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Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations. George Orwell
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Křižovatkou od pátku do neděle neprojedete, bude 
probíhat pokládka povrchů. Poté již bude hotovo

Řidiči z našeho města, ale i ti, kteří přijedou na podzimní prázdniny či na Dušičky, 
musí počítat s tím, že křižovatkou ulic Hornoměstská-Třebíčská o víkendu 
neprojedou. Práce na nových površích mají skončit 30. 10. Foto: Iva Horká

RESTAURACE KŘIŽANOV
vás srdečně zve na

ve dnech 25. – 30. 10. 2016
Otevírací doba: Ne–Čt: 10.00–22.00, Pá–So: 10.00-24.00
Tel.: 566 543 435

ve dnech 25. – 30. 10. 2016ve dnech 25. – 30. 10. 2016ve dnech 25. – 30. 10. 2016

 

Vánoce začněte u nás
Výběr pro celou rodinu (pánský, dámský, dětský).

Výprodej českého značkového textilu a prádla Gina 50–70 % sleva.
Do vyprodání zásob. Cenová bomba!!!

Další výrobci českých značek, které máme v nabídce

H. Švecová získala nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

PharmDr.  Helena Švecová z  Vel-
kého Meziříčí obdržela skleněnou 
medaili Kraje Vysočina. Převzala ji 
z rukou hejtmana Jiřího Běhounka 
20. října 2016 v Horáckém divadle 

Jihlava. 
Celkem 
dostalo 
ocenění 
jedenáct 
osobností. 
H. Švecová 
je označo-
vána jako 
propagá-
torka ge-
nealogie, 
vlastivědy 

a badatelské činnosti, je také autor-
kou odborných publikací, konzul-
tantkou rodopisů a kronik a po léta 
organizátorkou akcí dobrovolného 
spolku. Od  roku 2002 předsedá 

Vlastivědné a  genealogické spo-
lečnosti (VGS) při Jupiter clubu 
ve  Velkém Meziříčí, která pořádá 
přednášky, besedy, vlastivědné 
zájezdy i  exkurze. Její členové vy-
dávají desítky publikací a  spolu-
pracují s dalšími odbornými insti-
tucemi. Helena Švecová je hnacím 
motorem padesátičlenného spolku 
a garantem všech akcí společnosti. 
K  získání ocenění jí poblahopřál 
také zakladatel VGS Velké Meziříčí 
Vladimír Makovský. Ten při této 
příležitosti zmínil i to, že H. Šveco-
vá společnost pozvedla, a také to, že 
velkomeziříčská VGS patří k  nej-
lepším na Moravě.
Nejčestnější kamennou medaili 

za celoživotní přínos letos převza-
li hudební pedagog a  propagátor 
folkloru Ladislav Fučík a  hoke-
jový útočník a  sportovní legenda 
Jiří Holík. „Za devět let se podařilo 
Kraji Vysočina vybudovat důstoj-
nou a uznávanou tradici, která do-
kumentuje fakt, že nejsme regionem 
bez významných osobností, přestože 
nemáme dlouhou historii. Naopak. 
Udělením Nejvyšších ocenění Kraje 
Vysočina se veřejně hlásíme k tomu, 
že ctíme poctivou práci, jedinečné 
nápady, loajalitu, dobrosrdečnost 
i  vytrvalost,“ uvedl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Rozhovor čtěte na straně 3.
Zprac.: Iva Horká, foto: KrÚ

Z internátu po bývalé 
zemědělské škole sociální 
zařízení zatím nebude

Kraj povede koalice 
ČSSD, ANO, Starostové 
pro Vysočinu a ODS 

Ve dnech 28. 10. až 30. 10. 2016 
bude silnice č. II/602 v ulici Pod 
Hradbami – Hornoměstská 
a místní komunikace Třebíčská 
v úseku stavby okružní křižovat-
ky až před most přes řeku Balin-
ku ve Velkém Meziříčí ZCELA 
UZAVŘENA. 

Nebude možné projíždět  ani 
po  místní komunikaci od  Billy 
směrem na Třebíčskou a po místní 
komunikaci v ulici Pod Hradbami. 
Provoz bude obnoven po  úplném 
dokončení povrchů křižovatky 
včetně vodorovného dopravního 
značení. „Pokud bude hotovo spíš 
než v neděli večer, bude průjezd 
umožněn dříve, ale to bude záležet 
na postupu prací a nedá se dopředu 
odhadnout,“ doplnil vedoucí odbo-
ru dopravy a silničního hospodář-
ství MěÚ Jiří Pospíchal.

