávat, kde všude působí a pomáhají. I sami zájemci o dobrovolnictví 
mají mnohdy jen matné představy o své budoucí dobrovolnické službě. 
Snažíme se dělat osvětu, různé besedy, především na školách, ale i tak si 
myslím, že se o dobrovolnictví obecně málo ví a ještě méně mluví. I sami 
dobrovolníci jsou skromní a málo se „chlubí“ tím, co dělají.
Kde v Charitě dobrovolníci mohou působit?
Dobrovolníky máme téměř ve všech službách Charity. Nejvíce jich působí 
ve službách pro děti a mládež, mnoho jich pomáhá na akcích pro veřej-
nost.
„Půjčujete“ své dobrovolnické zdroje i jinam?
Jsme akreditované dobrovolnické centrum, což mimo jiné znamená, že 
můžeme dobrovolníky vysílat i do jiných organizací. V současnosti půso-
bí naši dobrovolníci v různých organizacích ve Žďáře nad Sázavou, No-
vém Městě na Moravě, Křižanově či ve Velkém Meziříčí. Z velké části jde 
o domovy pro seniory, dále pak zařízení pro rodiny s dětmi či pro mládež.
Jaká jsou aktuální statistická data?
Od začátku tohoto roku s námi v charitních službách dlouhodobě spo-
lupracovalo přibližně 50 dobrovolníků a  25 jsme jich vyslali do jiných 
organizací. Dlouhodobá spolupráce znamená, že dobrovolník má s námi 
a daným zařízením či službou uzavřenou dohodu o dobrovolnické službě, 
která vychází ze zákona, a pravidelně do tohoto zařízení či služby dochází. 

K tomuto číslu je třeba připočíst i krátkodobé či jednorázové spolupráce. 
Celkově pak dobrovolníci od ledna 2018 vykázali více než 2000 hodin. Sa-
mostatnou kapitolou jsou tříkráloví koledníci. Tady jsou ta čísla obrovská, 
ale jejich činnost nespadá pod akreditované dobrovolnictví.
Potřebujete stále další dobrovolníky? Máte pro ně pak využití?
Dobrovolníků není nikdy dost. V letním období nás čeká velké množství 
akcí pro veřejnost a o letních prázdninách i několik příměstských táborů. 
Právě jednorázové akce jsou dle mého názoru výbornou možností, jak si 
zkusit být dobrovolníkem. Možných způsobů zapojení se je velké množ-
ství. Vždy je nejlepší se setkat  osobně. Sladit představy dobrovolníka, jeho 
časové možnosti, zkušenosti s požadavky jednotlivých zařízení.
Dobrovolník pracuje bez nároku za finanční odměnu? Jak je za jejich 
volný čas odměníte?
Mnoho dobrovolníků to nedělá pro nějakou odměnu, ale pro činnost sa-
motnou, pro dobrý pocit, že pomáhají, že jsou užiteční. 
Co myslíte, že vede člověka k tomu, aby se stal dobrovolníkem?
Když se dobrovolníků ptám na jejich motivaci, nejčastěji uvádějí jako 
důvod dobrý pocit z pomoci druhým. Častým motivem studentů bývá 
i snaha o získání zkušeností a praxe, které by mohli využít v dalším studiu.
A Je dobrovolnictví trend nebo přežitek?
Já osobně vnímám dobrovolnictví jako běžnou součást mezilidského sou-
žití. Mám kolem sebe mnoho lidí, kteří nějakým způsobem dobrovolníky 
jsou, a já sama jsem jako dobrovolník v různých projektech dlouhá léta 
působila. Na druhou stranu se setkávám i s lidmi, kteří nechápou, proč 
někdo dělá něco pro druhé a zdarma. Proto oceňuji současný trend a sna-
hy zviditelnit dobrovolnictví, motivovat lidi k péči o druhé, k zájmu o dění 
ve svém okolí. Děkuji za rozhovor.                                                   Lenka Šustrová

Nejpovolanější ze skupiny FJ zpěváka, frontman a také manažer 
uvedeného seskupení Pepa Michálek, a poté nejmladší člen, bube-
ník David Nevěčný z našeho města, odpověděli na několik otázek 
vztahujících se k uvedenému podzimnímu tour.

Nejdříve otázky na Pepu Michálka 
1) Kolik manažerské a jiné práce stojí za tím, že jedete jako support čes-
ké metalové legendě jakou skupina Arakain bezesporu je? 
 Celé je to především o práci kapely. Nic z toho by nebylo možné, kdyby-
chom netáhli za jeden provaz. V letošním roce jsme po omlazení a ustálení 
sestavy vydali desku a řekli si, že pro ni uděláme maximum, kterého bude-
me schopni. Do toho spadá i práce na propagaci, takže bych asi nespočítal 
telefonáty a emaily s vydavatelstvím, nejrůznějšími časopisy, webziny atd. 
V rámci propagace jsme chtěli také co nejvíc koncertovat, takže když přišla 
možnost zúčastnit se tour k 20. výročí alba Apage Satanas, nebylo co řešit. 
Osobně si to užiju na maximum, protože v období dospívání pro mě byl 
Arakain naprostou jedničkou. 
Nicméně můžu prozradit, že na jaře 2019 nás čeká další turné, tentokrát 
spolu s jednou z nejúspěšnějších kapel posledních let - partou Traktor.
2) U koho z vás (myslíme tím členy FJ) se zrodila myšlenka oslovit Ara-
kain s vaší nabídkou. Nebo to bylo obráceně, Arakain oslovil vás?
Celé to vzniklo v  období těsně před vydáním našeho aktuálního alba. 
Na jaře 2018 jsme odjeli několik koncertů, kde jsme se potkávali a vzhle-
dem k  tomu, že basista Arakainu Zdeněk Kub měl ve  dvou případech 
rodinné povinnosti, zaskakoval za něj náš basák Mára. Tam se asi zrodi-
la prapůvodní myšlenka, že by to mohlo vyjít. Já ale myšlenku na šňůru 
s Arakainem nosím v hlavě strašně dlouho . A teď jsme tady...
3) Potkali jste se již někdy dříve s Arakainem na jednom podiu , nebo 
to bude premiéra? 
Za dobu fungování FJ jsme se občas potkávali v rámci festivalů, naposled trochu 
intenzivněji letos na jaře při vystoupení na Slovensku a několika akcích u nás.
4) Určitě je to pro FJ velká věc, ale co od celé tour jako skupina 

i jako jednotlivec očekáváš/očekáváte?
Osobně čekám to, že si strašidelně užijeme hraní před legendou. Většinou 
se očekávání snažím nemít, což se týká všeho. Předejdeš tím většinou po-
citu zklamání. V tomto případě je ale jasné, že půjde o koncerty v krásných 
sálech, se super zvukem a návštěvnost v řádech stovek fanoušků. Pro nás 
naprostý luxus. 
5) Jak by se dal specifikovat styl hudby, kterou hrajete a jaké skladby jste 
si připravili pro fanoušky?
Páteř našeho setu je postavena na aktuálním albu, které se jmenuje stejně 
jako my, tedy FORREST JUMP. Skladby z tohoto alba doplníme většinou 
klipovkami a obecně songy, které by v podvědomí fanoušků mohly být. 
A ke stylu? Já moc neškatulkuju... Obecně tomu říkám rokenrol, což je pro 
mě vše od The Doors až po Napalm Death...
6) Určitě je velice časově náročné skloubit dohromady hraní, práci, ro-

dinu a dá se to vůbec vše stíhat bez pomoci jiných… 
Bez pomoci jiných určitě ne... Asi každý, kdo chce dělat takto časově i fi-
nančně náročný koníček, potvrdí, že bez tolerantní rodiny by to nešlo. 
Tým Forrest Jump dnes není jen pět muzikantů, ale také lidé, kteří ve svém 
volném čase jezdí s námi a pomáhají nám v nejrůznějších doprovodných 
činnostech. Jsme za ně strašidelně rádi. 

A co říká David Nevěčný?
1) Jak si užíváš ve věku (18let) takovou akci a na jaký pomyslný stupínek 
ji řadíš ve svém dosavadním hudebním životě?
S Arakainem jsme už pár koncertů odehráli a potkali jsme se i na ně-
kolika festivalech, ale nikdy to nebylo celé turné, takže se na to nesmír-
ně těším. Rozhodně toto patří v mém pomyslném žebříčku úspěchů 
mezi horní laťky.
2) Připravoval ses nějak speciálně, nebo máš nějaký rituál v přípravě 
před tolika důležitými vystoupeními?
Určitě jsem strávil více času tréninkem našich songů, abych za bicí sedal 
s klidem a jistotou. Rituál snad ani žádný nemám. Nicméně je pro mě dů-
ležité jít na stage s tím, že do toho dám maximum.
3) Kde nejblíže našemu městu budete s Arakainem vystupovat a jak se 
těšíš na případné „naše“ fanoušky?
Nejbližší koncert odehrajeme v Trnavě u Třebíče, a to 19. 10. 2018. Vím, že 
zde bude spousta známých a přátel, na které se moc těším. I do tohoto kon-
certu dáme maximum a doufám, že se bude líbit nejen našim fanouškům.
4) Víme, že jako bubeník vystupuješ i s několika dalšími seskupeními, 
ale je pro tebe Forrest Jump to hlavní, nebo jak to vnímáš?
I když mě baví hrát snad jakýkoliv hudební styl a rád si zahraji i v jiných 
kapelách, stále je pro mě Forrest Jump a styl, který hrajeme, prioritou.
5) A poslední otázka, kolik koncertů vlastně uváděné turné bude mít? 
Celkově jde o 12 koncertů rozesetých po celé republice, takže velká paráda.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil do další tvůrčí hudební práce.
                                                                 (redkov)  Foto: archiv skupiny FJ

Koordinátorka dobrovolníků: Příležitosti  pro tuto práci jsou na každém kroku

Kapela Forrest Jump (FJ) vstoupila do hudební ,,jámy lvové“ jako předkapela 
skupiny Arakain 

Nila Vodičková: Křižanovské rybníky
Otiskujeme článek, který si od au-
torky vyžádala redakce odborné-
ho časopisu - pozn. redakce ML.

