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Do vedení města budou nominováni 
Josef Komínek a Jiřina Jurdová

Cukrářský výrobek, který mohli návštěvníci vidět na letošním gastrodni hotelové 
školy ve Velkém Meziříčí, připomněl oslavy 100. výročí naší republiky. Nebyl jediný. 
I u dalších dortů se jejich tvůrci inspirovali tímto svátkem, který se bude slavit 
v neděli 28. října. Jednou z dalších akcí bude např. odhalení pomníku obětem 
světové války na Lipnici tuto neděli či sázení lip a další. Více čtěte na straně 3 a 5.
Foto: Antonín Dvořák (Více fotek najdete na straně 3 a na našem webu.)
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PEČUJEME O VAŠE ZUBY:
Abyste se mohli

ZNOVU 
USMÍVAT

Dne 16. 10. 2018 se zástup-
ci koaličních uskupení ČSSD, 
KDU- ČSL a NK, MEZIŘÍČSKÉ 
FÓRUM a ANO 2011 dohodli 
na budoucím uspořádání vedení 
města a složení Rady města Velké 
Meziříčí.

Na pozici starosty města bude 
nominován stávající starosta Jo-
sef Komínek. Na pozici místosta-
rostky města bude nominována 
Ing. Jiřina Jurdová.
Rada města bude navržena ve 
složení: ČSSD - 3 mandáty, 

KDU-ČSL a NK - 2 mandá-
ty, MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM - 1 
mandát a ANO 2011- 1 mandát.
Josef Komínek, starosta města 
(Pozn. red.: ustavující zastupitel-
stvo se koná v úterý 30. 10. 2018 
v JC. Pozvánku najdete na str. 2.)

I gastroden si připomněl oslavy výročí 
republiky. Probíhají také další akce

Otevření mostu u Jelínkovy vily bude 
zřejmě posunuto
Podle informací z městského 
úřadu zhotovitelská firma bude 
žádat o prodloužení uzavírky 
mostu přes řeku Balinku u Jelín-
kovy vily. 
Zdržení je způsobeno poklád-
kou nového úseku kanalizace 

nad mostem, kde je investorem 
SVAK, uvedl na městském webu 
tajemník MěÚ Velké Meziříčí 
Marek Švaříček. Podle těchto in-
formací bude zhotovitelská firma 
pokládat asfaltový povrch na no-
vém mostu až po 20. listopadu.

Zároveň bude asfaltovat i silnici 
z obou stran mostu a parkoviště.
Asfaltování ulice Třebíčská od 
bývalého areálu technických slu-
žeb až po ulici Malá stránka má 
proběhnout 26. října.
                              -red, zdroj: mvm-

V grantu na sport je 6,6 milionů Kč. 
Žádosti lze podávat do 31. října 2018
Účelem grantového programu 
podpory sportu, který schválilo 
zastupitelstvo města Velké 
Meziříčí, je poskytnutí financí 
z rozpočtu města na pravidel-
nou činnost sportovních klubů, 
oddílů a organizací aktivně 
působících na území města. 

Pro rok 2019 je v  něm celkem 
6.600.000 korun. Tento celkový 
objem bude rozdělen v poměru:
1) Oblast podpory mládeže: 
dotace na činnost - 4.900.000 Kč, 
odměny trenérům – 1.000.000 Kč
2) Oblast podpory dospělých:

Dotace na činnost – 700.000 Kč.
O dotaci mohou žádat právnické 
osoby, které (mimo jiné) působí 
v oblasti sportu a tělesné výcho-
vy, mají sídlo nebo provozovnu 
ve Velkém Meziříčí nebo v míst-
ních částech VM, jsou registro-
vány u  příslušných sportovních 
svazů (SDH musí být registrován 
ve Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska) a další jako například 
čestná prohlášení o bezdlužnosti 
apod.
Sportovní kluby oddíly, aktivně 
působící na území města a míst-
ních částí, mohou podávat žádos-

ti o finanční podporu své činnos-
ti do 31. října 2018. Žádosti musí 
být doručeny v  tištěné podobě 
i na technickém nosiči dat (např. 
CD, DVD, USB flash disk) v zale-
pené obálce buď osobně na poda-
telnu MěÚ nebo poštou.
Žádosti budou vyhodnoceny 
v půli listopadu a příspěvky jed-
notlivým žadatelům schválí za-
stupitelé na  svém prosincovém 
jednání. 
Celé znění a  podmínky granto-
vého programu najdete na webu 
města www.velkemezirici.cz.

Připravila: redakce ML

Kraj požádá o evropské dotace i na 
rekonstrukci silnice Oslavička-Rudíkov 
Rada Kraje Vysočina schválila 
přípravu žádostí o poskytnutí 
podpory tří silničních projek-
tů, které chce Kraj Vysočina 
realizovat v roce 2020. 

„O  dotace z  IROP bude kraj usi-
lovat na  projekty II/360 Osla-
vička – Rudíkov, II/349 Svato-
slav – Čechtín, II/152 Jaroměřice 
- Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba. 
V  celkové hodnotě jde o  stavby 

za  čtvrt miliardy korun,“ infor-
moval náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje Pavel Pacal.
V  případě silnice II/360 Osla-
vička – Rudíkov dojde k  rekon-
strukci včetně mostu, stejně jako 
v  případě krajské silnice II/349 
Svatoslav – Čechtín, mezi žádost-
mi bude figurovat také 1. stavba 
úseku II/152 Jaroměřice – Hro-
tovice. 

Všechny tři akce jsou projekčně 
vyřešeny a  dokončuje se majet-
koprávní vypořádání. Maximální 
míra dotace při čerpání z  IROP 
a příspěvku ze státního rozpočtu 
je 90 % z ceny díla. 
Přepokládané náklady kolem 
250 milionů korun zahrnují ne-
jen cenu staveb, ale také náklady 
na  projekční přípravu a  výkupy 
pozemků.
           -red, zdroj: KrÚ Vysočina-

Velkomeziříčští policisté zadrželi 
dva muže bezprostředně po  tom, 
co odcizili naftu ze zemědělských 
strojů. Z místa činu se pokusili ujet 
vozidlem, policisté je však dopadli 
a zadrželi. Oba muži jsou dále po-
dezřelí z  krádeží nafty, ke  kterým 

došlo na  konci srpna letošního 
roku na Žďársku. Policejní inspek-
tor jim sdělil podezření ze spáchání 
trestné činnosti, za což jim hrozí až 
dvouletý trest odnětí svobody.
Dva muže ze Žďárska ve věku jed-
nadvacet a dvacet let dopadli poli-

cisté ve čtvrtek 11. října. Ve středu 
10. října krátce před půlnocí byli 
oba muži na  volně přístupném 
pozemku v obci Mostiště, kde od-
čerpali a odcizili 25 litrů motorové 
nafty ze zaparkovaného kombajnu. 
                Pokračování na straně 2

Pachatele, kteří kradli naftu, zadrželi 
policisté z Velkého Meziříčí

 

Otevřeno

Po–pá
8.30–17.00,

so
8.30–11.00

Vánoční slevy na dámská pyžama české značky Gina.
Původní cena 543 Kč, nyní po slevě 389 Kč. Do vyprodání zásob.

Netínský rybník, pátek 2. listopadu 2018.
Výlov začne přibližně v 7 hodin.
Návštěvníci budou mít možnost koupit si živé ryby 
(kapr, amur, lín, štika, candát a další).
Dále všechny srdečně zveme na čerstvé rybí speciality 
– smaženého kapra, pečené pstruhy a další občerstvení.

Maria Podstatzká-Lichtenstein, Velkostatek VM
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Minulou středu odpoledne si Adam Pavlík, syn nedávno zesnulé zpěvačky 
Věry Špinarové a kapelníka Ivo Pavlíka, převzal u Auto Dobrovolný nový 
vůz Opel Vivaro Bus L2H1. O jeho koupi u Auto Dobrovolný rozhodla 

Heidi Janků, která již dříve vozy 
této značky používala a  s  Mi-
lanem Dobrovolným se zná již 
více jak 20 let. „Heidi mi minulý 
týden zavolala, že plánují s Ada-
mem Pavlíkem společné koncert-
ní turné s kapelou a že potřebují 
větší auto. Hned druhý den přijel 
Adam Pavlík a volba padla jed-
noznačně na  Opel Vivaro Bus, 
které poskytuje dostatek místa 
nejen pro muzikanty ale i  jejich 
aparaturu,“ prozradil Milan 
Dobrovolný, majitel firmy Auto 
Dobrovolný z Velkého Meziříčí. 
Adam Pavlík při přebíraní vozu 
neskrýval nadšení. „To je přesně 
auto jaké potřebujeme ! V listo-
padu zahajujeme turné, takže 
když mi Heidi řekla, ať zajedu 
k  Dobrovolným, že mi určitě 
něco poradí a vyberou, tak jsem 
tomu moc nevěřil, ale dnes jsem 
šťastný, že to tak rychle a  per-
fektně proběhlo,“ pochvaloval si 
hudebník. 
                -mido, foto: archiv MD-

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města 

Velké Meziříčí
Město Velké Meziříčí v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o ko-
nání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, svolaného 
dosavadním starostou města Josefem Komínkem v souladu s § 91 odst. 1 

zákona o obcích.
Místo konání: sál kina v JUPITER clubu s.r.o. Náměstí 17, Velké Meziříčí
Doba konání: 30. října 2018 od 15.00 hod
Navržený program:
1. Seznámení s výsledky voleb do Zastupitelstva města VM
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Složení slibu nových členů Zastupitelstva města Velké Meziříčí
4. Schválení programu
5. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města
a) Určení počtu místostarostů
b) Stanovení počtu členů rady města
c) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 
(§ 71 zákona o obcích)
d) Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty a ostatních radních
e) Volba starosty města Velké Meziříčí
f) Volba místostarosty města Velké Meziříčí
g) Volba ostatních členů Rady města Velké Meziříčí
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastu-
pitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7. Projev starosty města Velké Meziříčí
8. Závěr            Josef Komínek, dosavadní starosta města Velké Meziříčí

zasedání zastupitelstva města

Dokončení ze strany 1
Následně ve stejné obci muži poškodili uzavírání palivové nádrže u kolo-
vého traktoru Liaz, odkud odčerpali a odcizili dva litry nafty. Z místa činu 
odjížděli osobním automobilem Volkswagen ve směru na Měřín. Na trase 
podezřelé vozidlo zaregistrovala policejní hlídka a rozhodla se provést kon-
trolu. Muži v automobilu začali před policisty ujíždět a policisté je proná-
sledovali. Automobil zastavili v Měříně na ulici Brněnská.
Při prohlídce vozidla policisté nalezli plastový sud zabalený v igelitovém 
pytli, v němž se nacházelo přes dvacet litrů nafty. Dále v zavazadlovém pro-
storu vozidla nalezli plastové hadice. Policisté oba podezřelé muže na místě 
zadrželi, zajistili odcizenou naftu a věci důležité pro trestní řízení. Zadrže-
né muže převezli na policejní služebnu. Dále policisté provedli ohledání 
míst činů a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu krádeže. 
Dalším prověřováním policisté zjistili, že muži mají co dočinění také s krá-
dežemi nafty, ke kterým došlo na konci srpna. V noci ze středy 22. srpna 
na čtvrtek odcizili v obci Lísek nedaleko Bystřice nad Pernštejnem ze za-
parkovaného traktoru čtyřicet litrů nafty. K další krádeži pak došlo ve stej-
né obci o dva dny později, kde bylo ze dvou traktorů odcizeno více jak dvě 
stě litrů nafty. Odcizená nafta z krádeže byla vrácena zpět majiteli.
                                                                                             -Text a foto: zdroj PČR-

Pachatele, kteří kradli...

Dne 14. 10. odhalili velkomeziříčští policisté řidiče, který za volant vozidla 
usedl pod vlivem alkoholu. Škodovku zastavili dopoledne na ulici Brněn-
ská v Měříně. Naměřená hodnota dechové zkoušky činila 1,13 ‰ alkoholu. 
Také opakované měření bylo pozitivní (1,15 ‰). Policisté řidiči na místě 
zakázali další jízdu a zadrželi ŘP. Případ zadokumentovali a zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz ří-
zení motorových vozidel.                                                                                                   -PČR-

Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov 19. října odpoledne kont-
rolovali na dálnici D1 na 137. km ve směru jízdy na Prahu řidiče nákladní 
soupravy s rumunskou registrační značkou. Řidič se na výzvu policistů 
dobrovolně podrobil orientační dechové zkoušce, jejíž výsledek byl pozi-
tivní - 0,62 ‰ alkoholu v dechu. Pozitivní výsledek měla také opakovaná 
dechová zkouška - 0,57 promile alkoholu v dechu. Řidič hlídce uvedl, že 
zhruba hodinu před tím, než ho kontrolovali policisté, vypil zhruba čtvrt 
litru vína. Policisté  zakázali další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz a ulo-
žili mu kauci ve výši 5 000 korun, neboť šlo  o cizince, který by se mohl 
vyhýbat správnímu řízení v České republice. Uloženou kauci řidič uhradil.