Pokračování na straně 2
Vyjednávání o krajské koalici, potažmo personálním obsazení postů ná-
městků hejtmana a radních, dospělo v Kraji Vysočina ke konci. Vítězná 
ČSSD nejprve uzavřela dohodu s hnutím ANO. ČSSD původně plánovala 
přibrat KSČM, která by tuto dvojici tiše podporovala výměnou za placené 
posty ve výborech kraje. Takto KSČM spolupracovala s ČSSD předchozích 
osm let. Ovšem tuto variantu nově příchozí hnutí ANO zamítlo. V pořa-
dí voleb třetí strana KDU-ČSL byla oslovena s nabídkou dvou krajských 
radních, to ale lidovci neakceptovali. Požadovali, aby vítězná ČSSD měla 
v radě pouze čtyři zástupce a nikoliv pět, což jim zajišťuje většinu. I tato 
možnost vzápětí padla. Mezitím svůj dvojblok utvořily ODS a Starostové 
pro Vysočinu, aby tak zvýšily svůj koaliční potenciál. Koaliční dohodu na-
konec uzavřely ČSSD, ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu. 
Zároveň se také obsazovaly pozice radních a náměstků hejtmana. Běhoun-
ka jako hejtmana čeká ve vedení kraje třetí volební období za sebou. Další-
mi členy za sociální demokracii v krajské vládě budou Jana Fialová, Martin 
Hyský, Jan Hyliš a Vladimír Novotný. Ten bude dále také náměstkem. ODS 
dlouho řešila, kým obsadí svůj post radního a současně náměstka hejtma-
na pro kulturu a  cestovní ruch. Nakonec byla nominována poslankyně 
Jana Fischerová. Celkem by měl mít hejtman Běhounek pět náměstků. Dva 
z hnutí ANO - pravděpodobně Josef Pavlík a Pavel Franěk -, po jednom 
nominuje ČSSD, ODS (viz výše) a Starostové, za něž připadá v úvahu Pavel 
Pacal. Doposud byli náměstci pouze dva. V době uzávěrky vydání se měla 
podepsat koaliční dohoda, která by stvrdila vládu zmíněných uskupení 
v následujících čtyřech letech v Kraji Vysočina.                                         –red-

Zastupitelé města Velké Mezi-
říčí většinově nezvedli ruku pro 
podání žádosti o dotaci z ev-
ropských peněz na přebudování 
bývalého internátu po země-
dělské škole na Hornoměstské 
ulici na dům sociálních služeb. 
Náklady jsou příliš vysoké.

Suma více než 70 milionů korun 
na  přestavbu zmíněného interná-
tu je podle vyjádření zastupitelů 

vysoká, a to i přes to, že by dotace 
z IROPu činila 54 milionů korun.
Co také některým členům zastupi-
telstva našeho města vadilo, bylo to, 
že namísto původně plánovaného 
domova se zvláštním režimem by 
město podle změněných podpo-
rovaných aktivit muselo postavit 
dům pro osoby se zdravotním po-
stižením. Mělo by jít o  celkem 12 
jednolůžkových bytů.

Pokračování na straně 2
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ZÁSAHY HASIČŮ

Blíží se konec termínu pro realizaci projektů kotlíkových dotací

Zastupitelé jednali na minulém zasedání o využití internátu po bývalé zemědělské 
škole, který se nachází na Hornoměstské ulici. Foto: Iva Horká

Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí 19. 10. 
v 8.01 pomohla zdravotníkům s transportem pacienta do sanitního 
vozu na ulici Ve Vrbí ve Velkém Meziříčí.
Profesionální hasiči z Velké Bíteše provedli 19. 10. v 8.53 otevření dve-
ří zabouchnutého bytu na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bohdalova 19. 10. v 16.50 od-
stranila nebezpečný hmyz v obci.
Hasiči z Velkého Meziříčí 20. 10. v 18.16 provedli otevření dveří bytu 
na ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí. V 19.28 otevřeli další byt, ten-
tokrát na na ulici Kolmá.
Jednotky profesionálních hasičů ze stanic ve Velkém Meziříčí a Vel-
ké Bíteši zasahovaly 21. 10. v 6.40 u dopravní nehody dodávky na 
162. km dálnice D1 ve směru na Brno. Nehoda se obešla bez zranění 
osob. Hasiči vozidlo a místo události technicky zabezpečili.

Kraj Vysočina upozorňuje všechny příjemce, že dle Smlouvy o poskyt-
nutí dotace je nutné zrealizovat všechna opatření, která jsou před-
mětem této Smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2016 a závěrečnou 
zprávu předložit nejpozději do 31. prosince 2016.

Realizací všech opatření se rozumí nejen fyzická realizace, ale i úhrada 
veškerých nákladů, které budou předloženy v rámci vyúčtování projektu 
kotlíkových dotací. 
„Pokud jste si v žádosti o poskytnutí dotace zvolili způsob fi nancová-
ní modifi kovanou platbu, je zapotřebí předložit poslední průběžnou 
zprávu s  uhrazenými výdaji minimálně ve výši vlastního podílu nej-
později 30 pracovních dní před uplynutím termínu pro realizaci, aby 
bylo zajištěno, že stihnete do 30. listopadu 2016 přeposlat dodavateli 
dotaci, kterou obdržíte od poskytovatele dotace (kraje),“ radí úřední-
ci z krajského úřadu v  Jihlavě, „v případě, že z  relevantních důvodů 
nestihnete celý projekt zrealizovat do 30. listopadu 2016, je nutné si 

před uplynutím tohoto termínu požádat o  jeho prodloužení. Rovněž 
je možné požádat si před uplynutím tohoto termínu o změnu způso-
bu fi nancování z modifi kované platby na ex-post, tzn. všechny výdaje 
uhradit z vlastních zdrojů do 30. listopadu 2016 a následně podat pou-
ze závěrečnou zprávu. Formulář žádosti o změnu je k dispozici v sekci 
Dokumenty ke stažení, kde jsou umístěny i Pokyny pro realizaci, kte-
ré popisují další případy, u nichž je nutné požádat o změnu smlouvy. 
V případě potřeby dalších informací kontaktujte administrátora vaše-
ho projektu, který je uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace.“

Nejčastější chyby ve vyúčtování projektů
V rámci už zkontrolovaných vyúčtování kotlíkových dotací byly iden-
tifi kovány nejčastější pochybení, kterých se příjemci dopouští. Tato 
pochybení jsou shrnuta do  jednoho dokumentu, který zájemce na-
lezne v sekci Dokumenty ke stažení/Nejčastější chyby ve vyúčtování 
na webu Kraje Vysočina.