Jsem křižanovský patriot a  mimo 
nejslavnější rodačku Křižanova sv. 
Zdislavu a okolní historické památ-
ky patří k objektům mé lásky také 
naše rybníky.
Křižanov je městys na  Vysoči-
ně, ležící 9 km severovýchodně 
od  Velkého Meziříčí a  je ve  výši 
526 m n. m. Mimořádnou raritou 
je četnost rybníků. Taková není ani 
na Třeboňsku. Tam má prim vod-
ní plocha. Kdybychom vytvořili 
pomyslný kruh kolem Křižanova 
o poloměru 5 km, napočítáme jich 
na sto.
Ludvík Kundera napsal: „Na  kři-
žanovském plató meditují rybní-
ky.“ Obdivuji také názvy rybníků. 
Líbí se mi např. kouzelné názvy: 
Laškovský, Chvojkovský, Brejlov-
ský, Plaňkovaný, Nebohý, Podo-

kenský, Slunečník, Podleský, Sou-
mar, Chlostov, Škrejblík, Paštyřík, 
Vejmyslík, Loucký, Zmotánek, 
Kraváček a mnoho jiných.
Název rybníka Rozkoš se dokonce 
dostal i do literatury, když Jan Ská-
cel v knize Jedenáctý bílý kůň uvádí 
pod názvem Škoda toho epitafu: 
„Jednou se mi podařilo prožít, co 
bývá jenom ve špatných románech. 
Topil jsem se v  rozkoši. Doslova 
a dopísmene. Ten rybníček byl plný 
stulíků, ležel při silnici z Křižanova 
do  Kundratic a  málem bych tam 
zůstal. I na strohých vojenských ma-
pách se ta voda jmenuje ‚Rozkoš‘. 
Říkali by: Utopil se v rozkoši. Byl to 
zhýralec. A já bych se nebránil. Byl 
bych pyšný a mrtvý.“
V roce 1963 obhospodařovalo Stát-
ní rybářství Křižanov 185 rybníků 
o  výměře 674 ha. Chovalo kapry, 
líny, štiky, candáty, tolstolobiky, 
amury a také kachny. V r. 1975 ob-
hospodařovali v okolí 170 rybní-

ků s celkovou plochou 712 ha. 
Některé rybníky zakládali už Pern-
štejnové, obzvlášť Vilém z Pernštej-
na (narozen r. 1435) byl odborní-
kem v rybníkářství.
Obdivuji život v  rybnících i  ko-
lem. Je nádherné sledovat vážky, 
vodní hmyz, žáby, ptactvo. Ráda 
vzpomínám na květnové žabí kon-
certy, které jsme dříve mohli slyšet 
i na lavičce před domem.
V létě sloužily rybníky ke koupání 
a  v  zimě se na  vodní ploše odhr-
nul sníh a  začaly radostné chvíle 
bruslení. Já si pamatuji ještě dobu 
ledování, kdy si místní hospodští 
a majitelé panství vozili na vozech 
zapřažených koňmi kvádry ledu 
na chlazení piva a potravin. Chlad-
ničky tehdy nebyly.
Vyšlechtěný „Křižanovský kapr“ – to 
byl mezi odborníky pojem. Za vál-
ky se vozil též do  obchodů v  Brně 
a později se vyvážel i do ciziny. Zážit-
ky z výlovů rybníků byly překrásné.

Ještě si vzpomínám na častý obrá-
zek, kdy chlapci házeli na hladinu 
rybníků kamínky „žabky“. Důležité 
bylo, kolikrát se plochý kamínek 
odrazil od  hladiny. Hovoří o  tom 
citlivě i báseň:
JOSEF SUCHÝ: 
KAMÍNKY ŽABKY
Ba skoro tak
jak ony kamínky žabky,
co kluci v létě házejí na rybník,
skloněni k hladině přivřeným okem,
párkrát si v životě poskočíme,
hned růži na klopě,
hned v patě trn
a pak se najednou zavře
nad námi voda.
To osudné místo
bude jen chvilku obtáčet kruh
stále širší a mělčí – 
někdo si na břehu povzdechne,
někdo snad zlomí ruce – 
ale hladina se brzy vyrovná
a znovu na ní zajiskří klidný
stulíkový úsměv.

Jako děti jsme pletly ze sítiny ko-
šíčky. Krásné bylo také v podvečer 
sledovat, jak vlaštovičky létají nad 
rybníkem, chytají hmyz, dotknou 
se hladiny a uhasí svou žízeň. Náš 
kraj je také krajem čápů, které kaž-
doročně na jaře vyhlížíme a sledu-
jeme je, když létají k rybníkům lovit 
a zpět nosí potravu i mláďatům.
Přála bych vám ucítit vůni naseka-
né natě puškvorce (léčivé rostliny, 
která rostla dříve kolem rybníků 
v  obrovských plochách), když se 

nasypala na cesty, kudy chodil prů-
vod lidí o Božím těle. To je neza-
pomenutelné. Škoda, že při necit-
livém čistění rybníků už puškvorec 
téměř vymizel.
Promiňte mi toto osobní vyznání, 
ale moje jméno Nila i vyvdané pří-
jmení Vodičková jsou plné vody.

Nila Vodičková

Foto dole: Prodej křižanovského 
kapra za druhé světové války v Brně.          
Foto: archiv NiVo
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PRODÁM
* Prodám brambory Adéla, Rosa-
ra a ječmen. Tel.: 566 544 224.
* Prodám dlabačku, hoblovku, 
p. pilu a vlek 3,5 t. Tel.: 604 171 964.
* Prodám Škodu 120 L, r. v. 1987, 
najeto 120 tis. km, aj. držitel průk. 
ZTP, stř. nosič, 2 sady pneu, cena 
23  tis Kč, důvod: slepota. Dále 
moto Pionýr dvoused. po inv. 
důch., Pio. bez TP, zachovalý, cena 
5 tis. Kč. Železný kotel na obez-
dění – na vyváření prádla apod., 
průměr 57 cm, lem. plech a dvíř-
ka, poklice, 480 Kč. Paroží – srnčí, 
jelení, mufloní, kozoroh, dravce 
– cena dohodou – levně. Elektro-
-tříkolku, novou – nepoužitou, 
nemohu jezdit pro artrozu kolene, 
původní cena 12 tis., nyní 9500 Kč. 
Řídit lze bez řidičs. průk. Prohlíd-
ka ve Velkém Meziříčí. 
Prodám ořechy vlašské – papíráky 
– suché, i větší množství, I. jakost 
70 Kč, II. jak. 60 Kč. Velké mezi-
říčí. Tel. 725 955 665, 770 120 070.
* Prodám zahradu v klidné části 
VM, s vodou, bez elektřiny. Tel.: 
608 271 522.

KOUPÍM
* Koupím lžíci, díly na Ze-
tor 25, sloupovou vrtačku. Tel.: 
733 502 674.
* Koupím byt nebo menší ro-

dinný dům ve Vel. Meziříčí. Tel. 
608 271 522.
* 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 zájem i  o  hutní sklo, vázy, 
mísy a  jiné i  celé hutní komplety. 
Koupím i  různé dekorační staro-
žitnosti – porcelán, hodiny, sochy 
a  sošky z  různých materiálů, hu-
dební nástroje – housle, violoncello, 
kontrabas, lovecké paroží, daleko-
hledy, zbraně i znehodnocené, dále 
různé šperky z  českých granátů 
brilianty i bižuterii. Koupím i celou 
pozůstalost. Platba výhradně v ho-
tovosti, rychlé a solidní jednání. Tel. 
kontakt 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 BE-
KOV KY Feldbekleidungsamt der 
Luftwaffe 1/XVII (nyní Motorpal): 
vysouvací nože i poškozené a sou-
částky k  nim; tropické klobouky; 
blůzy, košile; kalhoty, kraťasy pís-

kové, zelené a modré barvy; čepice, 
kšiltovky a  lodičky; okované boty 
s  koženou podrážkou, holínky, 
12 dírkové kanady boční i  před-
ní šněrování, boty kombinované 
s plátnem nízké i vysoké; skládací 
příbory; chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy s  telecí kůží, pytle; 
oranžové bakelitové dózy; ochran-
né brýle; kukly a ušanky; chrániče 
kolen; plynové masky; polní lahve; 
helmy; celty; oboustranné mas-
kované vaťáky; prošívané vaťáky; 
hliníkové nádoby na vodu, várnice, 
kanystry; polní lopatky; lékárničky; 
ešusy; hodinky; kompasy; rádio-
-techniku; letecké bundy, kalhoty 
a  kombinézy s  kožichem; výstroj 
se zipy značky ZIPP, RAPID, ELI-
TE, Ri-Ri; výstroj s  cvoky značky 
PRYM, STOCK; rukavice, pásky 
přezky, řemínky, postroje; munič-
ní bedýnky plechové a  dřevěné; 
nášivky; vyznamenání a  medaile; 
zbytky z  techniky jako pásy, kola, 
součástky, tachometry a  přístroje, 
optiku, puškohledy, dalekohledy, 
nářadí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a  bodáky, svítilny, baterky, 
karbidky; náboje a nábojnice; knof-
líky; nitě a kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a  pracovní knížky ad-
resované na Bekovku, fotografie 
z  období protektorátu Velkého 
Meziříčí a  okolí, noviny z  období 

protektorátu; rád si i  poslechnu 
zajímavé příhody a historická fak-
ta z okupace a osvobození, nabíd-
nete cokoliv i  silně poškozené!!! 
Dále koupím staré hračky: ple-
chové, dřevěné, retro autíčka 
ŠKODA 1203, 105, 120 atd., šlapa-
cí autíčka Moskvič a  jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové kra-
bice na olej  MOBILOIL,  SHELL atd. 
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: GROSS MESERIT-
SCHER, L. HEIDE a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola, veterány, moto-
cykly a  veškeré součástky k  nim. 
Věci pomohou rozšířit sbír-
ku a  plánovanou expozici. 
VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO-
ZVONIT A ZAVOLÁM ZPĚT NA 
TEL: 732 400 672

HLEDÁM
* Hledám dlouhodobý pronájem 
menšího bytu pro matku s dce-
rou. Mimořádná situace, spěchá.
Tel.: 737 989 256.
* Mladý manželský pár bez dětí 
a zvířat hledá dům k pronájmu – V. 
Meziříčí a okolí. Tel.: 608 859 126.