Zadrželi opilé řidiče

Plocha za fotbalovým hřištěm u Tržiště ve Velkém 
Meziříčí dostává zřetelnou podobu. Bude sloužit jako 
záložní hřiště pro zdejší fotbalisty. Foto: Iva Horká

Záložní hřiště pro 
fotbalisty se rýsuje

V Rudě je stále v opravě 
silnice II/602

V obci Ruda je stále omezený provoz po silnici 
II/602. Povolen je vjezd pouze dopravní obsluze. 
Značka ukazuje zákaz vjezdu. Foto: Iva Horká

Snímek Chvilky uvidí 
diváci v Jihlavě i v Meziříčí 
Kraj Vysočina a produkce filmu Chvilky pořádá slavnostní premi-
éru firmu Chvilky režisérky a scénáristky Beaty Parkanové, která 
pochází z Velkého Meziříčí. Slavnostní premiéra se bude konat 
1. listopadu 2018 od 19.15 v kině Dukla Jihlava za přítomnosti 
herců a tvůrců filmu. Na jihlavskou premiéru se chystá režisérka 
Beata Parkanová, hlavní herečka Jenovéfa Boková, a herečka Alena 
Mihulová.

Jak našemu týdeníku potvrdila režisérka filmu, její snímek uvidí také 
diváci ve Velkém Meziříčí. Podle sdělení Jupiter clubu VM se Chvil-
ky budou promítat v neděli 18. listopadu od 17.30 hodin v kinosále 
Jupiter clubu, Náměstí 17, VM. Přítomen by měl být kromě režisérky 
i herec Martin Finger. Po skončení projekce proběhne beseda o filmu. 
Ta v rozhovoru pro naše Listy před časem uvedla, že zmíněný debut je 
částečně její autobiografií. Na dotaz, zda se inspirovala tím, co prožila 
sama, odpověděla, že ano. „Téma, které postava zachycuje, bylo v určité 
etapě mého života i moje téma. Ale když v tom jste, tak těžko může situaci 
zaznamenat, protože nemáte ten správný odstup,“ řekla Beata Parkano-
vá, „ takže když se mi podařilo zmíněnou životní etapu vidět s odstupem, 
snažila jsem se ji zachytit tímto scénářem. Anežka se mnou sdílí pocity, 
emoce, touhy, trápení. To je 
do velké míry autobiografic-
ké. To, co se má naučit, to 
bych řekla, že je moje. 
Ale třeba to, v  jakých vněj-
ších situacích vše odžívá, 
je už filmařský posun, aby 
se to odehrálo tak, jak jako 
autorka potřebuju.“ 
Ve  filmu, který zazname-
nává sedm setkání hlav-
ní hrdinky s  důležitými 
postavami jejího života – 
s matkou, otcem, babičkou 
a  dědou, s  psycholožkou 
a  s  muži, diváci uvidí na-
příklad Jenovéfu Bokovou 
(hlavní hrdinka Anežka), 
Jaroslavu Pokornou (ba-
bička), Taťánu Medveckou 
(zdravotní sestra), Martina 
Fingera (otec) a  Ladislava 
Trojana (děda). 
Všichni jmenovaní jsou 
právě těmi, kteří do našeho 
města a okolí kvůli natáče-
ní loni zavítali. Producen-
tem snímku s  rozpočtem 
15 milionů korun je Viktor 
Tauš. 
           Text a foto: Iva Horká
▶ Vpravo na fotu: režisérka 
a  scénáristka Beata Parka-
nová s kameramanem Mar-
tinem Doubou před Domo-
vem pro seniory v Meziříčí.

Heidi Janků bude na 
koncerty vozit Opel

Vychytávky z Meziříčí 
ukáží TV Prima i Nova

Hned ve dvou pořadech českých televizí vystoupí o tomto víkendu mladý 
kutil Josef Matějíček z Velkého Meziříčí. Ten připravil pro pořad Vychytáv-
ky Ládi Hrušky na TV Prima šikovnou pomůcku zejména pro muže, na-
zvanou kanystrbar (horní foto). Pro pořad Rady ptáka Loskutáka s Petrem 
Rychlým na TV Nova zase "vychytávku" pro ženy, tedy skládací stoleček 
(spodní foto) na balkon, který je připevněný na zdi, a po sklopení nezavazí. 
Na oba díly se můžete podívat během tohoto víkendu, a sice na TV Nova 
v sobotu od 12.35 a na TV Prima v neděli od 12. 50. 
Muži jistě ocení Matějíčkův kanystr či hasicí přístroj, neboť v jejich útro-
bách nenajdou benzín ani naftu ani pěnu na hašení ohně, ale například 
whisky, pivo, coca colu a další "nutné" nápoje pro chlapy, které mnohdy 
potřebují rafinovaně schovat před svými manželkami. V kanystru či hasi-
čáku by alkohol jistě nehledaly. „Inspiroval jsem se na internetu, ale dělám 
to po svém," řekl Matějíček. 
Zatímco Hruška natáčel se štábem v Meziříčí, pořad P. Rychlého se točil 
v Praze. J. Matějíček si umí poradit nejen v dílně, ale také v kuchyni. Pro 
štáb TV Prima připravil doma vynikající a rychlé Balkánské vrtule. 
Pokud byste po  některé věcičce či po  receptu zatoužili, najdete autora 
na Facebooku, kde se s ním můžete zkontaktovat.
                                                   Připravila: Iva Horká, foto: soukromý archiv JM
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Dnes jsme vyzpovídali MUDr. Evu Brázdilovou, vedoucí lékařku z Centra 
zubní péče B smile v Osové Bítýšce, která se zrovna vrátila z návštěvy největ-
šího českého veletrhu dentální techniky Pragodent 2018. Zajímalo nás, jaké 
jsou novinky a nové trendy ve stomatologii.

Co „hýbe“ současnou stomatologií ?
Letošním hitem největších stomatologických firem byla přímá digitali-
zace. Ráda bych tento pojem vysvětlila. Čtenáři jistě znají běžné postupy 
výroby zubních prací – ať už korunek, můstků, nebo větších výplní. Lékař 
zub připraví, poté následuje otisk a na něm se v laboratoři zhotoví výrobek, 
který pak dostane lékař zpět do ordinace. Zde – protože postup zahrnuje 
mnoho kroků a práci více lidí – mohlo dojít k chybám a nepřesnostem, 
které se pak musely dodatečně opravovat. Dalším, modernějším postupem 
bylo odlití modelu z otisku a laborant již nevytvářel korunku přímo na pa-
hýlu zubu v modelu, ale model naskenoval laboratorní kamerou, která pře-
nesla hodnoty přímo do frézovací jednotky. Ta již potom korunku přímo 
vyřezala z finálního materiálu.
Dnes jsme se posunuli ještě dále – snižující se ceny moderních technologií 
umožňují vytvořit přístroje vhodné přímo do ordinací lékařů. Lékař stále 
musí nabrousit či jinak připravit zub v ústech pacienta, ale všechny další 
kroky odpadají. Po aplikaci speciálního spreje pro snížení odlesků se na-
skenuje pahýl zubu a okolní zuby, i ty protilehlé, kamerou přímo v ústech. 
Pak následuje vytvoření prototypu výrobku v počítači – a pokud je vše dle 
představ obsluhy, přenesou se data do frézy, vloží se bloček vybraného od-
stínu, či zvolený materiál – a výrobek se za 10 -15 minut vyfrézuje. Po kon-
trole a vyleštění je připraven na vsazení do úst pacienta. Podobným, mírně 
modifikovaným, postupem se vytváří budoucí výrobek na 3D tiskárnách.

Jaké výhody to přinese pacientům?
Oba postupy s sebou nesou mnoho výhod pro obě strany – lékaře i pacien-
ta. Největší výhodou je úspora času obou, kdy ke zhotovení práce dochází 
většinou v jedné návštěvě. Tato návštěva je sice o něco delší – cca 1 až 2 
hodiny, ale pacient většinu času stráví příjemným čekáním při šálku kávy, 
a ne na zubařském křesle. Dále odpadá nutnost chodit s nabroušeným zu-
bem několik dní, nebo zhotovovat dočasnou korunku po dobu výroby té 
stálé. A v neposlední řadě je to větší přesnost, protože přece jenom oči la-
boranta i lékaře mají menší rozlišení než současné skenery.
Jaké jsou ceny takových korunek?
I přes velkou počáteční investici (cena kolem 2 milionů korun) by se ceny 
finálních výrobků pro pacienty neměly o mnoho lišit, budou asi o 10% vyšší.
Centrum zubní péče B smile takovou službu pacientům také nabízí?
Zatím ne, ale o této investici uvažujeme v nejbližší době. Letos jsme inves-
tovali do zlepšení služeb v oblasti endodoncie a dětské stomatologie – po-
řídili jsme dentální mikroskop a díky používání Entonoxu (rajský plyn) 
můžeme ošetřovat pacienty bázlivé a děti se sníženou spoluprací.
Co Vás dále na výstavě zaujalo?
Dalším trendem současné stomatologie je odklon od příliš „chemických“ 
postupů a návrat více k přírodním materiálům. Platí to pro dentální hy-
gienu, kde se začínají používat zubní pasty s enzymy a převahou bio slo-
žek z přírody spolu s perfektní péčí při mechanickém očištění zubů pod 
kontrolou dentální hygienistky. Dále při používání výplní do zubů, které 
pomáhají hojit či zastavit kaz a zpevnit zub. Platí to také pro čištění a plnění 
kořenových kanálků, kde upřednostníme důkladné vyčištění pod mikro-
skopem před chemickou konzervací. Celá stomatologie se tak snaží o větší 
souznění s přírodou – a je jen na pacientech, zda s námi chtějí spolupraco-
vat a do svého zdraví investovat.                 (Článek je součástí placené inzerce.)
Kontakty: CENTRUM ZUBNÍ PÉČE B SMILE
Osová Bítýška 303
Tel. 566 536 712
GSM: 733 610 662 
E-mail: info@zubniob.cz
www.bsmile.cz

Nové trendy 
ve stomatologii

Nový školní rok na SOŠ Jana Tiraye začal velmi úspěšně. Nej-
zásadnějším důvodem se stal fakt, že došlo k nárůstu studentů 
a nadále přetrvává zájem o strojírenské obory vzdělání Obráběč 
kovů a Mechanik seřizovač. Díky zájmu o obor kadeřník jsme jej 
po roční proluce opět otevřeli, a tak se vzdělávají studenti ve všech 
třech ročnících. 

SOŠ Jana Tiraye obhájila čestné uznání Hospodářské komory
SOŠ Jana Tiraye obhájila již po jednadvacáté Čestné uznání za vysokou 
úroveň praktické přípravy, což dokládá vysokou úroveň praktické pří-
pravy našich žáků. Bylo uděleno Hospodářskou komorou ČR na základě 
výborných výsledků u závěrečných zkoušek. Konaly se koncem školního 
roku 2017/2018, kdy žáci museli prokázat profesní dovednosti nejen před 
komisí, ale i před zástupci Hospodářské komory ČR. Garance odborníků 
HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala poža-
davkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím. Současně čtyři 
nejlepší absolventi obdrželi ocenění HK ČR. V oboru vzdělání Cukrář se 
jednalo o jednu absolventku a v oboru Obráběč kovů o tři absolventy. Sou-
částí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v cizím jazyce, 
který umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během 
celého studia dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 
– prospěl(a) s vyznamenáním), včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu 
studia nesměli být hodnoceni z odborného výcviku horším stupněm než 
„chvalitebný“. Ocenění motivuje žáky k výborným výsledkům během stu-
dia i praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou 
nejen praktických dovedností. Úspěšní absolventi se také podílejí na dob-
rém renomé školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě 
do prvního ročníku.
Slavnostní předání organizovala Hospodářská komora ČR v hotelu Aqua-
palace Praha 13. října. Ocenění absolventům předával prezident Hospo-
dářské komory Vladimír Dlouhý. Celá akce se konala pod záštitou prezi-
denta republiky. Čestné uznání školy i ocenění absolventů je pro naši školu 
velmi významné a současně zavazující. Prezentuje mj. kvalitu vyučujících 
na SOŠ a systematičnost práce s žáky. 
Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. Je pro nás jednak výzvou, ale 
i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu 
vysokou úroveň.