Konzultace k vyúčtování kotlíkových dotací
Konzultace k  vyúčtování projektů realizovaných v  rámci projektu 
Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina lze získat na pracovišti Odboru 
regionálního rozvoje, Žižkova 16, Jihlava POUZE v úředních hodi-
nách, tj. pondělí a středa 8.00 – 17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00 
– 13.00. 
„V  případě, že požadujete předběžnou konzultaci správnosti vašeho 
vyúčtování, doporučujeme domluvit si předem schůzku s  administ-
rátorem vašeho projektu. V případě, že se dostavíte bez předešlé do-
mluvy a  administrátor vašeho projektu nebude přítomen na  praco-
višti nebo bude zaneprázdněn konzultacemi s nahlášenými příjemci, 
budou od vás podklady pro vyúčtování pouze převzaty bez možnosti 
konzultovat jejich správnost. Jméno administrátora vašeho projektu 
naleznete v Čl. 12 odst. 2) Smlouvy o poskytnutí dotace, případně vám 
jeho změna byla zaslána e-mailem,“ uzavírá Eva Láníková z odboru 
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.        -red, krú-

Křižovatkou od pátku...
Pokračování ze strany 1
Objízdná trasa silnice II/602:  
Po sil. II/354 k.ú. Kochánov, Netín, Záseka, Zahradiště, Radostín  Nad Os-
lavou, Ostrov nad Oslavou, po sil. I/37 Laštovičky,  Rousměrov, Sklené n/O, 
Jívoví, Křižanov, po sil. II/360, Martinice, Velké Meziříčí. 

Objízdná trasa MK Třebíčská:  
Po silnici č. II/602 a č. II/360 ul. K Novému Nádraží, Sokolovská, Novosa-
dy, Pod Hradbami ve Velkém Meziříčí 
Pro objetí uzavírky bude možné využívat i dálnici D1 v úseku mezi sjezdy 
Velké Meziříčí východ a Velké Meziříčí západ, které by měly být  v provo-
zu bez dopravních  omezení. Dálnice je běžným způsobem zpoplatněna 
a vjíždět na ni mohou vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 80 km/h.  

-red-

Pokračování ze strany 1
Další otazníky vyvstaly nad tím, 
že vznikají obavy z toho, aby zmí-
něné zařízení bylo zejména pro 
obyvatele našeho města a nikoliv 
pro celý kraj Vysočina. Zároveň 
také zazněl názor, že podob-

ný typ služby by měl zajišťovat 
na svoje náklady kraj. 
Pokud by se na  fi nancování 
provozu podílel kraj, město by 
doplatilo během pěti let udrži-
telnosti projektu na  provozních 
nákladech necelých 11 milionů 

korun. V opačném případě by šlo 
pak o sumu dvojnásobnou.
O  tom, že město potřebuje další 
dům s pečovatelkou službou svěd-
čí i  fakt, že poptávka po  místech 
v nich je vyšší než nabídka. Zájem-
ců je v současnosti několik desítek.

Z internátu po bývalé zemědělské 
škole sociální dům zatím nebude

V Tasově otevřeli novou čistírnu 
odpadních vod

Ing. Pavel Pavlíček, starosta městyse Tasova, otevřel 23. 10. 2016 ve 14.00 funkční 
nejmodernější čistírnu odpadních vod v Tasově v místní části Dolní konec. S výstavbou 
bylo započato před dvěma lety. -text a foto: lane-

Meziříčská iniciativa 2015 se setkala 
s odborníky na výstavbu bazénu
Spolek Meziříčská iniciati-
va 2015 (MI 15) pokračuje 
ve svém snažení, o kterém 
pravidelně informuje občany 
města Velké Meziříčí a jeho 
okolí. 

Zástupci MI 15, propagující vý-
stavbu krytého bazénu v  našem 
městě, se setkali v  Brně s  trojicí 
mužů, kteří doposavad zcela ne-
zištně a  bez nároku na  odměnu 
s  touto iniciativou spolupracují 
– s ing. arch. Martinem Rudišem, 

dále s architektem ing. Martinem 
Komárkem a  ing.  Zdeňkem Ža-
bičkou. 
Tato „silná trojka“ se opírá o br-
něnský ateliér Rudiš-Rudiš ar-
chitekti, s.r.o a  hlavně o  zkuše-
nosti ing. Zdeňka Žabičky. Tento 
odborník se podílel na  výstavbě 
15  (!!!) bazénů v naší republice, 
především po  stránce technolo-
gií. Jeho zkušenosti jsou tak zcela 
bezprecedentní! Spojení na  naše 
město je pak zajištěno v  osobě 
ing.  Komárka, který ve  Velkém 

Meziříčí vyrůstal a má k němu stále 
těsný přátelský vztah.
Více než dvouhodinová diskuze 
objasnila problematiku výstavby 
aquacentra v našem městě a co je 
důležité, tito tři pánové projevili 
ochotu podělit se se svými názo-
ry i s projekční kanceláří našeho 
městského úřadu, která se touto 
problematikou začala zabývat.