SEZNÁMENÍ
* Jsem 51/175, hledám hodnou, 
obyčejnou ženu k vážn. seznámení, 
se zájmy o vytváření vlastního záze-
mí. Možno i s ČID nebo hendike-
pem. Tel.: 732 846 836.

Inzerce soukromá

Úterý 13. 11. 2018 • Ďábelský virtuóz Ivan Herák & band.
Pondělí 14. 1. 2019 • Moravské klavírní trio a hosté.
Středa 13. 3. 2019 • Pódium mladých & Aleš Tvrdík a TRIA LIGNA. 
Středa 10. 4. 2019 • Cellománie & Slavné filmy.
Středa 15. 5. 2019 • Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho. Komorní 
orchestr Musici Boemi.
Cena 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. Prodej abonentek od 
27. 8. 2018 na program. oddělení Jupiter clubu.

Kruh přátel hudby Velké 
Meziříčí 2018–2019

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.

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

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

Divadelní sezona podzim
Středa 31. 10. 2018 – POLIB TETIČKU aneb Nikdo není bez chyby / 
J. Čenský, M. Pleštilová.
Čtvrtek 22. 11. 2018 – KUTLOCH aneb I muži mají své dny / B. Klepl / 
M. Maděrič, K. Hádek / V. Jílek, F. Blažek / R. Štabrňák.

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
10. 10. – 21. 10. MUDr. Nováková (oční) – DOVOLENÁ • 15. 10. MUDr. No-
helová (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+SO-
NO) – DOVOLENÁ • 18. 10. MUDr. Drábek (urologie) – ŠKOLENÍ • 19. 10. 
MUDr. Peňáz (urologie) – ŠKOLENÍ • 19. 10. MUDr. Bednářová (neurologie) 
– ŠKOLENÍ • 26. 10. provoz RTG pracoviště z technických důvodů do 12 hodin 
• 29. 10. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – DOVOLENÁ • 21. 12. opět proběhne 
inventarizace skladových zásob – Dům Zdraví bude uzavřen.

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
27. a 28. 10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., tel. 566 642 545
3. a 4. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

11. 10. 7.30 – 15.30 Měřín, Náměstí od č.p. 49 po 156. 11. 10. 23.00 – 
12. 10. 00.15 Trafostanice Velké Meziříčí Billa. 12. 10. 7.30 – 15.30 Velké 
Meziříčí, Třebíčská 346/2, stavba mostu. 15. 10. 7.30 – 15.30 Měřín – ul. 
Otínská od Náměstí č.p. 40 po 34, 35, od č.p.1 7 po 20, Spořitelna. 17. 10. 
7.15 –15.00 část města Velká Bíteš, ulice Sadová č.p. 523, 524, 525, 526, 
527, 528, 529, 530, 531, 644, 679, K2539/84. 17. 10. 7.30 – 13.00 celá 
obec Hodov, Studnice, Rohy, Kundelov. 22. 10. 7.30 – 16.00 Měřín – Da-
kin, Jednota, Old Tyres, Nedomanský, nové RD za Jednotou. 23. 10. 7.30 
– 14.30 Křižanov – bytové domy na nádraží. 1. 11. 7.30 –15.30 Trnava, 
Přeckov, Horní Vilémovice, Benetice, Věstoňovice.
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Středa 31. října 19.30. Velký sál 
Jupiter clubu Velké Meziříčí. 

Čtvrtek 22. listopadu 19.30. Velký 
sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.

Akce ve Vel. Meziříčí a okolí
OBRAZY JANA KOVÁŘE • Do 15. listopadu. Výstava obrazů Jana Ková-
ře z Křižanova k uctění jeho památky. Galerie Dvorek, Křižanov.
VELKÉ MEZIŘÍČÍ V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY • Do 23. listopa-
du. Vernisáž 9. října v 16.00. Otevřeno denně kromě pondělí, 9.00 – 12.00 
a 13.00 – 16.00. Výstavní sál muzea VM.
SPOŘENÍ PRO DĚTI A JEJICH FINANČNÍ GRAMOTNOST • 10. říj-
na 10.00. Beseda s Mgr. Šárkou Zdražilovou. Příspěvek 50 Kč, hlídání dětí 
zajištěno. Po besedě možné individuální poradenství zdarma. Kopretina 
– centrum pro rodiče s dětmi, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMÁCÍHO HOSPICE VYSOČINA • 
11. října 10.00 – 16.00. Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 464.
PEČEM PECEN • 11. října 16.00. Kurz pečení tradičního kváskového 
chleba. Vstupné 400 Kč. Ostrůvek, Velké Meziříčí.
HUBERTOVA JÍZDA VE STRÁNECKÉ ZHOŘI • 13. října 13.00 – 16.00. 
Ve 13.00 slavnostní nástup u místního zámku. Trať 7 – 8 km s 20 – 25 
přírodními skoky výšky 30 – 120 cm, všechny lze objet, tempo – krok, 
klus, nacválání před skoky – trať i pro začínající jezdce, vhodná i pro 
kočáry. V 16.00 závěrečný dostih Halali o krále honu. Účastné 100 Kč. 
Od 18.00 sraz v místní hospůdce u Nadi ve Stránecké Zhoři s večerní 
disco párty. Pro diváky je připravený traktor s vozem. Stránecká Zhoř.
KAŠPÁREK A VODNÍK • 13. a 20. října 15.00. Loutkové divadlo pro děti 
a rodiče. Malá scéna JC VM.
ACCORT – VÝROČNÍ TOUR • 13. října 20.00. Host Renovace rock. 
Jupiter club Velké Meziříčí.
PŘEDNÁŠKA O VESMÍRU • 15. října 19.00. 60 Kč. Kulturní dům Měřín.
100 LET STÁTNOSTI NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH • 17. října – 
11. listopadu. Galerie Staré radnice Žďár nad Sázavou.
UČENÍ S DĚTMI • 17. října 10.00. Jak se správně učit s dětmi aneb Aby 
učení nebylo mučení s Irenou Švecovou ze studijního centra Basic. Příspě-
vek 50 Kč, hlídání dětí zajištěno. Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
AŠ PO UŽ/HOROD • 18. října 16.00. Přednáškový cyklus a debata: Prvo-
republikové tváře města mezi řekami. (Studenti UMPRUM a Mgr. Martin 
Štindl, Ph.D.) 18.00 „Prvorepublikové“ Velké Meziříčí – procházka s výkla-
dem. Luteránské gymnázium, Náměstí 11/13.
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.
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU • 20. října Zájezd na muzikálové před-
stavení do Kongresového centra v Praze. Vstupné 890 Kč. Zájemci se 
můžou nahlásit v úřední hodiny na Obecním úřadu Dolní Heřmanice.
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.
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA • Termín představení 20. října 2018 je z technic-
kých důvodů zrušen! Nový termín 9. 2. 2019 v 18.00. Vstupenky v prode-
ji. Velký sál Jupiter clubu 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. Kulturní 
dům 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.

Mediální partner:

Kino Jupiter club Velké Meziříčí
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., ml. příst. 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., ml. příst. 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  mi-

nut, 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. 

PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – VII. ROČ-
NÍK • Do 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. ZRUŠENO! 
Vstupenky možno vrátit.
ČOCHTAN VYPRAVUJE • 13. října 19.00. ZRUŠENO! Vstupenky jsou 
v platnosti na představení v pátek 19. října v 19.30 v Jupiter clubu ve Vel-
kém Meziříčí.
DRAKIÁDA NA LOUCE U CHOBŮTEK • 14. října 14.30. Hry a soutěže 
pro děti, vyhlášení nejhezčího draka, skákací hrad, trampolína… Na lou-
ce u Chobůtek ve Velké Bíteši.
TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V KRAJI VYSOČINA • 16. říj-
na – 27. listopadu. Vernisáž v pondělí 15. října v 17 hodin. Klenutý výstav-
ní sál Městského muzea ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí 5.
BABY CLUB • 16. října 15.00 – 17.00. Hrací odpoledne pro děti od 2 let 
v Mateřské škole Lánice Velká Bíteš.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O KUBĚ • 16. října 17.00 Beseda s cestova-
telem Petrem Nazarovem. Městské muzeum, Masarykovo nám.  5, V. Bíteš.
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORKLUBU • 17. října 14.00. Kvízové od-
poledne s Karlem Smolíkem. Velká Bíteš.
PŘEDNÁŠKA K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY • 23. října 17.00. Přednáška 
lektora PhDr. Stanilava Balíka. Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš.
ACCORT • 17. listopadu. Taneční zábava. Březí.
VÝLET NA KOLE • 27. října 13.00. Sraz u fotbalového stadionu V. Bíteš. 
OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR S KAPELOU HRADIŠŤAN • 
27. října 18.00. Kulturní dům Velká Bíteš. V 18.00 prohlídka výstavy fo-
tografií. V 19.00 slavnostní zahájení, žehnání praporů, koncert Hradišťan 
a Jiří Pavlica. Vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek byl zahájen na Infor-
mačním centru na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Akce ve Velké Bíteši

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

Sobota 27. 10. v 19.00, neděle 
28. 10. v 15.00. Velký sál JC VM. 

Neděle 9. prosince 19.00. Velký sál 
Jupiter clubu Velké 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.

Do 15. listopadu
www. galerie-dvorek.cz

Kulturní dům Měřín

13. a 20. října 15.00. Loutkové di-
vadlo pro děti a rodiče. Malá scéna 

Jupiter clubu Velké Meziříčí.

Pátek 19. října 19.30. Velký sál Ju-
piter clubu V. Meziříčí, Náměstí 17.

Sobota 17. 11. 17.00. Velký sál Ju-
piter clubu V. Meziříčí, Náměstí 17.

Úterý 13. listopadu 15.00 – 17.00. 
Velký sál Jupiter clubu V. Meziříčí.

Pátek 23. listopadu 2018 19.30. 
Velký sál Jupiter clubu V. Meziříčí.

Neděle 21. října 15.00. Velký sál 
Jupiter clubu V. Meziříčí.