 Bc. Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku
Pokračování na straně 6

SOŠ Jana Tiraye zahájila úspěšně nový školní rok

Herečka Markéta Hrubešová vařila na hotelové škole. 
Foto: HŠ, dolní snímek foto Antonín Dvořák

Minulou středu přivítali zaměstnanci a žáci Hotelové školy Světlá 
a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí návštěvníky tradiční 
gastronomické výstavy – 41. GASTRODNE. 

Letos ve znamení 100. výročí založení republiky, čemuž odpovídalo tema-
tické zaměření mezinárodní cukrářské soutěže „Ukaž, co umíš“ a soutěže 
v carvingu, kde se na předních místech umístili domácí žáci. Hosté letošní 
gastronomické výstavy se mohli zároveň dozvědět a naučit mnoho nového. 
Představila se např. herečka Markéta Hrubešová se svými ukázkami a au-
togramiádou vlastních kuchařek, prvorepublikové menu ukázal šéfkuchař 
Jan Vaněk, pivo, jak je neznáme, představila Jelínkova vila, a jak se najíst 
zdravě a přitom chutně, pak Kavárna a bistro Termoska. S velkým zájmen 
se setkala také tradiční podzimní výstava ovoce a  zeleniny. Návštěvníci 
zde mimo jiné mohli zhlédnout putovní vítězný pohár, který získali naši 
žáci za vítězství v krajské soutěži GRAND PRIX KAIPAN 2018. Ve školní 
klubovně si pamětníci a zájemci o historii prohlédli fotografie, videa, alma-
nachy připomínající uplynulých 40 ročníků gastrodnů. Součástí letošního 
Gastrodne byl opět den otevřených dveří. Zájemci o studium na Hotelové 
škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí si mohli vy-
zkoušet přijímací zkoušky nanečisto, seznámit se s vybavením školy a se 
studijními možnostmi, které škola nabízí, včetně informací o zahraničních 
odborných praxích a  stážích. Restaurace a  kavárna, degustace a  ochut-
návky také zpříjemnily pobyt našim návštěvníkům. Říjnový termín GAS-
TRODNE sice neumožňuje zařadit do programu venkovní soutěže, o tra-
diční venkovní akce – barmanské soutěže, gastroštafetu – nejsou ovšem 
návštěvníci školy ochuzeni. Každoročně v tradičním květnovém termínu 
pořádáme Den gastronomických soutěží. Také letos navštívila výstavu 
řada vzácných hostů - představitelé Kraje Vysočina a města Velké Meziříčí 
v čele s radní pro oblast školství, mládeže a sportu Janou Fialovou a sta-
rostou města Josefem Komínkem, prezident Provinciale Confcommercio 
z Itálie Fausto Calabresi, ředitel SOŠ ze slovenských Šuran Róbert Polák.
Zaměstnanci a žáci Hotelové školy Světlá a Střední odborné škole řemesel 
Velké se těší na všechny přátele SVĚTLÉ ve středu 5. prosince 2018, kdy se 
koná tradiční Mikulášský den otevřených dveří. A za rok 16. října 2019 
pak 42. GASTRODEN.                                                                               -red, svo-

I gastroden si připomněl 
oslavy výročí republiky

Ples První republiky 
v Měříně byl ve znamení 
noblesy a elegance

Zcela zaplněný kulturní dům v Měříně se minulý víkend výborně bavil 
na plese První republiky. Ten uspořádal městys Měřín u příležitosti 100. 
výročí založení Československé republiky. Součástí plesu byla i módní pře-
hlídka dobového oblečení na téma „Co se tehdy nosilo ve dne i v noci“.
Potěšitelné bylo, že téměř všichni návštěvníci přišli v dobových kostýmech, 
a také výzdoba sálu byla v prvorepublikovém stylu. K tomu všemu vkus-
ně ladil repertoár dvou kapel, a  tak se tancovalo se na hudbu známého 
kapelníka Václava Marka z Prahy. Podle ohlasů byla tato akce jistě jed-
nou ze společenských vrcholů roku 2018 v Měříně, což plně vystihl jeden 
z návštěvníků při odchodu, když řekl: „Nádherná akce, tak za 100 let opět 
nashledanou.“
„Děkujeme organizačnímu výboru plesu v čele s kulturní komisí městyse Mě-
řína za skvěle odvedenou práci. Na tento ples se bude vzpomínat ještě mnoho 
let,“ dodali další spokojení účastníci plesu.
Krom toho ke 100. výročí ještě měřínští občané obnovili označení Lípy re-
publiky, která byla zasazena již v roce 1919 a rovněž vysadili před základní 
školou novou Lípu republiky 2018.              -jap, red, foto: Josef Matějíček st.-

Na výstavě ovoce v Zahradnictví Rozmarínek v Petrávči 
V. Rozmarínová mimo jiné ukázala, jak správně provést 
výchovný a udržovací řez stromků. Foto: Ant. Dvořák
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PRODÁM
* Prodám levně štípané suché pa-
livové dříví. Polena délka 25, 33, 
100 cm. Tel.: 608 904 909.
* Prodám pšenici, ječmen. Cena 
400 Kč za metrák. Tel.: 605 071 238.
* Prodám brambory Adéla, Rosara 
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 obezdění – na vy-
váření prádla apod., průměr 57 cm, 
lem. plech a dvířka, poklice, 480 Kč. 
Paroží – srnčí, jelení, mufloní, kozo-
roh, dravce – cena dohodou – lev-
ně. Elektro-tříkolku, novou – nepo-
užitou, nemohu jezdit pro artrozu 
kolene, původní cena 12 tis., nyní 
9500 Kč. Řídit lze bez řidičs. průk. 
Prohlídka ve Velkém Meziříčí.  
Prodám ořechy vlašské – papíráky 
– suché, i větší množství, I.  jakost 
70 Kč, II. jak. 60 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 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 krabi-
ce 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* Koupím lžíci, 
díly na Zetor 25, sloupovou vrtač-
ku. 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.

PRONÁJMY
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem, ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 723 305 070.
* 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

Poděkování

Vzpomínky

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Do 4. 11. MUDr. Doležal – DOVOLENÁ • 25. 10., 29. 10. MUDr. Maleček (chi-
rurgie) – DOVOLENÁ • 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.

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
10. 11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Mor., tel. 566 618 060
11. 11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, N. Město na Mor. tel. 566 618 060
17. 11. sobotaMUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S.., tel. 774 430 777
18. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sáz., tel. 774 430 777
24. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel. 566 642 545
25. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel. 566 642 545

Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

25. 10. 7.30 – 14.30 Křižanov – Masarykovo nám., Budín, zdravotní stře-
disko, část Benešova nám. od Meziříčské po Ořechovskou, ul. Meziříčská po 
Dlouhou, restaurace a krejčovství na Benešově nám. č. p. 449, Zámek, Bezru-
čova, obecní úřad, nákupní středisko, Meziříčská od č. p. 234 po 263, ul. Na 
Zahrádkách od Meziříčské po hřiště, Luční, VAS a. s., ul. Za Branou, sídliště 
ul. U Školy, Škola a MŠ. 29. 10. 7.30 – 15.30 bytové domy na nádraží Křiža-
nov. 30. 10. 7.30 – 15.30 Křižanov Benešovo nám.17 (COOP) a 18 (Pávek). 

Nabízíme
dlouhodobé

nebo sezonní
ubytování

pro dělníky.
Více info na tel.: 602 626 317.

Nabízím
k pronájmu

skladové,
kancelářské 

a výrobní prostory.
Více info na tel.: 602 502 967.

Dne 26. října 2018 tomu 
bude 15 roků, kdy nás na-
vždy opustil můj manžel

Stanislav Kutil
z Netína.

Stále vzpomínáme a neza-
pomeneme.

Manželka, děti, vnoučata.

Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

V tomto roce, dne 24. říj-
na, uplynulo dvacet let od 
tragického úmrtí našeho 
syna a bratra

MUDr. Pavla 
Hájka z Velké Bíteše.

Letos dne 18. dubna by se 
dožil padesáti roků.

S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra Martina 

a bratr Tomáš s rodinami.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se 
přišli dne 17. října 2018 naposledy rozloučit s panem

Josefem Rosickým
Současně děkujeme všem za květinové dary i za proje-
vy kondolence.

Zarmoucená rodina

Odešel…
Život nepřináší jen krásné a  ra-
dostné chvíle, ale i ty smutné. Tak 
jak všechno jednou začíná, tak 
i končí. Když přijde zpráva o sko-
nu známého člověka, zavládne 
v  naší duši smutek. A  když nás 
opustí člověk, který se „pral“ 
ze všech sil s  nepřízní osudu, je 
smutek ještě o to větší.
Ve čtvrtek 11. října nás zastihla 
tato nečekaná zpráva o úmrtí pana Josefa Rosického, který odešel ná-
hle z našich řad ve věku 71 let.
Pan Josef Rosický celý svůj život spojil s kopanou ve Velkém Meziří-
čí. Jako hráč prošel žáky, dorostem, B-týmem mužů při ZS (voj. zákl. 
službě) v Lavičkách a od roku 1968 až do roku 1979 v A-týmu mužů. 
Se svojí životní „velkou láskou – kopanou“ však pokračoval dál jako 
rozhodčí. Již v  roce 1985 získal I. třídu, což znamenalo pískat MSD 
(moravsko-slezskou divizi). Za 33 roků odřídil více jak 2.000 utkání – 
mistrovských, pohárových, přátelských i turnajových. Následně půso-
bil také jako delegát ČMFS a při tom všem byl také členem výboru FC 
VM a několikaletý spoluorganizátor úspěšného Turnaje přípravek ve 
VELMEZU. Dne 26. června 2012 u příležitosti 65. narozenin obdržel 
za 33 let strávených na hřištích celé Moravy od OFS Žďár n/S. Upo-
mínkovou plaketu a následně 2. července z rukou předsedy KFS Vyso-
čina p. Miroslava Vrzáčka další ocenění v podobě plakety – „Osobnost 
fotbalu KFS Vysočina“ za mimořádný přínos fotbalu na Vysočině.
Ke kopané přivedl nejen svého syna Pavla, ale i vnuka Jakuba, kteří 
nesli, nesou a doufám, že i ponesou rozhodcovskou štafetu – píšťalku 
dál.
Poslední rozloučení s panem Josefem Rosickým se konalo ve středu 
17. října v obřadní síni ve Velkém Meziříčí. Takže mi dovolte ještě na 
závěr připomenout: Ne nadarmo se říká, že člověk nám začne nejvíce 
chybět, když nás opustí.
A nyní dejme panu Josefu Rosickému poslední slovo k jeho úspěšné 
kariéře, nejen v kopané, kterou hodnotil slovy klasika: Bylo to pěkné, 
ale bylo toho dost! A na úplný závěr jeho neopakovatelné motto: Ma-
minka a rozhodčí mají vždy pravdu! Čest jeho památce.

FC VM a Otto Doležal

pro tři odloučená pracoviště –
MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová a MŠ Sportovní –
na plný úvazek

Zástup za nemoc asi 6 měsíců
Nástup v polovině listopadu 2018
Požadované vzdělání: střední hotelová škola
Bližší informace tel. číslo 566 781 035, 739 439 840 – ředitelka školy

Mateřská škola Velké Meziříčí
hledá pracovnici na pozici

Dne 26. 10. 2018 by se dožil 85 let František Podstatzky-Lichtenstein. 
Svoji životní pouť završil tento šlechtic krví i  duchem před dvěma 
lety. I když pan František prožil většinu života v daleké cizině, nikdy 
na Velké Meziříčí nezapomněl. Rád se vracel a jak často říkal, znovu 
zde našel svůj ztracený domov. Nikde na světě nebylo tak dobře, jako 
je u nás ve Velkém Meziříčí – to jsou slova, která často zaznívala při 
setkáních s přáteli. Zde strávil také poslední roky svého života. Právem 
se řadí mezi největší osobnosti našeho regionu. 
Svými životními zkušenostmi a  znalostmi bezesporu obohatil naše 
myšlení a chování, svým milým a vlídným přístupem se stal přiroze-
nou osobností, uznávaným člověkem, který vzbuzoval úctu a obdiv. 
Aktivně se podílel na kulturních a charitativních akcích v našem regi-
onu. Měl spoustu plánů, které však již nestačil naplnit. V jeho odkazu 
budeme pokračovat. Tím bude i  tradiční adventní koncert dne 2. 
12. 2018 od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. 
Blízcí a přátelé položí také kytičku u rodinné hrobky v Netíně, kde 
jsou ostatky Františka Podstatzky-Lichtensteina uloženy.
Za Nadační fond Františka Podstatzky-Lichtensteina a za kamarády 
z Vinařského kroužku 

 Hana Sklenářová a Jaroslav Pavlas 

Vzpomínka na Františka 
Podstatzky-Lichtensteina

Místní organizace zahrádkářské-
ho svazu Bory vás zve na výstavu 
ovoce a zeleniny, která se usku-
teční v neděli 4. 11. 2018 od 14 
do 17 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Borech. Sou-
částí výstavy budou soutěže Bor-
ské jablko roku 2018 a dekorace 
z ovoce, zeleniny a květin. Pro-
běhne také Divácká tombola, do 
které přispějí zahrádkáři místní 
organizace. Vstupné dobrovolné. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Výstava ovoce 
a zeleniny v Borech
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Akce VGS Velké Meziříčí
Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!