Za MI 2015 s přáním: Jen tak dále! 
Jiří Kaše, zastupitel města a místo-
předseda spolku

Lidé z ulice Nad Tratí chtějí nový 
povrch i ze spodní strany bytovek. 
Radnice prý nemá peníze, říkají
Obyvatelé spodní části ulice Nad 
Tratí ve Velkém Meziříčí, která pro-
šla opravou, nejsou spokojeni. 
„Spodní část ulice radnice nepo-
važuje za  jednu ulici. Možná je to 
tím, že tu bydlí z  85 % důchodci 
a ne někdo z  radnice, to by se pak 
asi opravila i  spodní část,“ napsali 
v  emailu, „stále se vymlouvají, že 
nejsou peníze na opravu i této části, 
přitom schválili na příští rok opra-
vy různých silnic, kde zrovna není 

velký provoz anebo dokonce polní 
cesty. Na to jsem upozornila v kni-
ze přání a stížností, ale bohužel mi 
neodpověděli.  Nebo na ulici Jižní, 
kde mají vybudovat parkoviš-
tě u  školy a přitom je tam zákaz 
vjezdu. Je toho spousta, o čem by 
se dalo diskutovat, ale abych se 
vrátila k fotografi ím. Stavební fi r-
my pracující na této ulici odvádějí 
pěknou práci, ale ,díky‘ radnici, 
která chce ušetřit, to bude stále 

jako nedodělané,“ zlobí se někteří 
lidé, jež tam bydlí. 
O stavu svědčí fotky (viz níže), kte-
ré byly k emailu připojeny. Odobná 
situace je údajně i na ulici Bezru-
čova u vysokých věžáků, kde mění 
balkony. „Část balkonu je pouze 
izolační fólie. Obyvatelé nejsou spo-
kojeni,“ dodala autorka dopisu, je-
jíž celé jméno má redakce k dispo-
zici, ale nepřála si být jmenována.                                 
-red, pak-

Zastupitelé zasedají 1. 11.
Zastupitelé města Velké Meziříčí se sejdou na 18. zasedání. Usku-
teční se v úterý 1. listopadu 2016 v 15.00 v koncertním sále Jupi-
ter clubu s. r. o. Velké Meziříčí.
* Návrh na změnu usnesení ze dne 16. 2. 2016 – výkup pozemků do-
tčených realizací akce „II/360 – Velké Meziříčí – JV obchvat“
* Návrh na změnu usnesení ze dne 28. 6. 2016 – souhlas se zrušením 
předkupního práva ve prospěch města, lokalita Hliniště
* Rozpočtové opatření – dotace pro SDH Velké Meziříčí
* Rozhodnutí o umístění služebny městské služebny
* Schválení názvu ulice
* Úprava povrchu komunikace Hornoměstská – dopis vlastníka sou-
sední nemovitosti
* Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí o nočním klidu
* Interpelace, diskuze.                                 (Vybráno z pozvánky na MZ)
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Předsedkyně velkomeziříčské 
Vlastivědné a genealogické 
společnosti (VGS) Helena Šve-
cová obdržela letos dvě ocenění 
– jedno v anketě Skutek roku, 
o němž rozhodla laická veřejnost 
svým hlasováním na internetu, 
a druhé, přesněji skleněnou me-
daili Kraje Vysočina, na základě 
rozhodnutí členů Zastupitelstva 
Kraje Vysočina. 

Obě ocenění dostala za propagaci 
genealogie, vlastivědy a badatelské 
činnosti, za  autorství odborných 
publikací a  jako konzultantka ro-
dopisů a kronik. První cenu H. Šve-
cová převzala 6.  června na zámku 
ve Světlé nad Sázavou, druhou pak 
20. října v  jihlavském Horáckém 
divadle.
Osobnost Heleny Švecové stručně 
představuje následující rozhovor.
Kdy jste se dozvěděla o vlastivěd-
né a genealogické společnosti? 
Bylo to kdysi v  lékárně, kdy mi 
pan Vladimír Makovský jednoho 
dne sdělil, že připravuje přednáš-
ky o zdejších osobnostech. Já jsem 
přitom podotkla, aby nezapomněl 
též na  významné velkomeziříčské 
ženy typu Alina Meziříčská nebo 
Františka Stránecká. Slovo dalo 
slovo a  já se chytla drápkem. Už 