Pátek 16. listopadu 19.30. Velký 
sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
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Duchovní slovo

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Díkuvzdání

DEJTE HASIČŮM SVŮJ HLAS!!! 
Hlasování končí 25. 10. 2018!!!
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš postoupil v anketě dobrovolní hasiči roku 
s do finále! Po napínavém boji z nižších postupových kol jsme se probojovali až 
do veřejného finále ADHR! Ve hře jsou zajímavé odměny a nemalá finanční 
podpora. Dejte nám prosím svůj hlas a podpořte nás!
Hlasování je možné dvěma způsoby, přičemž každý může použít oba způ-
soby hlasování.
1. Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu www.adhr.cz/hlasovani-

-jednotky nebo www.adhr.cz/hlasovani-sbory
• Jeden hlasující uděluje jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii jednotek sbo-

rů dobrovolných hasičů i v kategorii sbory dobrovolných hasičů.
• Pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole a kliknout na 

tlačítko ODESLAT. V případě, že hlasování proběhlo řádně, obdrží hla-
sující potvrzovací zprávu na uvedenou e-mailovou adresu.

2. Prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06
• Jedna SMS může obsahovat pouze jeden hlas, a to buď hlas pro konkrétní 

sbor, nebo hlas pro konkrétní jednotku.
• Jedno tel. číslo může poslat maximálně jeden hlas pro sbor v jedné oblasti a 

max. 1 hlas pro jednotku v jedné oblasti. Celkem lze tedy poslat z jednoho 
tel. čísla max. 10 SMS = (1 hlas pro sbor † 1 hlas pro jednotku) × 5 oblastí.

• Klíčové slovo soutěže – HASICI
• Za klíčové slovo pak uvede mezeru a příslušný kód jednotky či sboru viz 

tabulka kódů. • Tvar SMS – HASICI(mezera)kód
• Odpovědní SMS budou následující

1. V případě platného hlasu – Dekujeme za vas hlas.
2. V případě neplatného kódu – Litujeme, ale vas kód uvedeny v SMS 

není správný. Ověřte prosím správnost kódu a pošlete SMS znovu.
3. V případě nepovoleného hlasu (tel. číslo už pro danou oblast hlasovalo) 

– Litujeme, pro danou oblast můžete hlasovat pouze jednou.
Tabulka kódů

Bobrová JJM1
Jimramov JJM2
Velká Bíteš SJM5.                                                         -Připravil: dd-

Farnost Velké Meziříčí
St 10. 10. 7  h za Karla a  Martu 
Kašparovy a  Boží ochranu pro 
celou rodinu. 10  h mše svatá 
v  DPS. 17  h mše svatá Mostiště. 
18  h mše svatá Oslavice. Čt 11. 
10. Památka sv. Jana XXIII. pape-
že. 7 h za † Jana Dvořáka. 16.45 h 
nácvik zpěvů – dětská schola, 17 h 
schůzka ministrantů. 18 h za živou 
a  †  rodinu Kazdovu, Dvořáčko-
vu, Juránkovu a duše v očistci. Pá 
12. 10. Památka sv. Radima, bisku-
pa. 8 h za Stanislava Slabého, živou 
a  †  rodinu Slabých, Lorencovu 
a Růženu Doležalovu. 13.30 h Do-
mov pro seniory. 14 – 16 h svátost 
smíření. 17  h za rodiče Dufkovy, 
Dobrovolných, jejich dceru Annu, 
Elišku Melicharovu, Františka 
Kampfa, Jindřicha Egelmayera 
a živou rodinu. Sobota 13. 10. 7 h 
za živou a  †  rodinu Stehlíkovu 
a duše v očistci. 18 h za † manže-
la, syna, dvoje rodiče, sestru, živou 
rodinu a duše v očistci. Ne 14. 10. 

28. v mezidobí. 7.30 h za manžela, 
syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, 
živou a  †  přízeň a  duše v  očistci. 
9  h za farníky. 10.30  h mše sva-
tá pro rodiny s  dětmi; za rodinu 
Horkých, živou a  †  přízeň a  Boží 
pomoc a ochranu. 18 h za rodiče 
Josefa a  Marii Klímovy, rodinu 
Klímovu a  Náglovu, Antonína 
Vondráčka, tři bratry, synovce, ro-
dinu Vondráčkovu a duše v očistci.
Farní oznámení
* Rozvrhy výuky náboženství ve 
školním roce 2018/2019 najdete 
v  nástěnkách, na internetových 
stránkách farnosti a ve školách naší 
farnosti. Výuka začala 1. 10. (pozn. 
pozor je změna rozvrhu na ZŠ Ko-
menského). * Děkujeme mužům 
i ženám za pomoc při generálním 
úklidu kostela. * Autobus na Nový 
Jeruzalém ve čt 11. 10. ve Velké 
Bíteši pojede v 17.25 h z Laviček – 
rozcestí, 17.30 h z Velkého Meziříčí 
od Billy, 17.15  h z  Vídně, 17.20  h 
z Mostišť a 17.25 h z Velkého Me-

ziříčí od Domusu. * Zveme na pouť 
lesáků do Netína 20. 10. v 17 h. * 
V ne 21. 10. v 16.30 h na faře pro-
běhne setkání všech, kdo se podíle-
li, podílejí a budou podílet na úkli-
du kostela. * V so 10. 11. v 14.30 h 
bude mše svatá pro nemocné s udí-
lením svátosti nemocných.
Farnost Netín
Pátek 12. 10. Památka sv. Radima, 
biskupa. 18.30 h za rodiče Michalo-
vy, Hladíkovy, celou přízeň a Boží 
ochranu a  pomoc. Ne 14. 10. 28. 
v mezidobí. 8 h za Aloise Průšu, se-
stru a rodiče. 11 h mše svatá s udě-
lováním svátosti biřmování.
Farní oznámení
* Autobus na Nový Jeruzalém ve 
čt 11. 10. ve Velké Bíteši pojede 
v  17.05  h z  Netína. * Pouť lesá-
ků v Netíně 20. 10. v 17 h, zveme 
všechny majitele a  správce lesů… 
* 11. 11. bude při nedělní mši svaté 
udílena svátost nemocných.
Farnost Bory
Čt 11. 10. Památka sv. Jana XXIII. 

papeže. 17  h mše svatá pro děti 
v  Horních Borech: za rodiny Zá-
stěrovy, Kališovy, živé a  †  a  duše 
v očistci. Pá 12. 10. Památka sv. Ra-
dima, biskupa. 18 h Dolní Bory: za 
rodinu Konečných, rodiče Char-
vátovy a syna a rodiče Svobodovy. 
Ne 14. 10. 28. v mezidobí. 9.45 h 
Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pa-
velkovy, syna, manželku a  rodiče 
Kujalovy.
Farní oznámení
* Rozvrhy výuky náboženství ve 
školním roce 2018/2019 najdete 
v  nástěnkách, na internetových 
stránkách farnosti a ve škole. Začali 
jsme v pondělí 1. 10. * V ne 7. 10. 
po mši svaté bude setkání Ekono-
mické rady farnosti. * Autobus na 
Nový Jeruzalém ve čt 11. 10. ve 
Velké Bíteši pojede v 17.15 z Vídně. 
* V pá 12. 10. v 19 h na faře v Hor-
ních Borech setkání biřmovanců. 
* 28. 10. při nedělní mši svaté bude 
udílena svátost nemocných.

Farní úřad VM

„Hledejte především Boží království 
a  spravedlnost a  všechno ostatní 

vám bude 
přidáno“ – 
říká Ježíš, 
když káže zá-
stupům. Je to 
slovo pro ka-
ždého z nás.

Na podzim slavíme také svátek 
Díkčinění nebo Díkůvzdání. Mož-
ná ho slavíte, možná jste o  něm 
slyšeli – určitě aspoň z amerických 
filmů. Víte, jak vznikl?
Roku 1620 vyplula od holand-
ských břehů anglická loď May-
flower. Na její palubě se tísnila 
stovka hledačů Božího království 
a jeho spravedlnosti, kteří je – tak, 
jak jim rozuměli – nemohli najít 
ve své staré vlasti. Vyrazili na ne-
jistou pouť za oceán. S  důvěrou, 
že v Novém světě najdou prostor 
pro uspořádání společnosti podle 
spravedlivých zásad Boží vlády 
a všechno ostatní jim bude přidá-
no. Přistáli u  amerických břehů, 

v  místě později nazvaném Ply-
mouth.
Zima toho roku byla obzvláště 
krutá. Nebyly zásoby, v  novém 
prostředí nebylo lze nic vypěsto-
vat. Polovina nových osadníků 
zemřela. Teprve na jaře mohla 
loď odplout zpátky do Evropy. Na 
palubu lodi však nikdo nevstou-
pil. A tu se jako zázrakem začala 
situace otců poutníků (osadníci 
sami sebe nazvali Pilgrim Fathers) 
obracet k lepšímu. S pomocí míst-
ních Indiánů se naučili pěstovat 
a zpracovat kukuřici a další plodi-
ny nového domova.
Hned první úroda byla velmi hoj-
ná. Podzimní sklizeň rozhodl gu-
vernér kolonie oslavit třídenním 
svátkem jako vyjádření vděčnosti 
Bohu i  domorodým obyvate-
lům, v  nichž osadníci spatřovali 
nástroj Boží vůle. Slavení svátku 
Díkůvzdání se pak rozšířilo po 
celých budoucích Spojených stá-
tech amerických a později také do 
dalších zemí.

I  my se ve svátek Díkůvzdání 
ohlížíme zpět a  připomínáme 
si dobré věci, které jsme dostali, 
i  úspěchy, kterých jsme dosáhli. 
A  vnímáme, jak je to všechno 
křehké a  relativní. A  někdy spíš 
převáží starosti a nejistota.
Ježíš k výzvě nestarat se na prv-
ním místě o živobytí a hledat Boží 
království dodává: „…a  ostatní 
vám bude přidáno“. Z  perspek-

tivy toho podstatného, co Ježíš 
nazývá Božím královstvím, mů-
žeme věci uvidět novýma očima; 
všechno můžeme vnímat jako 
přidané, darované navíc, nad 
míru. Lidé a  věci v  našem živo-
tě nejsou samozřejmé, nemáme 
na ně žádný nárok. Jsou to dary, 
z nichž se můžeme radovat a dě-
kovat za ně.