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

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 & Slav-
né 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, pře-
nosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Prodej abonentek od 27. 8. 2018 
na program. oddělení Jupiter clubu.

Kruh přátel hudby Velké 
Meziříčí 2018–2019

Celodenní ženský seminář – sobota 3. 11. 2018 9.30 – 17.00 hodin.
Milé ženy,
vnímám, jak si stále více z nás uvědomuje, že 
nám něco v životě schází a že to můžeme na-
jít jen uvnitř sebe. Nepomůže nám v  tom ani 
partner, ani rodiče, ani naše děti. Musíme hle-
dat samy v sobě – ve svých bolestech, zraněních 
a emocích. Tam je ukrytá naše Radost, Naplně-
ní a naše Síla.
Chcete-li se dotknout své Hloubky a Síly, jste vítány. V prostředí bezpeč-

né ženské skupiny skrze prožitky a emoce 
(protože teoreticky to všechny všech-

no přeci dávno víme!) načerpáte 
povzbuzení a  odvahu dovolit si být 
přesně takovou ženou, jakou jste.

Elen

Taková jaká jsi, jsi zcela v  po-
řádku.
Jen ty sama se tomu zdráháš 
uvěřit.

Závazné přihlášky:
Café Panther, Velké Meziříčí nebo 
E. Sejrková – tel. 608  754  953, 
www.subvenium.cz

Probuďte v sobě královnu

Seminář pro ženy 
s Elen Sejrkovou

Sobota 3. 11. od 9.30 do 17.00, 
Café Panther, Rozkoš 2, Velké 
Meziříčí. Cena: 800 Kč. 
Přihlášky: Café Panther, 
VM nebo E. Sejrková – tel. 
608 754 953

Kulturní akce ve VM 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. listopadu. 
Denně mimo pondělí, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00. Výstavní sál muzea VM.
100 LET STÁTNOSTI NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH • Do 11. listo-
padu. Galerie Staré radnice Žďár nad Sázavou.
SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY SVOBODY • 24. října 10.00. Před 
kulturním domem Bory.
DEN DÝNÍ • 27. října. Zámek Žďár nad Sázavou.
ACCORT • 27. října. Vídeň.
DOLOVNÁ – TANEČNÍ ZÁBAVA • 27. října 20.00. Měřín.
TANEČNÍ ZÁBAVA TJ DRUŽSTEVNÍK • 27. října. Bory.
MUZIKÁL OČIMA JIDÁŠE S  ŽIVOU KAPELOU • 27. října 19.00, 
28. října 15.00. Velký sál Jupiter clubu VM.
ČESKÉ NEBE • 27. října 19.00, 28. října 18.00. Ku příležitosti oslav 100 let 
od vzniku Československa zahraje místní ochotnický soubor Tyjátr. Kato-
lický dům Křižanov.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V KŘIŽANOVĚ • 28. října.
100 LET OD ZALOŽENÍ REPUBLIKY • 28. října od 11.00. Mše sv., 
sázení lípy u kostela sv. Marka, výstava v kulturním domě. Mostiště.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY • 28. října 16.00. Zpěv Zdeňka 
Němcová, varhany Ondřej Horňas. Kostel sv. Petra a Pavla Bobrová.
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ OPRAVENÉHO POMNÍKU obětem 
1. světové války 1914–1919 • 28. října 16.00. Parčík v ul. Na Lipnici, VM.
POLIB TETIČKU ANEB NIKDO NENÍ BEZ CHYBY • 31. října 
19.30. Divadlo, vstupné 350 Kč. Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
ZASE TI TUPITELÉ • 2. a 3. listopadu 18.00, 4. listopadu 17.00. Divadelní 
představení spolku Divochot. Vstupné 60 Kč. Kulturní dům Měřín.
POSLEDNÍ LEČ • 3. listopadu. Netín.
ACCORT • 3. listopadu. Pikárec.
RYBIČKY 48 • 3. listopadu 20.00. K  vydání desky připravila kapela 
velké turné BEST (FUCK) OFF TOUR, s novou velkolepou koncertní 
show. Vstupné 250 Kč. Herálec
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY • 4. listopadu 14.00 – 17.00. Vstupné 
dobrovolné. Zasedací místnost OÚ Bory.

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V KRAJI VYSOČINA • Do 27. listopa-
du. Klenutý výstavní sál Městského muzea Velká Bíteš, Masarykovo nám. 5.
100 LET REPUBLIKY: 1. REPUBLIKA • 25. října 17.00. Tématem první 
republiky nás provede odbornice na toto dějinné období paní Dita Deso-
vá. Beseda v prostorách knihovny Velká Bíteš.
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.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O ALBÁNII • 30. října 17.00. S cestovatelem 
Liborem Drahoňovským. Městské muzeum, Masarykovo nám. 5, V. Bíteš.
KONCERT BHP • 30. října 19.00. Ivana Tomášková – housle, Ardaševová 
– klavír. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

Akce ve Velké Bíteši

Kino Jupiter club VM
HALLOWEEN • 24.  10. 19.30. 
120 Kč, 109 min., ml. příst. od 15 let. 
TICHO PŘED BOUŘÍ • 25.  10. 
19.30. Vstupné 120 Kč, 106  mi-
nut, 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. 

Divadelní sezona podzim
Středa 31. 10. – POLIB TETIČKU aneb 
Nikdo není bez chyby / Leonard žije po 
rozvodu s pubertální dcerou a svérázným 
otcem. Píše pod pseudonymem román 
pro vydavatelku, která vydává pouze díla 
od žen a s „úspěšnou autorkou“ se chce 
setkat. Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleš-
tilová, Pavel Nový/Karel Vlček, Eliška Jan-
sová/Hana-Marie Maroušková.
Čtvrtek 22. 11. – KUTLOCH aneb 
I muži mají své dny / B. Klepl / M. Ma-
děrič, K.  Hádek / V. Jílek, F.  Blažek / 
R. Štabrňák.

Sportují vaše děti?
Potom si nenechte ujít přednášku výživové spe-
cialistky Mgr. Petry Čistecké o nutričním timingu 
výživy sportujících dětí, dále přednášku Ing. Jany 
Pokorné o praktických řešeních a receptech vý-
živy malých sportovců z pohledu sportovní matky, 
a Pavla Zachy, předsedy spolku Kamevéda z. s.
Koná se tuto středu 24. 10. 2018 od 18 hodin v pro-
storu VIP FC Velké Meziříčí, U Tržiště, 1. patro, vedle 
restaurace. Oficiální ukončení akce ve 21 hodin.
Vstup zdarma.
Přihlášky: e-mail:pazacha@email.cz, tel: 775 178 805. 
Více na: www.kameveda.com
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Farnost Velké Meziříčí
St 24. 10. Památka sv. Antonína 
Marie Klareta, biskupa. 7 h za ro-
diny Košábkovu a  Slabých, živou 
a † přízeň a duše v očistci. 17 h mše 
svatá Hrbov. 18 h mše svatá Mosti-
ště. Čt 25. 10. 7 h za † rodiče Králo-
vy, živé a † příbuzné a duše v očist-
ci. 16.45  h nácvik zpěvů – dětská 
schola, 17  h schůzka ministrantů. 
18 h za manžela Pavla Vondráčka 
a  syna, rodiče Vondráčkovy, Pro-
kopovy a syna, živé a † rodiny a na 
vlastní úmysl. Pá26. 10. 8 h za † ro-
diče Čtveráčkovy a  Boží pomoc 
a ochranu a duše v očistci. 13.30 h 
Domov pro seniory. 14 – 16 h svá-
tost smíření. 17 h za rodinu Dvořá-
kovu z Dobré Vody a duše v očistci. 
So 27. 10. 7 h za Ludmilu Vodovu 
a bratra Vlastimila Holuba a jejich 
živé a † rodiny. 10 h pohřební mše 
svatá za  †  Jaroslava Valentu. 18  h 
za rodinu Vaňkovu a  Sedláčkovu 
a  Boží pomoc a  ochranu pro ce-
lou živou rodi-
nu. Ne 28.  10. 
30.  v  mezi-
dobí. 7.30  h 
za  † manžela, 
†  Věru Staň-
kovu, duše 
v očistci a Boží 
ochranu pro 
celou rodinu. 
9  h za český 
národ. 10.30  h 
mše svatá pro 
rodiny s dětmi; 
za živou a † ro-
dinu Přibylovu, 

Drápelovu a  duše v  očistci. 11  h 
mše svatá Mostiště, † pobožnost na 
hřbitově; za † farníky. 17 – 19 h svá-
tost smíření před Dušičkami. 18 h 
za farníky.
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 Komenského a změna rozvrhu 
na ZŠ Oslavická ve 4. třídě). * Ve čt 
25. 10. v 8 h ve farním sále zveme 
seniory na další setkání na téma: 
2. přikázání „Úcta k Božímu jmé-
nu.“ * V so 10. 11. v 14.30 h bude 
mše svatá pro nemocné s  udíle-
ním svátosti nemocných. Prosíme, 
umožněte svým příbuzným, přáte-
lům a sousedům se slavnosti účast-
nit. Možnost ke svátosti smíření 
bude od 13.30 do 14.20 h. Po mši 
svaté bude setkání na faře.

Farnost Netín
Pá 26. 10. 18.30  h za Františka 
Vítka, manželku, vnuka a  dvoje 
rodiče. Ne 28. 10. 30. v mezidobí. 
7 – 7 h svátost smíření před Dušič-
kami. 8 h za Stanislava Kutila, ro-
diče, Jana Kulhánka, rodiče a celou 
přízeň.
Farní oznámení
* 11. 11. bude při nedělní mši svaté 
udílena svátost nemocných. * Foto 
z biřmování si budete moci vybrat 
a  zakoupit u  paní Bradáčové ve 
VM na Novosadech.
Farnost Bory
Čt 25. 10. 17 h mše svatá pro děti 
v  Horních 
Borech: Za 
rodiče Zik-
mundovy, 
Bohumila 
Jakubce, sest-
ru Evu a pra-
rodiče. Pá 
26.  10. 18  h 

Dolní Bory – za Jaroslava Dřímala, 
rodiny Dřímalovu, Královu, Sed-
midubských a Petra Ženatého. Ne 
28. 10. 29. v mezidobí. 9.15 – 9.35 h 
svátost smíření. 9.45  h mše svatá 
s udělováním svátosti nemocných, 
za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodi-
če Kučerovy a  Brendelovy, živou 
a † přízeň a duše v očistci.
Farní oznámení
* V  neděli 28.  10. při mši svaté 
bude udílena svátost nemocných. 
* Foto z biřmování si budete moci 
vybrat a zakoupit u paní Bradáčové 
ve VM na Novosadech.

Farní úřad VM

Duchovní slovo

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Boží věc

Chaloupky Velké Meziříčí sídlící na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí 
je častým pořadatelem zajímavých workshopů pro lidi, kteří mají 
rádi přírodu ještě troch více a hlouběji, než je zvykem. Prostě 
ji potřebují vnímat a užívat si jí trochu víc, než při procházce 
podzimní přírodou. Posledními dvěma takovými akcemi byl kurz 
v přípravě přírodní kosmetiky 3. a pak 11. října pečení kváskového 
chleba.

Workshop s vtipným názvem Pečem pecen měla na starosti fenomenální 
Zdena Palátová, která nejenže umí upéct vynikající chléb, ale zasloužila se 
i o vznik pekárny Vrátek v Třebíči, která každý týden upeče přes 300 boch-
níků kváskového chleba! V první polovině kurzu bylo na účastnících vi-
dět, že tempo je doopravdy vražedné a nových informací hodně. Každý se 
dozvěděl jak založit a vést kvásek, jak z něj vzejde kvas a následně z kvasu, 
mouky a vody vypracovat těsto. Každý odcházel z kurzu s upečeným boch-
níkem žitnopšeničného chlebu, s těstem pro pečení chleba v následujícím 
dni, s kilogramem žitné mouky a směsí semínek. Zapomenout nesmíme 
ani na skleničku kvásku, který si ve Vrátkách v pekárně udržují při životě 
již osm let a  je tou nejcennější ingrediencí pro kvalitní chléb. Dále bylo 
možné zakoupit si na kurzu knihu s užitečnými recepty, mouky pro pečení 
nebo ošatky pro správné vykynutí bochníku. 
Do tajů přírodní kosmetiky zasvětila budoucí mastičkářky Markéta Chme-
líčková. Pod jejím vedením se účastnice naučily připravit balzám na rty, 
krémy, očistné soli nebo bylinné čaje do koupele. Podle svých preferencí si 
z různých esencí sestavily i svůj vlastní parfém.                                           -hu-
(Obě akce podpořilo Zdravé město Velké Meziříčí a Zdravý kraj Vysočina.)