na gymnáziu byl mým velkým ko-
níčkem dějepis. Ale studovat jsem 
ho bohužel nemohla, v  té době 
na to nebyly podmínky. Ale musím 
říct, že je to skutečně můj celoživot-
ní zájem, který má hluboké kořeny 
v mojí rodině. Spolu s rodiči mne 
vychovával také dědeček, který byl 
v mládí rakousko-uherským vojá-
kem na  italské frontě. Pamatuji si, 
že jsem z jeho úst od tří let poslou-
chávala místo pohádek válečné pří-
běhy lidí, bohužel převážně smut-
né. Kromě toho jsme měli doma 
v  knihovně řadu knížek o  historii 
Meziříčí. Takže už ve  dvanácti 
letech jsem četla o  staré městské 
kronice, listovala Kukátkem Ru-
dolfa Dočkala, ale chodila jsem též 
po starém hřbitově a hledala hroby 
významných osobností – třeba Tita 
Kršky nebo Vladimíra Čecha. Byla 
jsem pyšná, že spolu s bratrem Sva-
toplukem tady v Meziříčí vydával 
Květy české. Do školy jsem chodi-
la po zámeckých schodech kolem 
pamětní desky na  domě, kde žila 
spisovatelka Františka Stránecká, 
zvaná „Moravská Božena Němco-
vá“. To vše mě naplňovalo patriotis-
mem a láskou k tomuto kraji.
Od kdy působíte ve VGS?
Když jsem se setkala s panem Ma-
kovským, psal se rok 2000 a  mně 

bylo pětatřicet let. Jelikož mne jeho 
práce nadchla, stala jsem se ihned 
členkou Vlastivědné a genealogic-
ké společnosti. Dva roky nato jsem 
byla zvolena její předsedkyní, kte-
rou jsem tedy již 14 let. 
Co všechno se změnilo za  tu 
dobu, co jste ve společnosti?
Dobré základy byly dány přede-
vším od pana Makovského a my se 
snažíme na nich dále stavět. Navá-
zali jsme spolupráci s novými před-
nášejícími, zavedli tradici cyklů 
přednášek - například s poutníky  
– či přednášky o osobnostech regi-
onu - o knězi a básníkovi Jakubu 
Demlovi, generálu Jiřím Jarošovi, 
profesoru Františku Záviškovi, 
doktoru Františku Skřivanovi či 

profesorce Růženě Vackové. O po-
sledně jmenované byla nedávno 
vydána kniha. Máme v plánu v této
souvislosti uspořádat na  jaře 2017 
přednášku, na niž jsme pozvali
autorku zmíněné publikace. 
Úspěšně rozvíjíme spolupráci s po-
dobně zaměřenými společnostmi 
v  Brně, Praze, Polné, Lukách nad 
Jihlavou a Náměšti nad Oslavou.
Chtěla byste někam společnost 
posunout nebo v ní něco změnit?
Byli bychom rádi, kdyby se k nám
přidalo více zástupců mladé gene-
race. Sice se občas na přednáškách 
objeví, ale mám pocit, že oni zatím 
plánují budoucnost, takže moc 
nepřemýšlejí nad minulostí. Navíc 
jsou v  práci od  nevidím do  nevi-

dím a  čas začátků našich pravi-
delných přednášek pro ně byl ne-
vyhovující. I mnoho jiných lidí mi 
říkalo, že by moc rádi chodili, ale 
kdyby přednášky začínaly později. 
Tak se mi podařilo prosadit změ-
nu a  posunuli jsme začátek všech 
přednášek na 16. hodinu.
A jak jste se ocitla v soutěžích?
Do soutěže Skutek roku mne navr-
hl ředitel Jupiter clubu M. Dufek, 
do  krajské soutěže mě nominoval 
místostarosta města J. Komínek. 
Jaké byly Vaše reakce? 
Bylo to pro mě překvapení a měla 
jsem radost z  toho, že si někdo 
všiml mojí práce. Po  pravdě jsem 
si myslela, že moje jméno bude 
jenom „do  počtu“, neočekávala 
jsem tak velkou odezvu, která byla 
u té první soutěže právě přes nové 
moderní médium, jímž je internet. 
Protože naše cílová skupina je starší 
generace a počítač někteří sice mají, 
ale většina z nich s ním nepracuje 
tak intenzivně jako mladá genera-
ce. No, a že bych se nějak umístila, 
jsem opravdu nečekala, byla jsem 
velmi překvapená.
Obě předávání cen pro mne byly 
krásné zážitky. Nejčerstvější dojmy 
mám pochopitelně z minulého 
čtvrtka. Předávání Nejvyššího oce-
nění kraje Vysočina v  Horáckém 

divadle bylo pro mne nezapome-
nutelné. Vytvořila se tam skvělá 
atmosféra, osobně jsem poznala 
další oceněné a hudební doprovod 
Belladonna quartetu večer ještě 
více umocnil. 
Děkuji těm, kteří mě nominova-
li a těm, kteří pro mě hlasovali. 
Obou cen si velice vážím. Po-
chopitelně to vnímám také jako 
ocenění pro členy výboru a  pro 
lidi, kteří pracují se mnou a  jsou 
spolehliví. I jim patří moje podě-
kování. 
Ale již dost slov, vždy za sebe ra-
ději nechávám hovořit svou práci. 
Máte ještě vůbec čas na svoje ko-
níčky?
I tahle práce ve VGS je mým ko-
níčkem. Ale mimo to mám i další 
zájmy. Rádi s rodinou cestujeme, 
s manželem tančím společenské 
tance, zahradničím, čtu, poslou-
chám kvalitní muziku. Povolání 
lékárníka je velice náročné, tudíž 
Vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti se věnuji hlavně po veče-
rech. Ale pochopitelně mi pomá-
hají ostatní členové výboru VGS.
Na závěr bych chtěla poděkovat
Jupiter clubu za zázemí, výboru 
VGS za spolupráci a městuVelké 
Meziříčí za podporu.