Markéta Slámová

 Datum Čas Den Domácí  Hosté  Výsledek
13. 10. 2018 17:00 SO HC Spartak Uherský Brod - HHK Velké Meziříčí :
20. 10. 2018 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - SHKM Hodonín :
27. 10. 2018 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - HOKEJ Uherský Ostroh :
3. 11. 2018 17:00 SO HC Brumov - Bylnice - HHK Velké Meziříčí :
10. 11. 2018 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - HC Lvi Břeclav z.s. :
16. 11. 2018 17:30 PÁ TJ Sokol Březina - HHK Velké Meziříčí :
18. 11. 2018 17:30 NE HHK Velké Meziříčí - HC Spartak Velká Bíteš :
24. 11. 2018 17:00 SO HC Štika Rosice - HHK Velké Meziříčí :
1. 12. 2018 18:00 SO Dynamiters Blansko HK - HHK Velké Meziříčí :
9. 12. 2018 17:30 NE HHK Velké Meziříčí - HC Uničov :
15. 12. 2018 17:00 SO SKMB Boskovice - HHK Velké Meziříčí :
22. 12. 2018 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - HC Uherské Hradiště :
5. 1. 2019 17:00 SO HK Kroměříž - HHK Velké Meziříčí :
12. 1. 2019 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - HC Spartak Uherský Brod :
18. 1. 2019  PÁ SHKM Hodonín - HHK Velké Meziříčí :
20. 1. 2019 17:00 NE HOKEJ Uherský Ostroh - HHK Velké Meziříčí :
26.1.2019 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - HC Brumov - Bylnice :
2. 2. 2019 17:00 SO HC Lvi Břeclav z.s. - HHK Velké Meziříčí :
9. 2. 2019 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - TJ Sokol Březina :
16. 2. 2019 17:00 SO HC Spartak Velká Bíteš - HHK Velké Meziříčí :
23. 2. 2019 17:30 SO HHK Velké Meziříčí - HC Štika Rosice :

1. kolo
O víkendu byl zahájen 16. ročník 
městské hokejové ligy. O vítěze ve 
dvou skupinách bude usilovat 23 
týmů.

Extraliga
SK Netín – Horní Heřmanice 22:3
Kuchař 7, Prchal 3, Brůha 2, Ne-
dvěd 4, Stoček 4, Weinhofer 2 – 
Mejzlík J. 2, Pešek
ICE VM – HC Pikárec 20:3
Uhlíř 3, Sláma 2, Fiala, Srnský, Bu-
káček 2, Janda 5, Puffer 3, Novotný, 
Svoboda, Ptáček – Broža, Vařejka, 
Šejnoha
Tech. služby VM – HC Benetice 
11:2
Chatrný 3, Šlapal O. 3, Šlapal D., 
Kolečkář, Heřman, Chudoba – 
Rygl L., Rygl M.
Agromotor VM – SK Mostiště 5:3
Netík 2, Kadela E. ml., Zachoval, 
Kadela E. st. – Plhák, Novák, Invald
HC Lukáš – Auto Dobrovolný 
VM 5:0 kont.
Hosté nenastoupili.

SK Omega VB – SPL Radostín 
nad Osl. 2:2
Blažek, Benda – Váša, Barták

1. liga
NHÚ Balinka VM – HCF Dráhy 
VM 2:2
Strádal, Novotný – Sysel, Šmída 
ml.
SK Lavičky – Farma Měřín 16:1
Kampas M. 4, Skryja 3, Hejl 3, 
Kampas F. 2, Barák 2, Nevěčný, 
Hladík – Zezula
SK Vídeň – HC Bory 11:3
Nedoma ml. 2, Vasil 3, Vídeňský, 
Vyhlídal, Pospíšil, Duchtík, Pál-
ka, Nedoma st. – Pokorný, Kovář, 
Dvořák
HC Křižanov – Ligno VM 9:8
Štěpánek, Veselý, Dohnal, Hudec, 
Vojtěch 4, Mužátko – Hamáček 3, 
Křípal 2, Komínek, Sysel, Vacula
HC Ořechov – SK Stránecká 
Zhoř 10:4
Kokojan 2, Dvořák J.2, Třeštík 2, 
Smutný, Burian 2, Dvořák P. – Bar-
tušek 2, Kazda Z., Kazda S.      -vid-

hokej - Městská liga

2. liga mladší dorostenci Morava Jih – 3. kolo
Tatran Bohunice – TJ Sokol Velké Meziříčí
Dorostenci zajížděli v  rámci třetího kola do  Brna Bohunic. Po  porážce 
v minulém kole na domácí palubovce s Handball KP Brno nás čekal o po-
znání lehčí soupeř. Nicméně nesměli jsme nic podcenit.
Bohužel nás zužovala marodka a  tak jsme jeli pouze s  jedním hráčem 
na střídání do hry. Do zápasu jsme vstoupili dobře, obě družstva hrála s na-
sazením a ve velkém tempu. Naše aktivní obrana vytvářela tlak na soupeře 
a získávali jsme laciné míče pro rychlé útoky. Především se prosazovalo 
duo Jakub Mach a Radek Navrátil. Do poločasu jsme si i přes několik vy-
loučení vytvořili slibný náskok.
V druhém poločase postupně oběma družstvům docházely síly a na obou 
stranách bylo k vidění značné množství chyb. Naši hráči byli aktivnější 
a dokázali se prosazovat ze všech postů. Když jsme byli v úzkých vzal to 
na sebe Vojta Svoboda, který byl po celé utkání bráněn osobně. Soupeři 
jsme nedovolili brankově se dotáhnout a dotáhli jsme utkání do vítězného 
konce v poměru 26:35. Hráči podali kolektivní výkon, všichni se branko-
vě podíleli na vítězství. V obranné fázi se nám dařilo hrát aktivně a rychle 
do předu. Na útočné fázi musíme ještě zapracovat, tam jsme měli značné 
mezery.
Sestava a branky: Tomáš Krčál, Lukáš Deraha – Alex Cerkal (1), Tomáš 
Rosa (4), Jakub Mach (7), Martin Chalupa (3), Jakub Russ (2), Vojtěch 
Svoboda (10), Radek Navrátil (8), trenér Ladislav Šidlo, vedoucí družstva 
Pavel Svoboda. 
Výsledky a  tabulka: http://www.muzi.chf.cz/?cmpid=1548&cmppar-
tid=3052

házená

rozpis utkání hokej hhk vM

hokej Mládež
Junioři HHK drželi dvě třetiny nadějný 
výsledek. Nakonec v Pelhřimově prohráli
7. 10. 2018 – neděle - junioři
HC LM Pelhřimov – HHK VM 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Svoboda (Juda P.) – Pacalová, Karásek, Kameník, Doležal – 
Dundálek, Burian M., Úlovec – Šandera, Havliš, Švejda – Bartoš, Klár, 
Makovička – Bartošek, Strádal, Zacha.
Rozhodčí: Marek – Erat, Kotrba. Vyloučení: 5:3, využití: 1:0, v oslabe-
ní: 0:0. Střely na branku: 52:29 (19:7, 18:8, 15:14). Diváci: 36
Hodnocení utkání hlavním trenérem Štěpánem Oberreiterem: další 
utkání jsme sehráli s Pelhřimovem, ale je to Dukla Jihlava „B“. V prv-
ním utkání s Duklou jsme utrpěli vysokou porážku, hráli jsme hodně 
otevřenou hru. V tom druhém utkání jsme se zaměřili na obranu a 
spoléhali jsme na brejkové situace. Dvě třetiny jsme hráli vyrovnanou 
partii, těch několik šancí, které jsme měli, ty jsme nevyužili, a tak to 
bylo po dvou třetinách 1:0. pro domácí družstvo. Ve třetí třetině nám 
soupeř odskočil na 3:0 a utkání bylo rozhodnuto. V dalších utkáních 
musíme zvýšit tlak do branky a zkusit se prosadit v předbrankovém 
prostoru. Bez gólů se vyhrávat nedá. Příští dva zápasy hrajeme doma 
a věříme, že budeme bodovat.
Ostatní výsledky sedmého kola: HC Vajgar Jindřichův Hradec – HC Ry-
tíři Vlašim 9:6, SKLH Žďár nad Sázavou „B“ – SK HS Třebíč 5:0.
MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI HHK MĚLI O VÍKENDU VOLNO.
Program mládeže na tento týden: Pátek 12. 10. 2018 HHK VM junioři – 
HC Vajgar Jindřichův Hradec, začátek utkání v 19.00 (zimní stadion VM)
Sobota 13. 10.HHK VM mladší žáci – HC LM Pelhřimov, začátek utkání v 
9.15 hod.(zimní stadion Velké Meziříčí)
Sobota 13. 10. HHK VM starší žáci – HC LM Pelhřimov, začátek utkání v 
11.15 hod. (zimní stadion Velké Meziříčí)
Neděle 14. 10. HHK VM junioři – HC Rytíři Vlašim, začátek utkání v 
12.15 hod.(zimní stadion Velké Meziříčí)
Neděle 14. 10. Turnaj minihokeje přípravek 2010, začátek turnaje v 15.00 
hod. (zimní stadion Velké Meziříčí).                                            -jj, HHK-
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veteránská liga

veŘejnÉ 
Bruslení

So 13. 10. 14.00 – 15.30
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, doprovod 
10 Kč

V sobotu 29. září jsme odcestovali 
do Nového Veselí na první kolo 

turnaje Ligy Vysočiny. Hraje se 
turnajovým způsobem. Družstva 

jsou rozděleny do dvou skupin 
kdy nejlepší dva týmy po podzi-
mu postupují do finálové skupiny 
o celkového vítěze Ligy Vysočiny. 
Ostatní týmy se spolu utkají o tzv. 
Pohár předsedy Krajského svazu 
házené. Navíc družstvo které bude 
mít po prvních čtyřech kolech 
nejvíce bodů bude mít možnost 
přímého postupu do celostát-
ní Žákovské Ligy. Hrací doba je 
2×15 minut. My jsme v  letošním 
ročníku postavili dvě družstva 
která byla nalosovaná do skupiny 
Východ a  za soupeře na podzim 
budeme mít celky Dolní Cerekve, 
Nového Veselí a  Kuřimi. Naše B 
družstvo bude z větší části tvořeno 

mladšími žáky a bude se soustře-
dit na získávání nových zkušenos-
tí s  velkou házenou a  maximální 
vytížení všech zúčastněných hrá-
čů. A družstvo bude mít za cíl po-
stup do finálové skupiny a nejlépe 
i postup do Žákovské Ligy.
Na samotném turnaji se A  týmu 
dařilo. Až na utkání s Novým Ve-
selím jsme všechny zápasy vyhráli 
a  připsali si do tabulky 6 bodů. 
V zápase s domácími nám poně-
kud vázla souhra jak v obraně tak 
v útoku a úplně jsme tak nenavá-
zali na dobré výkony v  přípravě. 
Navíc soupeř ukázal daleko větší 
touhu po vítězství a na tom se dá 
do příště určitě více zapracovat. 