Na Ostrůvku, tam to voní!

Občas se dostaneme do situace, 
že se zdá, že se proti nám všech-

no spiklo. 
Děláme věc, 
kterou po-
važujeme 
za důležitou 
a  dobrou 
a přitom sto-

jíme proti mnoha nepříznivým 
okolnostem.
Do takové pozice se dostal Nehem-
jáš při svém zoufalé zápase, aby 
uskutečnil odvážný záměr. Chtěl 
opravit a  znovu postavit hradby 
kolem zbořeného Jeruzaléma – 

dílo, na které si netroufl nikdo víc 
jak sto čtyřicet let. Přitom to vlast-
ně nebyly jen hradby. Byl to samot-
ný nejnutnější základ pro obnove-
ní života Božího lidu – izraelské 
společnosti. Možná je to trochu 
podobné jako s  naším náměstím. 
Cítíme možnost, jak místo setká-
vání oživit, vnést nového ducha… 
Nehemjáš to měl ale o dost nároč-
nější. Musel přitom zároveň od sa-
mých základů budovat komunitu 
z roztroušených hloučků těch, kdo 
se navrátili z exilu. A tak měl po-
měrně brzo kolem sebe nepřátele, 
kteří usilovali o  zastavení prací. 

A nešlo jen o ty nepřátele zvnějšku, 
ale i o vlastní, kteří prosazovali po 
návratu své zájmy a kterým nešlo 
jim se stavbou ruku v ruce o obno-
vu ducha.
Nehemjáš stavitel si ve chvíli, kdy 
mu bylo nejvíc ouvej, posteskne: 
„Nyní, Bože, posilni mé ruce.“ Je to 
taková střelná modlitba. Ve chvíli, 
kdy by mohl začít Pánu Bohu spí-
lat, co po něm vlastně chce nebo že 
se mu stále hází klacky pod nohy, 
vlastně řekne: moje síla pramení ze 
spolehnutí se na pověření a  pod-
poru Boží. Věřím tomu, že dělám 
dobrou věc.

I  tahle kraťoučká modlitba, která 
zní jako povzdech, má svou sílu. 
Může být inspirací každému, kdo 
se cítí ohrožen záplavou překážek 
či nepřátel. Úžasné na celé 6. ka-
pitole knihy Nehemjáš (a  vůbec 
celé knihy) je i  to, že ačkoliv na-
razí stavitel na mnoho škůdců vně 
i  uvnitř svého lidu, přece se ne-
snaží nikomu mstít nebo nebez-
pečné záškodníky odstranit.
Nehemjáš věří, že věc, o kterou se 
zasazuje, je Boží věc. A  nechává 
na samotném Bohu, co se záškod-
níky učiní.           

Markéta Slámová

Pokračování ze strany 3

Na MSV 2018 v Brně jsme uspěli
V rámci MSV Brno 2018 se ve dnech 1.10. až 5.10.2018 konala jako každo-
ročně soutěž v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz 
strojírenské technologie. Soutěžící si mohli vybrat ze tří řídicích systémů, 
a to HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC. Žáci si zvolili technologii, ve 
které předváděli své získané dovednosti. Když se zaměřili na technologii 
frézování, jejich úkolem bylo vytvořit program v systému HEIDENHAIN 
nebo SIEMENS. Pokud dali přednost soustružení, pak na ně čekaly zálud-
nosti systému FANUC. Žáci naší školy se soutěže zúčastnili v pondělí 1. 
října. Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali žáci 
3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač, a to Jakub Vochy-

án, Jiří Paták, Kryštof Buršík a Adam Mikoláš, kteří soutěžili v sekci Hei-
denhain. Na soutěž se zmínění žáci připravovali na CNC obráběcích stro-
jích v prostorách SOŠ J. Tiraye pod vedením učitelů odborného výcviku.  
V konkurenci 30 středních škol z celé ČR, které byly zastoupeny počtem 
130 žáků, se naši žáci neztratili. První den, kdy v sekci Heidenhain soutě-
žilo 12 žáků, obsadil 1. místo Kryštof Buršík, žák 4. ročníku, 2. místo získal 
Jiří Paták, žák 3. ročníku a 3. místo prosadil Adam Mikoláš, žák 4. ročníku. 
Soutěž byla tento rok náročnější, protože se soutěžilo poprvé v systému 
TNC 640.                Vladimír Marek a Jiří Ulman, učitelé odborného výcviku

Okrskové kolo ve fotbale
Dne 25. září 2018 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola ve 
fotbale, které se konalo ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium 
ve Velkém Meziříčí, dalším účastníkem turnaje byla Hotelová škola ve Vel-
kém Meziříčí spojená se Střední školou řemesel a služeb. V prvním zápase 
náš tým vyhrál nad Gymnáziem 6:0. Ve druhém zápase jsme prosadili vý-
hru nad Hotelovou školou 4:0.
Celkově jsme se tedy umístili na prvním místě, čímž jsme postoupili do 
okresního kola, které se koná 16. 10. 2018 také na hřišti ve Velkém Meziříčí.
Střelci branek: Těšík Matěj (3. M) 5 branek, Burian David (3. M) 3 branky
Lunda Adam (3. A) 2 branky.                                       Mgr. Hana Karmazínová

Kromě zmíněných úspěchů se SOŠ Jana Tiraye již druhým rokem aktivně 
zapojuje do programu Erasmus+. Ten žákům umožňuje unikátní propo-
jení teorie s praxí, která je vykonávána po dobu 14 dnů v zahraničí. Nejen 
o tomto projektu se můžete dozvědět více prostřednictvím tzv. Dnů ote-
vřených dveří, které budou realizovány ve dvou termínech, a to dne 7. 12. 
2018 od 14.00 do 17.00 a dne 11. 1. 2019 od 14.00 do 17.00.
Rádi bychom vás také pozvali do nově obnoveného učňovského kadeřnictví. 
Bližší informace – viz leták vpravo.                                                               -soš jt-

SOŠ Jana Tiraye zahájila úspěšně nový školní rok
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SPortoVní StřeLba
Sportovní střelecký klub Velké Mezi-
říčí uspořádal dne 7. října 2018 již 29. 
ročník střelecké soutěže o „Pohár SSK 
Velké Meziříčí“ ve  střelbě z  libovol-
né a sportovní malorážky. Střílelo se 
60 ran na vzdálenost 50 metrů vleže 
na  kruhový terč, kde nejvyšší hod-
nota je 10 bodů, což značí zasáhnout 
kruh o  průměru 10 mm. Soutěž se 
konala na klubové střelnici v Martini-
cích a sešlo se na ní 16 střelců ze čtyř 
střeleckých klubů z krajů Jihomorav-
ského a Vysočina. Počasí účastníkům 
přálo. Během střelby bylo „pro spor-
tovní střelbu“ příjemně zataženo, té-
měř ideální počasí.
Putovní „Pohár SSK Velké Meziří-
čí“ získalo družstvo SSK Mostiště 
nástřelem 1732 bodů z osmnácti set 
možných, které střílelo ve složení Al-
dorfová J., Michal V., Michal P. Druzí 
byli střelci domácího klubu SSK Velké 
Meziříčí nástřelem 1720 bodů ve slo-
žení Kadela Z., Šíma Z., Zelená Ivana 

a třetí skončili střelci SSK Slatina Brno 
1713 bodu ve složení Hlaváček S., Po-
korný D., Zaplatílek O..
SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ:
Kategorie I. – muži, junioři, senioři
 Michal Vladimír (1958) 
 586 bodů (SSK Mostiště)
 Kadela Zdeněk (1977)  
                      581 bodů (SSK VM)
 Pěch Pavel (1971)  
          574 bodů (SSK Slatina Brno) 
Kategorie II. – dorost, ženy
 Aldorfová Jana (1987)  
 580 bodů (SSK Mostiště)
 Šíma zdeněk (2000)  
 578 bodů (SSK VM)
 Zaplatílek Ondřej (2004) 
 576 bodů (SSK Slatina)
Celá výsledková listina ke  zhlédnutí 
na: jirimaterna.sweb.cz. Díky spon-
zorům bylo možno mezi nejlepší 
jednotlivce rozdělit 12 hodnotných 
věcných cen. Mediálním partnerem 
byl týdeník Medřičské listy. 

Soutěž podpořilo také 
město Velké Meziříčí. 
SSK Velké Meziříčí touto 
soutěží zakončilo letoš-
ní malorážkovou stře-
leckou sezónu a  přešlo 
na  střelbu ze vzducho-
vých zbraní. Tyto stře-
lecké soutěže se provádí 
již v  halách, nebo tělo-
cvičnách, kde nepůsobí 
nepřízeň počasí.
Za  SSK Velké Meziříčí 
Stanislav Chylík

StoLní teniS
ST Velké Meziříčí C – TJ Sokol 
Ponička 11 : 7
Body: Bednář Ivan 3/1, Kupka Jiří 
3/1, Kořínek Stanislav 2/2, Buk Ra-
dek 2/2.
Čtyřhra: Kupka, Kořínek.
ST Velké Meziříčí D – SK Mora-
vec B 8 : 10
Body: Bradáč Petr 2/2, Blažek Filip 
2/2, Suchánek Petr 1/3, Motáček 
Tomáš 1/3.
Čtyřhra: Bradáč, Motáček.
V neděli odstartovaly okresní pře-
bory. Naše dvě družstva hrající OP 
1 a OP 5 začaly doma proti soupe-
řům z  Polničky a  Moravce. První 
utkání naši hráči zvládli na výbor-
nou. Po třech bodech uhráli Kupka 
a Bednář, další body zaznamenali 
Buk a  Kořínek. Ze začátku jedna 
vyhraná čtyřhra vítězství jenom 
podtrhla. V  druhém utkání naši 
kluci prohráli nejtěsněji 10 : 8. Své 

první premiérové body z  dvojher 
uhráli Bradáč Petr a  Blažek Fi-
lip. Za zmínku stojí také vyhraná 
čtyřhra mladíků Bradáče a  Mo-
táčka Tomáše. Další kola budou 
pokračovat zase o  víkendu, kde 
zajíždíme do Ostrova nad Oslavou 
a do Sněžného. Mimo jiné také nás 
čekají domácí duely v  krajském 
přeboru. Naše nejlepší družstvo 
v  divizi přivítá týmy z  Chmelné 
a  Třeště. Béčko si to rozdá proti 
Brtnici a Třešti B.

Začátky utkání jsou:
27. 10. v 9 hodin a ve 14 hodin.

ST Velké Meziříčí – TJ Chmelná
ST Velké Meziříčí – SKST Třešť
ST Velké Meziříčí B – TJ Sokol 
Brtnice
ST Velké Meziříčí B – SKST Třešť B
Přijďte nás v sobotu do tělocvičny 
na Hornoměstské ulici podpořit.

-pk-

VeteránSká Liga
Výsledky 4. hracího dne:

Bohdalec × Křižanov 2:5 (0:4)
Branky: 3 – Zdeněk Studený, 
Aleš Burian, Miloš Šoukal / 2-To-
máš Novotný.

Tabulka:
Křižanov 3 3 0 0 20 : 3  9
Bohdalec 3 1 0 2 12 : 17 3

Velké Meziříčí 2 0 0 2  5 : 17 0
Střelci: 8 – Zdeněk Studený– 
(KŘI ), 5 – Petr Šandera (BOH 
4 – Jaroslav Havlík (BOH), Aleš 
Burian (KŘI), 2 – Zdeněk Liška 
(VM), Petr Ďásek (KŘI), Tomáš 
Novotný (BOH).

-nov-

S  blížícím se koncem října vždy 
začínají šachové soutěže družstev. 
V našem regionu budeme brát v po-
taz především zápasy Spartaku VM 
(krajský přebor) a Spartaku Velká Bí-
teš (krajská soutěž).

Krajský přebor / 1. kolo / 21. 10.
Gambit Jihlava A – Spartak Vel. Me-
ziříčí 5,5:2,5
Zdolat elitního soupeře z  krajského 
města bylo evidentně nad síly Mezi-
říčských, z nichž svou partii nevyhrál 
ani jediný, zato ale tři prohráli.  Čest 
tak zachraňovalo vymodlených pět 
remíz. 
Body za  hosty: Kratochvíl Vít, Voj-
těch, Kopr, Janák J. a Kučera po 0,5 
bodu – Mrazík, Nedoma a Šilhan 0 b.
V  příštím dějství budou naši spar-
takovci hostit doma kolektiv Caissy 
Třebíč B. Jídelna (býv. kavárna Na Po-
říčí), Dům zdraví, 11. 11. od 9 hodin.