Text a foto: Iva Horká

Dušičkové rozjímání a česká malost
Původně jsem chtěl tímto 
článkem jen připomenout po-
míjivost našeho lidského bytí. 
Blíží se totiž 2. listopad, svátek 
zesnulých, lidově Dušičky.

Ti věřící pak slaví svátek litur-
gického ruku, ti nevěřící prostě 
vzpomínají na  své předky, pří-
buzné či přátele. Klademe kvě-
tiny, věnce či věnečky na  hroby 
těch, které jsme měli rádi a kteří 
již nejsou. Zapalujeme svíčky 
na paměť a počest těch, kteří kdy-
si žili s námi, byli součástí našeho 
bytí a jejichž čas se již naplnil.
A ani moc nepřemýšlíme o tom, 
že i náš čas se jednou naplní a že 
i  ti, kteří jsou generačně mladší 

a kteří nás dnes mají rádi, jednou 
budou klást květiny a  zapalovat 
svíčky na  naši počest… Z  psy-
chiatrie si pamatuji pojem ka-
tathymní suprese. Čili potlačení 
myšlenky na smrt. Většina z nás 
si vlastní omezenou existenci ne-
připouští a žije každodenní všed-
ností. Asi je to dobře a asi to patří 
k lidskému životu. 
Přesto si však myslím, že uvě-
domovat si vlastní zranitelnost 
a  časově omezenou existenci 
na tomto světě bychom měli ale-
spoň v době svátků Dušiček. Tře-
ba proto, abychom nežili ve  lži, 
abychom se k sobě chovali dobře, 
abychom se měli – alespoň tro-
chu, trošičku – rádi.

A  nyní vysvětlení oné malosti 
v nadpisu mé úvahy.
Prezident naší malé České repub-
liky zřejmě neudělí vyznamenání 
kanadskému občanovi českého 
původu panu Jiřímu Bradymu, 
přestože zjevně původně ono vy-
znamenání asi udělit chtěl – na-
konec 88letý pan Brady z Kanady 
nepřiletěl do  své dřívější vlasti 
jen tak… Tato původně lokální 
aférka nabývá mezinárodních 
rozměrů a  mezinárodní ostudy 
ve  spojení s  údajnými důvody 
neudělení státního vyznamenání 
tomuto původně československé-
mu židovskému občanovi. Jeho 
synovec, český ministr kultury 
Daniel Herman, si dovolil setkat 

se s  tibetským duchovním (přes 
nevoli našeho prezidenta), a  tak 
ohrozit naše skvělé vztahy s  Čí-
nou… Ach jo, exprezident Havel 
se asi obrací v hrobě!
Měl jsem tu čest se osobně před 
lety setkat s panem Jiřím Bradym 
v  jeho rodišti v  Novém Městě 
na  Moravě. Vlastním jím pode-
psanou knížku autorky Karen 
Levine „Hanin kufřík“.  V  této 
knížce je velmi detailně a citlivě 
popsán osud sourozenců Hanky 
a  Jiřího Bradyových, židovských 
dětí, žijících se svými rodiči 
v Novém Městě na Moravě. Celá 
rodina se stala obětí nacistického 
holokaustu. Přežil pouze Jiří… 
Mnoho let po této tragédii vypá-

trala Tuniko Išioka, zakladatelka 
tokijského centra pro zkoumání 
holokaustu, Jiřího Bradyho v Ka-
nadě. Pátrala po  něm i  v  Praze, 
jediným vodítkem pro ni byl 
kufřík jeho sestry Hany s  jejím 
jménem. Hana ovšem nepřežila 
Osvětim… Byla jednou z  více 
než 1,1 milionu obětí nacistické 
zvůle v  tomto koncentračním 
táboře. Více než 1,1 milionů du-
šiček…
Mysteriózní atmosféra na  ná-
vštěvníka tohoto likvidačního 
tábora dýchá dodnes. Pamatuji 
si, jak minulý rok při návštěvě 
tohoto pietního místa já i  celá 
moje rodina pociťovala nevy-
světlitelnou úzkost…

Vzpomínám dodnes na  chariz-
matickou postavu pana Bradyho, 
živě si pamatuji na jeho vyprávě-
ní o osudu své rodiny… Pamět-
níci tragické doby protektorátu 
a  holokaustu pomalu a  jistě vy-
mírají, dnešní generace si hrdin-
ství těch, kteří přežili, již  - mož-
ná naštěstí – neumí představit.
Pane prezidente, prosím, vzpo-
meňte si na  nápis v  kostnici 
v Sedleci u Kutné Hory.
Čím jste vy dnes, byli jsme 
i my. Čím jsme my dnes, budete 
i vy…
Čas strašně rychle utíká, zítra 
už nebude koho z generace pana 
Bradyho vyznamenávat !!!