Nutno ovšem také říci, že nám 
kvůli rodinným či zdravotním dů-
vodům chybělo docela dost hráčů. 
Téměř po roční pauze se vrátil 
na hřiště Jirka Čermák a  vedl si 
dobře. Střelecky i  herně vynikal 
Radek Navrátil a pro celý tým byl 
oporou.
U  B družstva se povedlo přesně 
to co od tohoto týmu chceme. 
Všichni hráči si dostatečně za-
hráli, skoro všichni si dali bran-
ku, v utkáních bylo vidět zlepšení 
a odměnou bylo i jedno vítězství.

Utkání:
Velmez A – Dolní Cerekev 24:6
Velmez A – Velmez B 15:6
Velmez A – Nové Veselí 11:14

Velmez A – Kuřim 15:13
Velmez B – Dolní Cerekev 13:11
Velmez B – Nové Veselí  4:17
Velmez B – Kuřim 11:22

Hráli:
Velmez A: Lukáš Deraha, Jiří Čer-
mák, Tomáš Rosa, Martin Cha-
lupa, Jakub Russ, Jakub Strýček, 
Radek Navrátil, Radovan Škoda, 
Adam Požár, Benjamin Rosa.
Velmez B: Tomáš Kučera, Jaroslav 
Pavlíček, Benjamin Rosa, Robin 
Koudela, Marek Požár, Jaroslav 
Požár, Jiří Winterling, David Dří-
mal, Jakub Uchytil, Petr Zezula.
Trenéři: David Stoklasa, Radek 
Navrátil.

Text a foto: David Stoklasa

Starší žáci házené odehráli první kolo Ligy Vysočiny

V  sobotu 29. 9. byla zakončena 
dráhová atletická sezóna baráží 
o 1. ligu v Hranicích.
Bez ambicí na postup a v oslabené 
sestavě se zde historicky poprvé 
představil i  tým mužů TJ Sokol 
Velké Meziříčí. V  souladu s  regu-
lemi soutěže za družstvo startovali 
i junioři, dorostenci a starší žáci.
Meziříčtí atleti obsadil 8. příčku, za 
sebou nechali jen B tým SSK Vít-
kovice.
Na stupně vítězů se v nabité kon-
kurenci prosadili Kamil Běhounek 
(3. místo ve vrhu koulí v  novém 
oddílovém rekordu a Ladislav Ur-
ban (3. místo ve skoku vysokém).
Kromě 2 odchovanců jihlavské 
atletiky (Ladislav Urban, Tomáš 
Pirochta) v družstvu startovalo 15 
kmenových velkomeziříčských at-
letů, z nichž 12 dokázalo bodovat.

Z vítezství a postupu do 1. ligy se 
radovali atleti z  VSK Univerzita 
Brno před druhým Hodonínem 
a třetí Olomoucí.

Bodovaná umístění ve baráži
800 m
9. místo Petr Vokoun 2:10,28
5 000 m
5. místo Ondřej Rosa 17:04,10
110 m př.
5. místo Ladislav Urban 16,77 s
400 m př.
8. místo Ivo Březka 65,48 s
výška
3. místo Ladislav Urban 187 cm
9. místo Mike Aminu Abu 169 cm
10. místo Pavel Hekrdla 169 cm
trojskok
6. místo Tomáš Pirochta 13,22 m
9. místo Ladislav Urban 12,88 m
tyč
6. místo Tomáš Pirochta 305 cm

10. místo Ivo Březka 265 cm
koule
3. místo Kamil Běhounek 13,43 m 
oddílový rekord
kladivo
6. místo Kamil Běhounek 37,21 m
4×100 m
8. místo Aminu Abu, Polášek, Vo-
koun, Pirochta 46,95s
4×400 m

7. místo Kovalčík, Rosa, Březka, 
Pirochta 3:53,21 oddílový rekord
Dívky hostující za TJ Jiskra Otro-
kovice
3. místo 1500 m Věra Podrábská 
5:14,46
8. místo výška Eliška Mašterová 
149 cm
10. místo trojskok Eliška Maštero-
vá 9,44 m

Atleti okusili baráž o 1. ligu
TJ Sokol Velké Meziříčí – celkové bodování

 1. kolo 2. kolo 3. kolo  4. kolo baráž celkem
Urban Ladislav 24 26 25,25 20 16 111,25
Pirochta Tomáš 21 20 17 25 11,75 94,75
Běhounek Kamil 20 17 – 18 13 68
Rosa Ondřej – 5 6 10 7 28
Aminu Abu Mike 7 6 9 – 2,75 24,75
Hekrdla Pavel – 8 7,25 7 1 23,25
Březka Ivo 0 – 12 5 5 22
Havlíček Jakub 3 – 10,75 – 0 13,75
Kovalčík Jakub – – 3 6 1 10
Vokoun Petr 1 0 – 4 2,75 7,75
Horký Jiří 5 – – – – 5
Neufuss Martin 0 1 0 4 – 5
Polášek Radek – – – – 0,75 0,75
Neufuss Tomáš 0 0 0,25 0 – 0,25
Strádal Milan 0 0 – – – 0
Batelka Petr 0 – – – – 0
Prášek Tomáš 0 – – 0 – 0
body 81 83 90,5 99 61 414,5
umístění družstva 4. 4. 4. 4. 8.

V den české státnosti, 28. září, vy-
razily ženy SDH Velké Meziříčí na 
poslední závody letošní sezóny.
Rok, co rok se na Mistrovství 
České republiky jezdí do Dvora 
Králové nad Labem. Letos nově se 
tam ale nejelo v sobotu, ale přímo 
na státní svátek 28. září, který při-
padal na pátek. Soutěžilo se o titul 
mistra republiky v klasických dis-
ciplínách CTIF. Nad touto soutěží 
převzal záštitu hejtman Králove-
hradeckého kraje PhDr. Jiří Ště-
pán, Ph.D a generální ředitel HZS 
ČR gen. Mjr. Ing. Drahoslav Ryba, 
předseda národního výboru CTIF.
Celkem zde soutěžila 3 družstva 
žen a  6 družstev mužů. Podle 
soutěžního řádu a mezinárodních 
pravidel hodnotili rozhodčí přes-

nost a preciznost útoků a rychlost 
štafet.
Po sečtení všech časů, trestných 
vteřin a  odečtení věkových bodů 
se mistry stalo tradičně družstvo 
HZS Královehradeckého kraje. 
U  žen si žezlo převzalo družstvo 
SDH Písková Lhota.
Součástí slavnostního vyhlášení 
nejvyšších titulů bylo také vyhlá-
šení výsledků Litovel Ligy CTIF 
2018. Série celoročních závodů 
vynesla ženám z Velkého Meziříčí 
nejvíce bodů a ovládly tak celý le-
tošní rok. V  mužské kategorii ví-
tězilo opět domácí družstvo HZS 
Královehradeckého kraje.
Za celou sezónu bych ráda podě-
kovala trenéru Stanislavu Krato-
chvílovi st., který má neskutečnou 

trpělivost s  celým naším týmem, 
a  to po dobu již 13 let. Některé 
již od puberty přesvědčoval, že ty 
nebo ony závody jsou strašně dů-
ležité, každé soustředění má smysl, 
trénink navíc, je dobrý pro každou 
z  nás. Ne vždy jsme mu všechno 
tohle věřily, ale myslím, že jsme 
odvedly neskutečný kus práce. 
Jelikož se naše ženské družstvo 
stále rozrůstá o možná nové členy, 
prosím o trpělivost a menší či větší 
ústupky ve prospěch dětí a  part-
nerů. Doufám, že naší urputilostí, 
tvrdohlavostí a sounáležitostí Ti to 
Stando vrátíme.
Poděkování patří jednotlivým 
členkám, které zvládly bez větší 
újmy na zdraví, celou letošní sezó-
nu a hodlají v ní pokračovat. Velké 

DÍK patří hlavně sponzorům, bez 
kterých by nebylo cen nebo finanč-
ních prostředků, které nás vždy 
mile potěší.
Text: Michaela Bernatová, foto: Jiří 
Strumienský a Michaela Bernatová

Vicemistryně České republiky v požárním útoku CTIF jsou zároveň vítězkami 
Litovel ligy 2018

Výsledky 2. hracího dne
Bohdalec × Velké Meziříčí 9:5 
(4:2)
Branky: 4 – Josef Šandera, 4 – Jaro-
slav Havlík, Petr Staněk / 2 – Zde-
něk Liška, Jaroslav Benda, Marek 
Havlík, Luboš Minařík.