Krajská soutěž / 1.kolo/14.10.
Spartak Vel.Bíteš – SŠK Cejle 
5,5:2,5

Za úspěšné domácí nastoupili: Sku-
la, Zeman (VM), Bárta a Burian po 1 
bodu za  výhry – Gubáš, Nedoma 
(VM) a Kincl po půlbodu za remí-
zy – Vojtěch 0 b. Bítešští pozásluze 
zvítězili. Ve  2.  kole pojedou 4.  11. 
do Havlíčkova Brodu utkat se s B-tý-
mem tamější Jiskry. V týmu VB do-
stalo opět angažmá tněkolik šachistů 
z VM, resp. z blízkého okolí (Michal 
Nedoma, Josef Dvořák, Jan Zeman 
a další).
Regionální soutěž Vysočiny, skupi-

na "Východ" / 1. kolo 21.10.
Sokol Jámy – Sokol Nové Veselí 2:3
Za domácí: Kuda 1 b. – Prášil a Peli-
kán remízy – Fousek M. a Pařil 0 b.
Za hosty: Sýkora a Král po 1 bodu 
– Černý a Zimpl remízy – Skála 0 b.
Ve 2.kole zavítají Jámští k nováčkům 
soutěže, totiž k sokolům do Oudo-
leně u Ždírce nad Doubravou (okr.
HB). Ti mají na  soupisce rovných 
dvacet hráčů, takže rozhodně mají 
z čeho vybírat.                                   -vp-

Boje na čtyřiašedesáti 
polích odstartovaly

4. kolo Extraliga
Horní Heřmanice – SK Mostiště 
4:10
Suk 2, Šilhán 2 – Plhák M. 3, Pl-
hák T., Burian, Krejčí V. st., Krej-
čí Voj., Novák, Průša, Vidlák
Auto Dobrovolný VM – SK 
Omega VB 3:8
Hanák 2, Oliva – Dvořák 2, Rouš 
2, Vrba, Svoboda, Blažek, Dočkal
HC Benetice – Agromotor VM 
4:8
Mikuláš L., Mikuláš P., Houzar, 
Valík – Marek 3, Sobotka A. 2, 
Mejzlík, Netík, Šlapal
ICE VM – SK Netín 11:3
Trejbal 4, Bukáček 2, Fiala, Dvo-
řák, Puffer, Slavík, Uhlíř – Ned-
věd 2, Stoček
HC Pikárec – SPL Radostín nad 
Osl. 7:10
Kovář 4, Vařejka, Jaša, Kudiovský 
– Váša L. 3, Barták 2, Váša J., Pe-
šek, Váša V., Macek, Požár
 1. ICE VM 4 4 0 0 51:13 8
 2. SK Omega VB 4 3 1 0 29:10 7
 3. SK Netín 4 3 0 1 56:27 6
 4. Agromotor VM  4 3 0 1 22:12 6
 5. SPL Radostín nad Osl. 4 2 1 1 17:14 5
 6. Tech. služby VM 3 2 0 1 35:17 4
 7. HC Lukáš 3 2 0 1 21:11 4
 8. SK Mostiště 4 2 0 2 19:15 4
 9. HC Pikárec 4 1 0 3 16:44 2
10. HC Benetice 4 0 0 4 15:43 0
11. Horní Heřmanice 4 0 0 4 13:49 0
12.  Auto Dobrovolný VM 4 0 0 4 12:51 0

I. liga
SK Lavičky – HC Bory 15:0
Polák 4, Nevěčný 3, Novotný 3, 

Barák 2, Hladík, Kampas M., Hejl
NHÚ Balinka VM – SK Stránec-
ká Zhoř 5:5
Navrátil 4, Novotný – Necid 2, 
Kopřiva, Smažil, Kazda S.
HCF Dráhy VM – HC Ducks 
4:10
Sysel 2, Tomšík, Slavík – Kesner 
3, Jaša 2, Pelikán 2, Chyba, Maly-
jurek, Uhlíř
HC Bory – NHÚ Balinka VM 
2:8
Pokorný, Zikmund – Rous 4, 
Rous 3, Navrátil
Farma Měřín – Ligno VM 2:13
Půža, Kocanda – Míšek 4, Vacula 
2, Křípal 2, Sysel 2, Suk 2, Komí-
nek
SK Stránecká Zhoř – HC Křiža-
nov 4:11
Bartušek 2, Urbánek, Necid – 
Horký 5, Marek 2, Kružík, Voj-
těch, Běhal T., Běhal J.
River VM – SK Lavičky 8:5
Míča 3, Havlíček 2, Tlapák, Vrtal, 
Zelený – Skryja 2, Kampas M. 2, 
Polák
 1. HC Ducks 4 4 0 0 43:19 8
 2. HC Křižanov 4 4 0 0 31:15 8
 3. SK Lavičky 4 3 0 1 48:10 6
 4. NHÚ Balinka VM  4 2 2 0 20:13 6
 5. SK Vídeň 3 2 0 1 23:10 4
 6. LignoVM 4 2 0 2 34:30 4
 7. SK Stránecká Zhoř 1 1 1 2 15:28 3
 8. HC Ořechov 3 1 0 2  5:14 2
 9. River VM 4 1 0 3 16:27 2
10. HC Bory 4 1 0 3 10:34 2
11. HCF Dráhy VM 4 0 1 3 11:24 1
12. Farma Měřín 4 0 0 4  7:39 0

Hokej – MěStSká Liga

Meziříčští volejbalisté začali porážkami
Začátek volejbalových soutěží ne-
vyšel, jak bychom chtěli – 6 porá-
žek a  4 vydřené body za porážky 
2:3. Třikrát se to „povedlo" junio-
rům, jednou mužům.

Muži
Nejprve 1. liga mužů. První 4 zápasy 
hrajeme na půdě soupeřů a  začali 
jsme v Bučovicích. V těch, kde jsme 
minulý rok skončili a  týden před 
prvním kolem hráli Český pohár. 
Vždy jsme prohráli a Bučovice jsme 
neporazili ani teď. My hráli špatně, 
domácí naopak velice dobře. Trené-
ru Čížkovi se podařilo sestavit zku-
šený tým z  bývalých extraligových 
hráčů a bylo to až moc znát. Nedali 
nám šanci od začátku. Možná snad 
kromě úvodního vedení 4:1. Po-
tom jsme začali vyrábět chybu za 
chybou a  domácí toho naopak vy-
užili. Porážka byla jasná a vzhledem 

k tomu, že Bučovice tipuji na přední 
místa v tabulce, tak zase tak zásad-
ní nebyla. To v  druhém zápase šlo 
o víc. Staré Město bylo sice posílené 
o extraligové mladé hráče ze Zlína, 
ovšem zde jsme šanci na vítězství 
měli. Za stavu 1:1 jsme vedli 23:20 
a nevyhráli. To bylo klíčové. Vyhrá-
li jsme jasně čtvrtý set, tím pádem 
jsme měli zajištěný první prvoligový 
bod. Páté sety jsou vždy loterií. Nám 
nevyšla. I tak to není taková katast-
rofa, ale přeci jenom stále prohrávat 
už nechceme.
Bučovice – VELMEZ 3:0
Staré Město – VELMEZ 3:2

Junioři
Junioři o týden později ani netušili, 
že z 20 možných setů, odehrají ce-
lých 19 a nevyhrají ani jeden zápas. 
A měli. Rozhodně hned první s praž-
ským Prosekem. Máme zbrusu nové 

družstvo. Zápasové zkušenosti z nej-
vyšší juniorské soutěže neměl nikdo. 
Loňská celá generace ročníku 1998 
odešla. Přesto jsme otočili 0:1 na 2:1 
a  nakonec nic nedotáhli do konce. 
Taktéž v druhém zápase. Zde jsme 
pro změnu 1:2 prohrávali a  i  když 
jsme 4. set jasně vyhráli, nakonec 
jsme odešli podruhé poraženi. Byť 
opět s bodem. Další den přijeli České 
Budějovice. Přijeli komplet i s hráči 
extraligového Jihostroje a vícemistry 
Evropy juniorů Šotolou a Polákem. 
Jestliže jsme vyráběli s Prosekem sal-
vy chyb, tak nedělní zápas byl úplně 
jiný. Vůbec jsme se nelekli zvučných 
jmen v týmu soupeře a začali jsme 
nebojácně. Dobře jsme podávali, 
útočili i  blokovali. Najednou jsme 
vedli 2:0. Potom přeci jen mnohem 
zkušenější soupeř nás pozvolna za-
čal přehrávat. Ale nevzdali jsme to 

a dřeli stále. Na vítězství to sice ne-
stačilo, ale na bod ano. Druhý zápas 
začal podobně jako první. Získali 
jsme první set. Ostatní sety si již bu-
dějovičtí pohlídali.
VELMEZ – Posek Praha 2:3, 2:3
VELMEZ – Č. Budějovice 2:3, 1:3
Co na závěr. Že to bude těžká sezó-
na jsme avizovali již dlouho předtím 
a důvody také uváděli. Vydrží jen ti 
nesilnější, nejoddanější, nejzauja-
tější. Navíc na sebe navalují balvan 
odpovědnosti. To zvládne už pouze 
jenom, kdo je chlap! Zbabělci od-
padnou. Z porážek se rodí pozdější 
vítězové. A jak jsem již psal „HRDI-
NOVÉ NEKECAJ A DO TMY 
JDOU“.                                          Petr Juda
Při psaní tohoto článku, který jsem 
psal naněkolikrát, jsem přijal s rados-
tí zprávu o prvním vítězství na Tesle 
3:0!              (Zdroj: web volejbalu VM)

21. 10. 2018 – neděle – junioři
SK HS Třebíč – HHK VM 7:1 (2:0, 
3:0, 2:1)
Gól HHK: 56:28 Bednář. Sestava 
HHK Velké Meziříčí:. Pestr (Svo-
boda) – Pacalová, Karásek, Škrdlo-
vá, Doležal, Kameník – Dundálek, 
Burian M., Úlovec – Procházka, 
Havliš, Bednář – Bartošek, Klár, 
Makovička – Zacha, Strádal. Roz-
hodčí: Maršálek – Vašíček, Viskot. 
Vyloučení: 2:1, využití: 0:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 59:27 
(23:9, 20:8, 16:10). Diváci: 35.
Hodnocení utkání hlavním tre-
nérem Štěpánem Oberreiterem: 
věděli jsme, že HS má svoji kvalitu, 
do utkání nasadili to nejlepší. My 
jsme s nimi drželi vyrovnanou hru, 
ale střelecky se prosazovali pouze 
domácí. My jsme si moc šancí ne-
vytvořili, ale měli jsme něco promě-
nit. Ve třetí třetině jsme kosmeticky 
upravili výsledek a budeme se sou-
středit na další utkání a chceme po-
dávat co nejlepší výkony. Potřebuje-

me se hlavně prosazovat střelecky.
Ostatní výsledky desátého kola: 
HC Rytíři Vlašim – HC LM Pel-
hřimov 3:11, SKLH Žďár nad Sá-
zavou „B“ – HC Vajgar Jindřichův 
Hradec 6:2.
Mladší a starší žáci HHK v sobo-
tu bodovali naplno. V neděli ne-

stačili na hráče Dukly Jihlava
20. 10. 2018 – sobota – starší žáci
TJ Náměšť n. O. – HHK VM 0:22 
(0:6, 0:8, 0:8)
Góly a asistence HHK: 01:23 Bíbr 
(Jašek), 02:56 Modl, 05:09 Vrzal 
(Katolický Š.), 07:37 Modl, 11:52 
Modl (Němec), 15:05 Katolický 
M., 21:33 Jašek (Katolický M.), 
22:56 Bíbr (Modl), 23:23 Krejčí 
(Modl), 31:45 Vrzal (Katolický Š.), 
33:17 Vrzal (Bíbr), 34:11 Modl, 
36:49 Bíbr (Jašek, Katolický M.), 
37:44 Karásek, 44:23 Jašek (Ka-
tolický M., Katolický Š.), 44:51 
Karásek (Vrzal), 46:59 Katolický 
M., 50:49 Modl, 54:35 Vrzal, 55:54 
Katolický Š. (Katolický M.), 56:04 

Vrzal (Modl), 57:03 Jurný. Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Mašek – Ka-
rásek, Vejmola, Krejčí, Jurný – Ja-
šek, Němec, Bíbr – Katolický Š., 
Vrzal, Katolický M. – Modl. Roz-
hodčí: Mezlík, Pekárek. Vyloučení: 
2:0, využití: 0:1, v oslabení: 0:0. Di-
váci: 44.
Ostatní výsledky šestého kola: 
HC Dukla Jihlava – HC Ledeč n. 
S. 9:3, BK Zubři Bystřice n. P. – SK 
HS Třebíč 1:1, BK Havlíčkův Brod 
– SKLH Žďár n. S. odloženo.
21. 10. 2018 – neděle – starší žáci
HHK VM – HC Dukla Jihlava 3:4 
(1:2, 0:0, 2:2)
Góly a asistence HHK: 07:56 Modl 
(Karmazín P., Vrzal), 40:43 Vrzal 
(Modl), 44:19 Bíbr (Vrzal). Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Mašek – 
Karásek, Musil, Vejmola, Kuřátko, 
Krejčí, Jurný – Jašek, Němec, Bíbr 
– Katolický Š., Karmazín P., Vrzal 
– Katolický M., Modl, Strnad. Roz-
hodčí: Juda. Vyloučení: 2:0, využi-
tí: 0:1, v oslabení: 0:0. Diváci: 61.