MUDr. Jiří Kaše, Velké Meziříčí

Ani jednu z cen jsem nečekala, říká Helena Švecová, mám z nich ale radost

Práci předsedkyně H. Švecové kladně 
hodnotí i zakladatel VGS V. Makovský
Skvělou práci předsedkyně Heleny Švecové ocenil také zakladatel společ-
nosti a její čestný člen Vladimír Makovský, jenž je i čestným členem Mo-
ravské genealogické a heraldické společnosti z. s. v Brně.
„Helena Švecová vede úspěšně Vlastivědnou a genealogickou společnost jako 
předsedkyně od roku 2012 a její zásluhou dnes společnost ve své činnosti stojí 
na předním místě nejen v našem městě, ale i na Moravě. Za jejího předsed-
nictví pořádá VGS téměř pravidelně (kromě prázdnin) týdenní vlastivěd-
né, genealogické a cestopisné přednášky pro své členy a veřejnost. Bylo jich 
do současné doby uskutečněno celkem 468,“ přidává statistiku V. Makovský. 
Ten dodal, že krom toho bylo zorganizováno 69 vlastivědných zájezdů 
a někteří členové napsali 40 publikací s vlastivědnou a geneal. tematikou.
„Za hodnocené období vzrostla členská základna z 19 na 48 členů, stejně 
tak se navýšil počet účastníků na přednáškách na zhruba padesát osob. To 
vše za vydatné pomoci Jupiter clubu. Členská základna hodnotí dr. Švecovou 
jako velmi dobrou a starostlivou předsedkyni vedle tak zodpovědné profese. 
Členové společnosti plně uznávají zásluhy předsedkyně na úspěšné a příklad-
né činnosti VGS a blahopřejí jí k udělení nejvyššího ocenění Kraje Vysočina,“ 
dodal V. Makovský.                                                                                              -ivh-

Velkomeziříčské děti potěšila Míša Růžičková se svým 
cirkusem. Dováděly s ní v Jupiter clubu. Foto: -dva-

Výstava Obrazy a paličkované šperky v muzeu na 
zdejším zámku trvá do 31. 10. 2016. Foto: -dva-

Radní kraje vyhlášili další ročník ceny za 
společenskou zodpovědnost
Rada Kraje Vysočina vyhlásila 2. ročník soutěže o Cenu hejtmana Kraje 
Vysočina za  společenskou odpovědnost. Soutěž má za  cíl vyzdvihnout 
a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a na-
plňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí 
a společnosti. Přihlásit se do 31. 1. 2017 mohou všechny soukromé subjekty 
a organizace veřejného sektoru i obce působící na území nebo jejichž sídlo 
se nachází v Kraji Vysočina. Kategorie: a) soukromý sektor: a1) zaměst-
navatelé a  jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do  250 
zaměstnanců včetně, a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců. b) veřejný 
sektor: b1) obce, b2) ostatní.                                                                                -red, krú-

Výstava Obrazy a paličkované šperky v muzeu na velkomeziříčském 
zámku končí 31. 10. Poté se mohou návštěvníci těšit na výstavu prací 
Blanky Mudrové. Začne 3. 11. a skončí 16. 12. 2016. Slavnostní vernisáž 
proběhne 2. 11. 2016 od 17 hodin. (Více na straně 5.)

B. Mudrová se narodila v  Rynárci u  Pelhřimova na Vysočině ve druhé 
polovině minulého století. Od svých dvaceti let se zabývá tvorbou z kůže, 
i když v různých formách – původně jako vývojová pracovnice v DUP Pel-
hřimov. V roce 1989 vytvořila svou první kolekci, kterou úspěšně předsta-
vila na výstavě Trenčín město módy. Od roku 1990 dodává kůži, vlastní, 
specifický, poetický styl, který se objevuje na výrobcích z její vlastní díly 
a na kožených obrazech, k nimž nachází inspiraci v osobitém světle všed-
ních věcí kolem nás.

Blanka Mudrová je držitelkou značky „Vysočina regionální produkt“. Svou 
tvorbu prezentuje na různých výstavách v České republice a v zahraničí 
a také na nejrůznějších řemeslných jarmarcích a na akcích zaměřených na 
ruční tvorbu. Její výrobky a plastiky z kůží jsou zastoupeny i ve sbírkách po 
celém světě od USA po Austrálii. 
V roce 2010 otevřela s manželem vlastní galerii kůže v Rynárci, kde vysta-
vuje obrazy z kůže, olejomalby a průřez tvorbou autorských kabelek, akto-
vek a různých věciček z kůže. Dámy budou určitě souhlasit s jejími slovy, 
že: „Každá kabelka má mít svou duši a musí souznít se svým uživatelem. 
Celý život mě provází touha něco tvořit, něco hezkého vymýšlet pro radost 
svému okolí a sama sobě. Kreativní tvoření se mi stalo životní vášní a osudem, 
práce s kůží je mým koníčkem a celoživotním osudem a zaměstnáním.“
                                                                                                                        -muzvm-

Jedna výstava v muzeu končí, druhá začne 3. 11.
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Tvůj úsměv, lásku, po-
hlazení, odnesl vítr v dál 
a nám pouze v srdcích 
našich vzpomínku něžnou 
zanechal.