Tabulka:
Křižanov 1 1 0 0  7:1  3
Bohdalec 2 1 0 1 10:12 3
Velké Meziříčí 1 0 0 1  5:9  0

Střelci: 5 – Josef Šandera (BOH), 4 
– Jaroslav Havlík (BOH), 3 – Aleš 
Burian (KŘI), 2 – Zdeněk Studený 
(KŘI), Zdeněk Liška (VM).    -nov-

hokej – Městská liga
Extraliga

HC Pikárec – SK Mostiště 3:1
Jaša 2, Šejnoha – Vidlák
SPL Radostín nad Osl. – Agro-
motor VM 2:0
Váša A., Váša J.
Sanborn VM – HC Lukáš 8:3
Hanus 3, Janda, Uhlíř, Puffer, Ptá-
ček, Bukáček – Beránek 2, Novák
HC Benetice – SK Netín 7:13
Rygl 4, Houzar 2, Svoboda – Sto-
ček 4, Nedvěd 3, Prchal 2, Trejbal, 
Březina 2, Kuchař
Horní Heřmanice – SK Omega 
VB 3:8
Mejzlík J., Kutílek, Januška – Svo-
boda 2, Dvořák 2, Benda 2, Blažek 
2
Auto Dobrovolný VM – Tech. 
služby VM 3:20
Dobrovolný, Říha, Hubl – Šlapal 

O. 4, Heřman 8, Chatrný 2, Kru-
žík 2, Chudoba 2, Šlapal D., Musil
HC Lukáš – HC Pikárec 13:3
Novák 6, Jánský 4, Karásek, Čer-
ný, Gis – Jaša P. , Jaša Lad., Jaša 
Luboš
SK Mostiště – SPL Radostín nad 
Osl. 5:3
Burian 2, Plhák M., Novák, Krejčí 
V. st. – Váša 2, Pacal
 
1. Tech. služby VM 2 2 0 0 31:5  4
 2. SK Netín 2 2 0 0 35:10 4
 3. ICE VM 2 2 0 0 28:6  4
 4. HC Lukáš 3 2 0 1 21:11 4
 5. SK Omega VB 2 1 1 0 10:5  3
 6. SPL Radostín nad Osl. 3 1 1 1  7:7  3
 7. Agromotor VM 2 1 0 1  5:5  2
 8. SK Mostiště 3 1 0 2  9:11 2
 9. HC Pikárec 3 1 0 2  9:34 2
10. HC Benetice 2 0 0 2  9:24 0

11. Auto Dobrovolný VM 2 0 0 2  3:25 0
12. Horní Heřmanice 2 0 0 2  6:30 0

I. liga
HC Ducks – River VM 10:3
Mašek 6, Kesner 2, Nabytý, Dlou-
hý – Havlíček 2, Fňukal
HFC Dráhy VM – HC Křižanov 
3:6
Šmída, Sysel, Solař – Horký 3, 
Brychta, Filip, Glos
Farma Měřín – NHÚ Balinka 
VM 4:5
Zezula 2, Půža 2 – Strádal M. 3, 
Novotný, Jelínek
SK Stránecká Zhoř – SK Lavičky 
1:12
Milota – Kampas M. 4, Kampas F. 
2, Skryja 2, Nevěčný 2, Hejl 2
River VM – SK Vídeň 1:7
Tlapák – Pálka 2, Janák, Vyhlídal, 

Pospíšil, Vídeňský

HC Bory – HC Ořechov 1:11
Kovář – Burian 4, Třeštík 3, Ko-
kojan, Zeman, Smutný, Sýkora
Ligno VM – HCF Dráhy VM 6:2
Wasserbauer 2, Vacula, Pelíšek, 
Míšek, Komínek – Sysel, Tuček

 1. SK Lavičky 2 2 0 0 28:2  4
 2. HC Ořechov 2 2 0 0 21:5  4
 3. SK Vídeň 2 2 0 0 18:4  4
 4. HC Křižanov 2 2 0 0 15:11 4
 5. NHÚ Balinka VM 2 1 1 0  7:6  3
 6. HC Ducks 1 1 0 0 10:3  2
 7. Ligno VM 2 1 0 1 14:11 2
 8. HCF Dráhy VM 3 1 0 2  9:13 2
 9. River VM 1 0 0 1  3:10 0
10. Farma Měřín 2 0 0 2  5:21 0
11. SK Stránecká Zhoř 2 0 0 2  5:22 0
12. HC Bory 2 0 0 2  4:22 0
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V neděli 30. 9. 2017 proběhlo finá-
lové kolo přeboru atletických pří-
pravek kraje Vysočina v Jihlavě. Do 
soutěže se zapojilo 212 dětí z šesti 
oddílů. Na mladé závodníky čekal 
čtyřboj: 50 m, 50 m překážek, dál-
ka, hod kriketovým míčkem. Na 
závěr štafeta 4 × 60 metrů.
V  celkovém umístění víceboje si 
tentokrát nejlépe vedli Jan a Jakub 
Doležalovi a Tomáš Pipek, Honza 
získal zlatou medailli v  celkovém 
pořadí víceboje. Kuba a  Tomáš 
bronzovou. 
Do první desítky v celkovém umís-
tění víceboje se ještě probojovali za 
starší hochy 2007: 4. místo Zmrhal 
Sebastian, 7. místo Oliver Harvey, 

8. místo Patrik Absolon, 9.  místo 
Šimon Večeřa. 2008: 7.místo 
Viktor Pospíšil. Za mladší hochy 
2010: 9. místo Lukáš Manďák
Starší děvčata 2007: 5.místo Na-
tálie Manďáková, 10.místo Ketty 
Pacalová. Mladší děvčata 2009: 
9. místo Eliška Komínková
V dílčích disciplínách se naši svě-
řenci na medailové pozice podívali 
celkem 14 krát.
Starší hoši si doběhli pro zlatou 
medaili ve štafetě ve složení (Abso-
lon, Doležal, Harvey, Zmrhal).
Celkově se 12 našich atletů umísti-
lo v první desítce víceboje a máme 
rekordních 31 umístění v  top 10 
v jednotlivých disciplínách.

KP přípravek ve čtyřboji a  štafetách
Víceboj – starší chlapci 2007

poř. příjmení jméno
 3 Doležal Jakub (1. místo 50 m, 2. místo dálka, 3. místo 50 m př.)
 4 Zmrhal Sebastian (2. místo 50 m a 50 m př., 8. místo dálka)
 7 Harvey Oliver (6. místo dálka, 7. místo 50 m př., 9. místo 50 m
   a krikeťák)
 8 Absolon Patrik (3. místo dálka, 6. místo 50 m)
 9 Večeřa Šimon (7. místo 60 m, 8. místo 50 m př. a krikeťák)
14 Koudelík Adam (4. místo dálka)

Víceboj – starší chlapci 2008
 1 Doležal Jan (1. místo 50 m př., 3. místo dálka, 4. místo 50 m,
   5. místo krikeťák)
 3 Pipek Tomáš (3. místo dálka a 50 m př., 6. místo 50 m, 7. místo
   krikeťák)
 7 Pospíšil Viktor (2. místo dálka, 6. místo 50 m př.)
11 Ambrož Lukáš (2. místo dálka, 6.místo 50 m př., 10. místo 50 m)
12 Pipek Vojtěch (9. místo krikeťák)
24 Koukola Michal

Víceboj – mladší chlapci 2009
11 Fialka Matyáš (5. místo dálka, 9. místo 50. př.)
20 Zeman Jan
22 Hroch František
23 Koukola Ondřej

Víceboj – mladší chlapci 2010
 9 Manďák Lukáš (3. místo krikeťák, 5. místo 50 m př.)
18 Koten Kryštof

Víceboj – starší dívky 2007
 5 Manďáková Natálie (4. místo dálka, 7. místo 50 m př., 8. místo 50 m)
10 Pacalová Ketty (5. místo 50m př. a krikeťák)
20 Rausová  Elen (10. místo krikeťák)
23 Coufalová Anna (4. místo krikeťák)
25 Březková Lada
31 Kotenová  Amélie
32 Matoušková Karolína

Víceboj – starší dívky 2008
17 Havlišová Klára (1. místo míček)
30 Janoušková Tereza

Víceboj – starší dívky 2009
 9 Komínková Eliška (9. místo dálka)
12 Urbánková Natálie (5. místo 50 m, 6. místo dálka)
25 Fialová  Sofie
30 Smejkalová Monika
31 Kučerová Simona
31 Novotná Nikol

Víceboj – starší dívky 2010
11 Matějíčková Adéla (8. místo 50 m př., 9. místo 50 m)

V sobotu 29. 9. 2018 se uskutečnil 
v házenkářské hale ve Velkém Me-
ziříčí druhý turnaj Ligy Vysočiny 
minižáků. Domácí oddíl postavil 
do kategorie mini celkem tři chla-
pecká a  dvě dívčí družstva, v  pří-
pravce jedno chlapecké a  jedno 
dívčí. Hrálo se 1× 10 minut bez 
počítání skóre.

Minižáci:
VM šedí: kluci jasně ovládli všech-
ny svoje zápasy, Jejich hře nešlo 
moc vytknout. Snad v  těchto vý-
konech budou pokračovat zbytek 
sezóny.
Sestava: Ondra Trifanov – Tom Jelí-
nek, Adam Krejčí, Štěpa Fiala, Víťa 
Smejkal
VM červení – červeňáci zvládli tur-

naj také velmi dobře, nejvíce si užili 
exhibiční utkání proti šeďákům. 
I když většina kluků hrála loni ještě 
za přípravku, je vidět, že přechod 
do starší kategorie jim nebude dělat 
žádné problémy.
Sestava: Dan Červený – Michal Ba-
dalík, Kuba Kocourek, Štěpa Strý-
ček, Kryštof Havelka, Ríša Fexa, 
Niki Fexa
VM modří – družstvo složené 
z méně zkušenějších hráčů hlavně 
sbíralo cenné zkušenosti, snaha se 
klukům ale upřít nedá. Další turna-
jové zápasy je určitě posunou herně 
výše.
Sestava: Tonda Sláma – Kuba Cha-
lupa, Standa Fňukal, Franta Sláma, 
Tom Klíma, Matouš Fiala.

Trenéři: Petr Kaštan, Martin Krejčí, 
Jiří Holý.

Přípravka:
Zeleňáčci vyhráli všechny zápasy. 
Pochvala :-)
Sestava: Marťa Jelínek, Niki Fexa, 

Tobik Tyl, Pája Živčic, Mira Buk.
Trenérka: Vlaďka Kaštanová.
Minižákyně a děvčata přípravka:
Na domácím hřišti si vyzkoušela 
hru všechna děvčata. Pro některé to 
bylo úplně první oblečení do dresu. 

Minižákyně si vedla velmi dobře 
a  nezalekla se ani našich chlapců. 
Děvčata z přípravky sbírala zkuše-
nosti a celý turnaj si užila.
Trenérka: Ilona Závišková.
Přijďte si to s námi vyzkoušet, rádi 

bychom naše řady ještě rozšířili. 
Ročníky 2009, 2010, 2011 i  2012 
s námi mohou trénovat na hale:
Kluci: úterý a čtvrtek 15.30 – 17.00
Děvčata: pondělí 15.30 – 16.45 
a středa 15.00 – 16.15.