Ostatní výsledky sedmého kola: 
SKLH Žďár n. S. – BK Zubři Byst-
řice n. P. 13:4, HC Ledeč n. S. – BK 
Havlíčkův Brod 8:12, HC LM Pel-
hřimov – TJ Náměšť n. O. 14:2.
20.10.2018 – sobota – mladší žáci
HC Světlá n. S. – HHK VM 2:3 
(1:1, 0:1, 1:1)
Góly a asistence HHK: 15:36 Ostrý 
(Zeman), 30:12 Matl, 41:53 Matl. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Brož 
– Navrátil, Černá, Nesvadba, Dole-
žal – Ostrý, Mátl, Čížek – Zeman, 
Rašovský, Petrčka – Pavelka, Pavli-
dis. Rozhodčí: Mezlík. Vyloučení: 
6:4, využití: 1:0, v  oslabení: 5:0. 
Diváci: 31.
Ostatní výsledky šestého kola: 
HC Dukla Jihlava – HC Ledeč n. 
S. 7:5, BK Zubři Bystřice n. P. – SK 
HS Třebíč 3:8, BK Havlíčkův Brod 
– SKLH Žďár n. S. odloženo.
21.10.2018 – neděle – mladší žáci
HHK VM – HC Dukla Jihlava 
0:10 (0:2, 0:4, 0:4)
Sestava HHK Velké Meziříčí: An-

talík (42. Brož) – Karmazín L., 
Navrátil, Černá, Nesvadba, Krato-
chvíl, Doležal – Ostrý, Mátl, Čížek 
– Zeman, Rašovský, Petrčka – Pa-
velka, Pavlidis. Rozhodčí: Karásek, 
Tichý. Vyloučení: 1:0, využití: 0:0, 
v oslabení: 0:0. Diváci: 47.
Ostatní výsledky sedmého kola: 
SKLH Žďár n. S. – BK Zubři Byst-
řice n. P. 33:0, HC Ledeč n. S. – BK 
Havlíčkův Brod 13:4, HC LM Pel-
hřimov – HC Světlá n. S. 9:6.

Program mládeže na tento 
týden:

Sobota 27. 10. Turnaj Krajské ligy 
přípravek 2009, začátek turnaje 

v 11.30 (zimní stadion Světlá n. S.).
Sobota 27. 10. Turnaj přípravek 
MINI2010, začátek turnaje v 10.00  
(zimní stadion Velká Bíteš).
Neděle 28. 10. Junioři HHK VM 
– soupeř a kdo bude domácí bude 
známo v úterý 23. 10. po rozloso-
vání nadstavbové části.

Krajská liga ml. žáků – Vysočina
Tabulka KL mladších žáků 

po sedmém kole
 Z V R P Skóre B
1. SKLH Žďár nad Sázavou 6 6 0 0 104:10 12
2. HC Dukla Jihlava 6 5 0 1 55:20 10
3. HC Světlá nad Sázavou 7 4 0 3 71:27 8
4. HC LM Pelhřimov 6 3 1 2 41:70 7
5. HHK Velké Meziříčí 6 3 0 3 35:39 6
6. SK HS Třebíč 6 3 0 3 44:60 6
7. HC Ledeč nad Sázavou 6 1 1 4 36:47 3
8. BK Havlíčkův Brod 5 1 0 4 28:49 2
9. BK Zubři Bystřice n. P. 6 0 0 6 6:97 0

Krajská liga st. žáků – Vysočina
Tabulka KL starších žáků 

po sedmém kole
 Z V R P Skóre B
1. HC Dukla Jihlava 6 6 0 0 53:11 12
2. HHK Velké Meziříčí 6 4 1 1 57:17 9
3. SKLH Žďár nad Sázavou 6 4 1 1 56:18 9
4. SK HS Třebíč 6 3 1 2 38:11 7
5. BK Havlíčkův Brod 5 3 0 2 38:32 6
6. HC LM Pelhřimov 6 2 0 4 30:36 4
7. HC Ledeč nad Sázavou 6 2 0 4 31:60 4
8. BK Zubři Bystřice n. P. 6 1 1 4 26:51 3
9. TJ Náměšť nad Oslavou 7 0 0 7 11:104 0

Regionální liga juniorů 
sk. H – Vysočina

Tabulka RLJ po desátm kole
 Z V VP PP P Skóre B
1. SK Horácká Slavia Třebíč 10 8 0 1 1 53:20 25
2. HC Vajgar Jindřichův Hradec 10 6 2 0 2 50:35 22
3. SKLH Žďár nad Sázavou „B“ 10 7 0 0 3 46:23 21
4. HC Lední medvědi Pelh. 10 4 0 1 5 48:35 13
5. HHK Velké Meziříčí 10 2 1 0 7 25:55 8
6. HC Rytíři Vlašim 10 0 0 1 9 24:78 1

Junioři HHK v posledním kole základní části prohráli v Třebíči
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FC VM – FC D. Benešov 2:1 (1:0)
Střelci 41. Dolejš, 85. Demeter – 77. Řezníček. Rozhodčí: 
Silný, Křepský, Zaoral. FC VM – Pokorný – Bouček, Ko-
mínek, Šimáček, Kriegsmann – Dolejš, Šuta (90. Dufek), 
Smejkal (89. Mucha), Mezlík, Demeter (92. Puža) – Simr, 
na lavičce Kruba a Pokorný P., trenér Smejkal. FC Dolní 
Benešov – Bolek – Býma (57. Labuda), Romaněnko, Rubý, 
Moravec, Ronec (74. Řezníček), Gebauer, Hass, Strakoš, 
Karčmář, Pecuch (82. Skroch), na lavičce Chvěja, trenér 
Melecký. Diváci: 330. ŽK: Simr, Demeter – Moravec, Stra-
koš. Nejlepší hráči – Demeter, Komínek, Rubý.
S úkolem odčinit potupnou porážku v Hlučíně nastou-
pili domácí hráči proti hráčům Dolního Benešova. Ti se 
hlavně v prvním poločase prezentovali propracovanou de-
fenzivní činností, kterou se domácí hráči snažili překonat 
kombinační hrou a bojovností v osobních soubojích. Ve 
41. min. Pavel Simr posunul centrovaný míč na Petra Do-

lejše, který přehodil vyběhnuvšího Bolka 1:0. Ve 43. min. 
vystřelil Robin Demeter z hranice vápna, tečovanou střelu 
Bolek zachytil. Do kabin tak odcházeli spokojenější domá-
cí hráči.
Druhý poločas přinesl změnu, hostující hráči se více tlačili 
před domácí bránu. V 77. min. hosté poslali dlouhý centr, 
který prodloužil hlavou Rubý na volného Řezníčka, který 
prostřelil Tomáše Pokorného 1:1. Domácí se po obdrže-
ném gólu vrhli do útoku, ale pozorná hostující obrana je do 
zakončení nepustila. V 85. min. byl před vápnem faulován 
Eda Smejkal, k přímému kopu se postavil Robin Demeter 
a přesnou střelou přes zeď překonal Bolka 2:1. Závěr utkání 
si domácí hráči pohlídali a připsali si důležité tři body.
Vyjádření trenéra Smejkala: Jsem rád, že se našim hrá-
čům po dvou porážkách podařilo v domácím utkání zvítězit. 
I když naše hra postrádala potřebnou lehkost, díky bojovnos-
ti a hernímu nasazení se jim podařilo utkání proti soupeři, 

který předvedl velmi dobře organizo-
vanou obrannou činnost a ve druhém 
poločase i útočnou aktivitu, dovést do 
vítězné koncovky.                    -myn, red-
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HHK VM – SHKM Hodonín 15:3 
(3:1, 9:2, 3:0)
Góly a  asistence: 6:17 Vlašín M. 
(Strnad, Pokorný), 8:44 Maštera 
(Střecha T., Burian), 9:33 Vlašín M. 
(Strnad, Rozmarín), 24:16 Sobotka 
(Matov, Křenek), 25:50 Střecha T. 
(Střecha F., Maštera), 29:34 Sobotka 
(Šerý), 30:23 Maštera (Bula, Von-
dráček), 30:51 Střecha F. (Střecha T., 
Šerý), 31:09 Rozmarín (Vlašín M., 
Kochánek), 31:43 Strnad (Sobotka), 
33:39 Maštera (Rašner, Kochánek), 
36:48 Střecha T., 43:37 Křenek (Ma-
tov, Sobotka), 44:00 Peschout (Bula), 
50. Peschout (Bula) – 19:12 Tomi 
(Lidák, Sajdl), 27:44 Kučera (Sajdl, 
Crlík), 39:39 Venclík (Jajcay). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: 
Juda (Šoustal) – Šerý, Vlašín P., Ko-
chánek, Rašner, Vondráček, Burian, 
Pokorný – Křenek, Matov, Sobotka, 
Peschout, Bula, Pejchal, Maštera, 
Střecha F., Střecha T., Vlašín M., 
Rozmarín, Strnad. Sestava SHKM 
Hodonín: Luner (od 30. minuty 
Zollpriester) – Polesný, Rákoczy, Li-
dák, Crlík, Veselský, Výmola – Venc-
lík, Peš, Janás, Sajdl, Tomi, Kučera, 

Chalupa, Jajcay, Lindner, Vacula, 
Svoboda. 
Rozhodčí: Kohoutek – Bernard, 
Piskoř. Delegát: Křivský. 
Vyloučení: 11:8, navíc Peš (HOD) 
10+OK nesportovní chování, v čase 
36:48 nařízeno trestné střílení ve 
prospěch domácího týmu – pro-
měněno. Využití: 2:1, v oslabení: 1:0. 
Střely na branku: 49:27 (14:9, 23:8, 
12:10). Diváci: 213.
V sedmém kole krajské ligy na sebe 
narazily dva nejproduktivnější týmy 
a tak se dalo čekat, že bude v utkání 
padat hodně gólů. Hodonínský tre-
nér Prčík si k  utkání přivezl téměř 
kompletní družstvo. Na straně do-
mácích měl trenér Karel Vejmelka 
do zápasu připravené téměř celé 
mužstvo. Chyběli pouze zranění 
Michal Krča a  Pavel Ambrož. Při 
rozbruslení se v  plné rychlosti sra-
zili Filip Střecha s Petrem Vlašínem. 
Druhý jmenovaný po odehrané prv-
ní třetině odstoupil z utkání.
Od začátku utkání byl k  vidění 
oboustranně rychlý hokej. První 
šanci utkání si vypracovali hodo-
nínští Drtiči, kteří v  početní výho-

dě několikrát prověřili pozornost 
brankáře HHK. První u odraženého 
puku byl Milan Strnad, který vyzval 
přihrávkou ke skórování Michala 
Vlašína. Ten střelou bez přípravy 
vstřelil úvodní gól – 1:0. V 9. minutě 
se dostal do šance Filip Střecha, který 
střelou rozvlnil boční síť. Ještě v téže 
minutě se domácí radovali z druhé-
ho gólu. Viktor Burian poslal puk 
po mantinelu za branku na volného 
Tomáše Střechu, který přihrál před 
branku na Vojtu Mašteru, jenž stře-
lou bez přípravy překonal Lunera – 
2:0. Neuběhla ani minuta a brankář 
Hodonína lovil puk ze sítě znovu. 
Přihrávku Petra Rozmarína a Mila-
na Strnada zužitkoval Michal Vlašín 
– 3:0. Ve 14. minutě měli hráči HHK 
přesilovou hru. 
Ve druhé třetině postupně narůstal 
tlak domácích a s góly do hodonín-
ské sítě se doslova protrhl pytel. Di-
váci v prostřední periodě viděli cel-
kem 11 gólů, z toho 9 do sítě Drtičů. 
Po 40 minutách tak svítil na světelné 
tabuli stav 12:3.
V posledním dějství viděli spokojení 
diváci ještě další tři góly v soupeřově 
síti. Šanci na vstřelení gólu měli Drti-
či ve 48. minutě, kdy měli přesilovou 
hru čtyři na tři. V této početní výho-
dě měli několik velmi dobrých pří-
ležitostí, které pochytal Jarda Juda. 
V závěru utkání se již zápas pouze 
dohrával. Domácí mužstvo si při-
psalo jednoznačnou výhru a upev-
nilo si druhou příčku v krajské lize.
Ostatní výsledky sedmého kola: 
Hokej Uherský Ostroh – HC Spar-
tak Uherský Brod 7:3, HC Brumov-
-Bylnice – HK Kroměříž 4:6, HC Lvi 
Břeclav – HC Uherské Hradiště 4:7, 
TJ Sokol Březina – SKMB Boskovice 
7:5, HC Spartak Velká Bíteš – HC 

Uničov 3:5, HC Štika Rosice – Dy-
namiters Blansko HK 4:2.
Hodnocení utkání hlavním trené-
rem Karlem Vejmelkou: 
Utkání jsme zvládli na výbornou 
a potvrdili jsme, že máme v součas-
né době střeleckou pohodu. Zápas 
byl vyrovnaný pouze na začátku. 
Pak jsme ale využili nabídnuté šance 
a  ještě v  1. třetině jsme soupeři od-
skočili na 3:0. Ve druhé třetině jsme 
v rozmezí 12 minut excelovali, když 
jsme dali 9 branek a musím říci, po 
krásných kombinacích, nebo pěk-
ných individuálních akcích. Prosadili 
se všechny útoky a to je velká devíza 
tohoto týmu, neboť máme dostatek 
šikovných hráčů, kteří jsou schopni 
dát branku a dnes to předvedli. My-
slím si, že jsme udělili soupeři lekci 
z produktivity a jednoznačně jsme ho 
dnes přehráli. Diváci se určitě přišli na 
své a odcházeli spokojeni, neboť viděli 
spoustu krásných gólů.

Program mužů na tento týden:
Sobota 27. 10 HHK VM – Hokej 
Uherský Ostroh, začátek utkání 
v 17.30 (zimní stadion VM).         -jj-
                                  (redakčně kráceno)
                       Autor fotografie: Jiří Mráz

Muži HHK deklasovali hodonínské Drtiče

Krajská liga mužů – JM A ZL
Tabulka krajské ligy po sedmém 

kole
 Z V VP PP P Skóre B
 1. Hokej Uherský Ostroh 7 7 0 0 0 30:14 21
 2. HHK Velké Meziříčí 7 6 0 0 1 57:22 18
 3. HC Uničov 7 5 0 1 1 30:22 16
 4. SHKM Hodonín 7 4 1 0 2 48:34 14
 5. HC Spartak Velká Bíteš 7 3 1 1 2 37:28 12
 6. SKMB Boskovice 7 3 1 0 3 32:31 11
 7. HK Kroměříž 7 3 0 1 3 29:34 10
 8. Dynamiters Blansko HK 7 2 1 0 4 23:28 8
 9. HC Štika Rosice 7 2 0 1 4 25:35 7
10. HC Sp. Uherský Brod 7 2 0 0 5 26:35 6
11. TJ Sokol Březina 7 1 1 1 4 22:33 6
12. HC Lvi Břeclav 7 1 1 1 4 31:43 6
13. HC Uherské Hradiště 7 2 0 0 5 23:38 6
14. HC Brumov-Bylnice 7 2 0 0 5 20:35 6

TJ Náměšť nad Oslavou – HHK 
Velké Meziříčí „B“ 3:1 (1:1, 0:0, 
0:2)
Branky: 16. Doležal (Sklenář), 
48. Kohút (Strnad M.), 52. Bed-
nář M. (Doležal) – 3. Kudláček J. 
(Střecha L.). Rozhodčí:Sobotka 
– Sibera,Mezlík. Vyloučení: 4:7. 
Využití: 1:0. Oslabení: 0:0. Stře-
ly na branku: 33:31. Diváků: 99. 
Náměšť: Bednář Václav (Sázav-
ský Aleš) – Strnad Miroslav, Kej-
da, Krčál Jiří, Ošmera, Doležal, 
Němec, Sklenář, Jirák, Bednář 
Miroslav, Kohút, Bednář Václav, 
Bulička, Strnad Tomáš, Kalhotka, 
Sázavský Michal, Krčál Enrico. V. 
Meziříčí: Štourač (Hladík) – Po-

korný, Střecha Libor – Bradáč, 
Buďa – Kudláček Jiří, Štěpánek, 
Šoukal – Chlubna, Smejkal, Vrá-
na – Tůma Martin.
Podstatně lepší výkon než proti 
Zastávce předvedlo meziříčské 
béčko ve druhém kole Krajské 
soutěže. Náměšť sice byla ne-
bezpečnější ve svých útočných 
akcích, ale hosté její rozehráv-
ku důsledným bráněním už od 
středního pásma značně kom-
plikovali. Ve třetí minutě šli me-
ziříčští dokonce do vedení. Jiří 
Kudláček po nahrávce od Libora 
Střechy prostřelil od modré vše, 
co mu stálo v cestě,včetně domá-
cího gólmana. Na vyrovnaný stav 

po úvodní části pak v 16. minutě 
upravil Doležal.
Ve druhé třetině se obraz hry ne-
změnil. K vidění byl vyrovnaný 
souboj se šancemi na obou stra-
nách, ale všechny vyřešili výbor-
ně chytající brankáři. Jediným 
rozdílem bylo,že se začalo vylu-
čovat, ale ani přesilovky změnu 
skóre nepřinesly.
Až svoji pátou v  pořadí využila 
Náměšť. To už běžela 48.´ po-
slední části a Kohút zužitkoval 
nahrávku před soupeřovu bránu. 
O čtyři minuty později přidal tře-
tí gól domácích Miroslav Bednář 
a to už bylo pro hosty vážné. Vrh-
li se sice do útočení, ale Náměšti 

stačilo narušovat jejich kombi-
nace a kouskovat hru. A když do 
konce utkání šli hráči HHK ještě 
dvakrát do oslabení, tak jim na 
změnu stavu příliš času nezbylo.
Další výsledek 3. kola: Bystřice 
nad P. – V. Bíteš „B“ 4:1; Zastávka 
volno.
Příště se utkáme doma s Bystřicí 
nad Pernštejnem. Hrát se bude 
výjimečně už v pátek 26. 10. 2018 
v 18.30 hodin.

-ht-
Tabulka soutěže po 3. kole:

1. TJ Náměšť nad O. 3 3 0 0 0 19:5 9
2. HC Zastávka u Brna 2 2 0 0 0 13:3 6
3. BK Zubři Bystřice n. P. 2 1 0 0 1  7:7 3
4. HHK V. Meziříčí „B“ 2 0 0 0 2  4:7 0
5. Spartak V. Bíteš „B“ 3 0 0 0 3  2:23 0

Fotbalisté doma vyhráli, potěšili trenéra i fanoušky

Meziříčské hokejové béčko předvedlo lepší výkon
Sobota 20. října

2. liga starší dorostenky
1. BC Bohumín – TJ Sokol Velké 
Meziříčí 21:26 (13:18)
Na sever Moravy na hřiště nováčka 
soutěže jsme zajížděli v omezeném 
počtu leč s  jasným cílem – získat 
body. Zprvu se zdálo, že to nebude 
takový problém, ale…
Od prvních minut jsme dobře 
organizovanou obranou získáva-
li míče, následně pak podnikali 
brejkové akce a  efektivně je i  za-
končovali. Výsledkem byl místy až 
osmigólový náskok. Od 20. minuty 
jsme však viditelně polevili i díky 
tomu, že jsme začali zbytečně ztrá-
cet míče a tím i půdu pod nohama. 
I  přes oddechový čas se snaživý 
domácí tým začal čím dál častě-
ji dostávat z  hranice brankoviště 
k zakončení a postupně ukrajoval 
z  našeho náskoku. Po poločasové 
pauze jsme i  přes trenérské varo-
vání začali dosti nepochopitelně 
ztrácet míče zejména v křídelních 
prostorech, „odešla“ nám spojková 
hra i možnost využít práci pivota 
a dlouhých 10. minut jsme neskó-
rovali!!! Utkání nabralo na drama-
tičnosti, když se domácí dotáhli až 
dvoubrankový rozdíl. Nastartovala 
nás až branka Kláry Kuřátkové do 
prázdné branky soupeře a  od té 
chvíle jsme již velkým nasazením 
a  kolektivním výkonem dokázali 
držet bojovné soupeřky v odstupu 
až do vítězného konce.
V  dalším kole přivítáme v  regio-
nálním derby hráčky Havlíčkova 
Brodu.
7m – hody 6/5:5/4, vyloučení 4:2.

Sled branek – 0:3,1:7,3:6,3:9,4:11,5
:13,7:14,8:15,11:15,12:17,16:18,16:
20,17:22,19:24,21:25.
Hrály: Šabacká Jarmila, Blažková 
Veronika – Pacalová Lenka (7/2), 
Kuřátková Klára (5), Cahová 
Kristýna (4), Pospíšilová Markéta 
(3/1), Sedlářová Tereza(3), Šmído-
vá Tereza(2), Horká Vendula(1), 
Houdková Valérie(1), Pospíšilová 
Magda.
Trenér ing. Vincenc Záviška, ve-
doucí družstva Andrea Kuřátková, 
asistent Tomáš Partl.
http://www.zeny.chf.cz/?cmpi-
d=1407&cmppartid=3059
Pozvánka do sportovní haly „za 

Světlou“:
Sobota 27. října
11.00 hodin II. liga starší dorky Jis-
kra Havlíčkův Brod
13.00 hodin I. liga ženy Jiskra Ha-
vlíčkův Brod
15.00 hodin II. liga mladší doros-
tenci HBC Olomouc
17.00 hodin II. liga muži HBC 
Olomouc
Sobota 3. listopadu
9,00 – 15,00 hodin Liga Vysočiny 
starší žákyně
Neděle 4. listopadu
9.00 – 15.00 Liga Vysočiny starší 
žáci „A“             -zdroj: web házené-

Tabulka
 Z V R P skóre B
 1. Astra Praha 4 4 0 0 103 : 62 8
2. S. Vršovice 5 3 1 1 151 : 126 7
3. Ostrava Zábřeh 5 3 0 2 170 : 140 6
4. Kobylisy 4 3 0 1 111 : 85 6
5. Sokol V. Meziříčí 4 2 0 2 84 : 112 4
6. H. Brod 3 1 0 2 72 : 84 2
7. HC Plzeň 4 1 0 3 76 : 108 2
8. Slavoj Žirovnice 3 0 1 2 67 : 89 1
9. DHK Pardubice 2 0 0 2 37 : 46 0
10. Bohumín 2 0 0 2 42 : 61 0

Starší dorostenky vítězně 
na hřišti nováčka soutěže

V  sobotu 17. listopadu se v  krás-
ném discgolfovém parku nad ulicí 
Milénova v  Brně-Lesné uskuteční 
turnaj „Latitude 64' Hunters Tour“, 
který je určen jak pro začátečníky, 
tak i  pro pokročilé. Hřiště se na-
chází hned vedle sportovního are-
álu TJ Start Brno.
Budou se hrát 4 kola po devíti 
jamkách. Po spojeném 1. a 2. kole 
následuje pauza na oběd. Startov-
né činí 110 Kč, u mládeže do 18 let 
60 Kč. Nováčci mohou při zápisu 
za 99 Kč obdržet tzv. startovací ba-
líček, díky němuž získají nový disk, 
značkovač (marker) a  samolep-
ku v  celkové hodnotě minimálně 
350 Kč! Další ceny mohou všichni 
vyhrát v  samotné soutěži a  navíc 

i v položce zvané CTP + také v do-
datečně losované tombole, která je 
zdarma. Otevřeno má být celkem 
6 kategorií. Lesenské hřiště patří 
k oněm snadnějším, ale více tech-
nickým.
Program: 8.30 – 8.50 prezence, 
9.00 meeting s  instrukcemi, 9.10 
výhoz 1.  kola; předpokládaný ko-
nec celé akce v 16 – 17 hodin.
Výhodou je dopravní spojení: blíz-
ko se totiž nachází jak železniční 
zastávka Brno-Lesná, tak i koneč-
ná (a otáčecí smyčka) šaliny č. 9.
Bližší informace a  závazné při-
hlášky na www.discgolf.cz; na liště 
rozkliknout heslo „Turnaje“ a najít 
podnik v seznamu dle data konání.

-vp-

Zajeďte si na discgolf