Turnaj v miniházené se konal v našem městě

FC Velké Meziříčí – MFK Vyškov 
2:4 (0:0)
Střelci: 60. Komínek, 88. Simr – 55. 
Šimáček (vl.), 63. a 92. Arsič, 90. Do-
vhanyuk. Rozhodčí: Denev, Jahoda, 
Škrobák. FC VM – Kruba – Bou-
ček, Mucha, Šimáček, Kriegsmann 
(74. Polanský) – Dolejš, Smejkal (63. 
Šuta), Komínek, Mezlík, Demeter – 
Simr, na lavičce Pokorný T., Krejčí, 
Pokorný P. a Berka, trenér Smejkal. 
Před hezkou diváckou kulisou vstou-
pili do utkání aktivněji hosté, dobře 
se pohybovali i  bez míče a  byli dů-
raznější v  osobních soubojích. Dru-
hý poločas začali lépe domácí hráči. 
V  55.  min. chtěl Honza Šimáček 
přihrát zpět na Rosťu Krubu, trefil 
však jen vlastní bránu 0:1. V 60. min. 
rozehrál rohový kop Robin Demeter 
na zadní tyč, kde se dostal k hlavičce 
David Komínek, jeho střelu Kunický 
vyrazil k Davidovi, který tvrdou stře-
lou pod břevno vyrovnal. Domácí se 
však neradovali dlouho, v  63.  min. 
prohráli ve středu míče dva souboje, 
Jeřábek obstřelil domácího golmana 
a na zadní tyči míč dorazil do brány 
Arsič 1:2. V 88. min. pronikl do váp-
na Petr Dolejš, obešel Tijaniho a před 
bránou našel volného Pavla Simra 2:2. 

Ale ani z tohoto vyrovnání se domácí 
dlouho neradovali, v 90. min. se na 
hranici vápna uvolnil Arsič a střelou 
k  tyči poslal hosty do vedení. Když 
v 92. min. netrefil dlouhý centr Ro-
sťa Kruba, byla před Dovhanyukem 
prázdná brána a tak upravil na koneč-
ných 2:4.
Vyjádření trenéra Smejkala: Mrzí 
mě, že o  neporazitelnost jsme přišli 
doma před vlastními skvělými diváky. 
Naši hráči se asi domnívají, že pokyny, 
které si dáme v kabině před zápasem, 
nemusí plnit a hraje si každý podle své-
ho uvážení. Bohužel to, co jsme dneska 
předvedli na hřišti, byl velký propadák 
a  ostuda. Soupeř předvedl kolektivní 
bojovný výkon a zcela zaslouženě po 
právu vyhrál. Boji o čelo tabulky bude-

me bohužel už jen přihlížet zpovzdálí.         
                 -myn-

2. liga mužů Morava Jih – 3. kolo
Tatran Bohunice – TJ Sokol Velké 
Meziříčí 23:18 (9:6)
Ve třetím kole na sebe narazili do-
posud neporažené celky. Souboje 
s  Bohunicemi bývají vždy vyrov-
nané a rozhodují v nich povětšinou 
maličkosti.
Ne jinak tomu bylo i v neděli pod-
večer v  brněnské hale. Do zápasu 
nastoupili obě družstva s agresivní 
obranou, přes kterou se jen těžko 
střelci prosazovali. Úvod vyšel lépe 
našemu celku a ujali jsem se tak ve-
dení 3:2. Bohužel to bylo naposle-
dy, kdy jsme v utkání vedli. Častá 
vyloučení nám nedávali moc šancí 
se v  útoku prosadit. Navíc, když 
v  26.  minutě viděl náš „ostrostře-
lec“ Večeřa červenou kartu, tak 
naše ofenzivní síla dostala velkou 
ránu. (26 min. 6:5). Do konce po-
ločasu nám tak dokázal soupeř od-
skočit na 9:6.
Do druhé půle lépe vstoupili do-
mácí, kdy si do 40. minuty vybu-
dovali rozhodující náskok 15:10. 
I přes velkou snahu se ale nevedlo 
náskok soupeře stáhnout na méně 
než 3 branky. Šest minut před kon-
cem dával výsledek 20:17 naději na 

závěrečné drama. Bohužel domácí 
si již zkušeně konec zápasu pohlí-
dali a zvítězili 23:18.
V  dnešním zápase musíme po-
chválit bojovnost celého týmu 
a obrannou činnost. Ta dnes oprav-
du šlapala na plno. Za ní se dařilo 
i brankáři, který nás držel po celý 
zápas na dostřel. Avšak v  útoku 
jsme se nedokázali přes domácí 
obranu dostávat do zakončení. 
Střelecký prapor sice ve druhé půli 
zvedl teprve dorostenec Babáček, 
ale na obrat to nestačilo.
Sled branek: 2:3, 6:3, 6:5, 9:6, 10:8, 
15:10, 16:13, 20:17, 23:18. 7m hody 
2/1:3/2, vyloučení 4:6, navíc Velké 
Meziříčí ČK, diváků 105.
Sestava a branky: Ondřej Poul, Li-
bor Kotík – Kamil Babáček (4), To-
máš Stupka (4/2), Vítězslav Večeřa 
(3), Jiří Kaštan (2), Jan Lečbych (1), 
Pavel Strašák (1), Pavol Živčic (1), 
Miloš Necid (1), Radim Fisher (1) 
Pavel Křibala, Tomáš Pažourek, 
David Kubiš, trenér Ladislav Šidlo, 
odpovědný vedoucí Michael Bez-
děk.

Tabulka a výsledky:
http://www.muzi.chf.cz/?cmpi-
d=53&cmppartid=3044

házená

Simrův vyrovnávací gól na stav 2:2 v 88. minutě 
utkání s Vyškovem. Foto: Antonín Dvořák

Fotbalisté doma prohráli

1. Líšeň 10 8 1 1 30:9 25
2. Kroměříž 10 7 1 2 17:6 22
3. Fr.-Místek 10 6 1 3 23:14 19
4. Velké Mez. 10 4 5 1 25:18 17
5. Uher. Brod 10 5 2 3 15:14 17
6. Uničov 10 5 1 4 18:11 16
7. Vyškov 10 4 3 3 19:14 15
8. Petřkovice 10 4 2 4 14:13 14
9. Otrokovice 10 4 1 5 21:19 13
10. Hodonín 10 4 1 5 11:11 13
11. Hlučín 10 2 5 3 13:16 11
12. D. Benešov 10 3 2 5 18:23 11
13. Rýmařov 10 3 2 5 15:27 11
14. Vrchovina 10 2 2 6 16:25 8
15. Hulín 10 2 2 6 16:26 8
16. Valašské M. 10 0 3 7 7:32 3

HHK VM - HK Kroměříž 11:4 (2:1, 
3:2, 6:1)
Góly a asistence: 09:27 Peschout 
(Burian, Bula), 13:42 Střecha F. 
(Maštera, Střecha T.), 24:40 Křenek 
(Matov, Sobotka), 25:42 Peschout 
(Pejchal, Bula), 35:35 Střecha T. 
(Šerý, Maštera), 48:01 Rašner (Stře-
cha T., Střecha F.), 51:29 Matov 
(Křenek, Šerý), 51:46 Bula (Ambrož, 
Peschout), 53:55 Rozmarín (Strnad, 
Vlašín M.), 56:30 Střecha T. (Amb-
rož, Šerý), 57:17 Strnad (Vlašín M., 
Šerý) – 18:19 Vaněk, 31:35 Vaněk, 
39:32 Merta (Kudlička), 50:10 Za-
vřel (Andrýsek, Apolenář).
Sestava HHK Velké Meziříčí:
Juda (Šoustal) - Šerý, Kochánek, 
Ambrož, Burian, Rašner - Křenek, 
Matov, Sobotka - Peschout, Bula, 
Pejchal - Maštera, Střecha F., Střecha 
T. - Vlašín M., Rozmarín, Strnad.
Rozhodčí: Maťašovský - Bačák, Ne-
chvátal. Vyloučení: 7:4. Využití: 2:0, 
v oslabení: 1:0. Střely na branku: 
46:28 (17:9, 13:11, 16:8). Diváci: 146.
Hodnocení utkání hlavním trené-
rem Karlem Vejmelkou: „Utkání 
jsme od začátku diktovali, hráli jsme 
s pukem, kontrolovali jsme hru a sou-
peř se soustředil na urputnou obranu, 

která se zpočátku jen těžko překoná-
vala.  Z tlaku jsme vyprodukovali dvě 
branky. V závěru první třetiny jsme 
udělali individuální hrubou chybu 
a soupeř vyloženou šanci využil. V  
prostřední části jsme měli rovněž více 
ze hry, proměnili jsme šance a navý-
šili vedení na 5:2. V poslední třetině 
jsme už jednoznačně dominovali, 
hráli jsme s chutí, předvedli jsme ně-
kolik hezkých kombinací, a prosa-
dili jsme si i individuálně a vedení 
postupně navyšovali. Divákům se 
utkání muselo líbit, poněvadž padlo 
hodně gólů, hrál se ofenzivní hokej 
se spoustou šancí. Na dobrý výkon 
a střeleckou pohodu se budeme sna-
žit navázat i v dalším mistrovském 

utkání v Uherském Brodě.“

Program mužů na tento týden:
Sobota 13.10.2018: HC Spartak 
Uherský Brod – HHK VM, začátek 
utkání v 17.00 (zimní stadion Uher-
ský Brod).                - jj, foto: J. Mráz-

HHK deklasovalo Kroměříž

1. Uherský Ostroh 5 5 0 0 0 20:9 15
2. Velké Meziříčí 5 4 0 0 1 34:17 12
3. Hodonín 5 3 1 0 1 32:17 11
4. Velká Bíteš 5 3 1 0 1 30:18 11
5. Uničov 5 3 0 1 1 21:17 10
6. Boskovice 5 2 1 0 2 20:19 8
7. Kroměříž 5 2 0 1 2 21:27 7
8. Uh. Brod 5 2 0 0 3 21:20 6
9. Blansko HK 5 2 0 0 3 16:20 6
10. Brumov-Bylnice 5 2 0 0 3 16:23 6
11. Břeclav 5 1 1 1 2 22:30 6
12. Rosice 5 1 0 1 3 19:20 4
13. Březina 5 0 1 1 3 13:24 3
14. Uh. Hradiště 5 0 0 0 5 10:34 0

Foto: Jiří Mráz