Dne 3. listopadu 2016 
tomu bude 18 roků, co nás 
navždy opustil náš drahý 
syn, vnuk a strýc, pan

Marek Oláh z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomíná maminka, sestra, bratr, babi 
a ostatní příbuzní.

Dne 28. října 2016 tomu 
bude 20 roků, co nás na-
vždy opustil tatínek a dě-
deček, pan

Ludvík Kubiš
z Uhřínova.

Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Dcery a syn s rodinami.

Dne 24. října 2016 oslavili diamantovou svatbu

Marie a Bohuslav Komínkovi
z Velkého Meziříčí.

Děkujeme za stálou pomoc a přejeme hodně zdraví do 
dalších let.

Dcera a synové s rodinami.

Podekování

Vzpomínáme

Blahoprejeme

Zubní
pohotovost
28. 10. MUDr. Petr Filla, 
Střední 5, Velké Meziříčí
29. 10. MUDr. Kateřina Pa-
řízková, Studentská 7, Žďár 
nad Sázavou
30. 10. MDDr. Marie Kopeč-
ná, Osová Bítýška 130
5. 11. MUDr. Beáta Bíl-
ková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou
6. 11. MUDr. Beáta Bíl-
ková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou
12. 11. MUDr. Vladimíra 
Jelínková, Tyršova 223, 
Velká Bíteš
13. 11. MUDr. Petr Filla, 
Střední 5, Velké Meziříčí
17. 11. MUDr. Marie Kozá-
ková, Zahradní 271, Bystři-
ce nad Pernštejnem
19. a 20. 11. MUDr. Beá-
ta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou

PŮJČKY
před výplatou

do 5000 Kč.
Bez registru.

Tel.: 731 457 371.

(ACHP) Velké Meziříčí
se uskuteční v pátek, 11. 11. 2016 od 17.00 hodin v restauraci u Wachtlů.
(ACHP) Velké Meziříčí

Velké poděkování
Chtěla bych moc poděkovat za ochotu a vstřícnost, se 
kterou jsem se setkala v Horáckém autodružstvu ve 
Velkém Meziříčí. 
Milé a vřelé jednání zaměstnanců p. Vladimíra Peciny, 
pí Mileny Weissové, p. Jaroslava Bendy i předsedy druž-
stva p. Vlastimila Zachovala, pomohlo překonat nepří-
jemnost s poruchou auta, která mě potkala v Třebíči, 
když jsem vezla ráno syna do Denního rehabilitačního 
stacionáře Třebíč. Vozíme ho denně a moc mu tam po-
máhají ve vývoji, takže auto potřebujeme. Denně na-
jezdíme 100 km (4×25 km) auto je tedy pro nás ne-
zbytností. V Horáckém autodružstvu nám půjčili auto 
do doby, než se komplikace vyřeší.
Mockrát děkujeme.                            Jana Čermáková

Přijímáme objednávky na

Kontakt: Eva Kořínková – Jívoví, tel. 724 710 268

NUSKIN LIVE AKCE
Nenechte si ujít naprosto ojedinělou a první akci 
svého druhu v České republice!!!

Sobota, 29. 10. 2016 
10 – 16 hodin
Panorama Velké Meziříčí

NUSKIN PRODUCT LIVE

–  V rámci této akce ve stylu EXPO se budete moci 
se svými hosty podrobně seznámit s unikátními 
technologiemi společnosti Nuskin

–  Na jednotlivých stáncích si budete moci vyzkoušet 
a ochutnat produkty s výkladem od profesionálů

–  Živě se propojíme s evropskou konferencí v Kodani
–  speciální host z centrály Nuskin v Budapešti: 

Kristýna Biró – account manažerka

Vstup ZDARMA
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PRODÁM
* Nový byt 2+kk s krbem a zahra-
dou a  nové řadové domy 5+kk 
nedaleko Velkého Meziříčí. Více 
informací po tel. 608 271 522
* Kompletně zrekonstruovaný 
byt 2+1 se zahrádkou ve VM. Tel.: 
608 271 522.
* Byt 2+kk po  částečné rekon-
strukci se zahrádkou ve  VM. Tel.: 
605 054 470.
* Dvougenerační rodinný dům se 
zahradou ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
608 271 522.
* Rodinný dům 3+1 se zahradou 
ve  Vídni u  Velkého Meziříčí. Tel.: 
731 457 371.
* Včelí med květový 1 kg 110  Kč, 
smíšený 1 kg 130 Kč. Tel.: 
775 246 605.
* Prase, doma krmené. Tel.: 
733 220 519.
* Prostornou garáž s  elektřinou 
a s odvětráváním, na vlastním po-
zemku. Tel.: 777 190 399.
* Brambory Adéla. Cena 600  Kč 
za 1 q, možnost i brambory červe-
né. Tel.: 733 220 519, 723 411 357.
* Staré zemědělské stroje: váza-
cí lis na slámu, secí mašinu, čisticí 
mlýnek na obilí, staré dřevěné vály 
a  jiné, plechová garážová vrata se 
zárubní, náhradní díly na VW Golf 
II., lipové dřevo. Tel.: 604 473 997.
* Traktor Kramer, tříválec, vzdu-
chem chlazený, vlečku 3,5 t, vál ta-
žený, vyor. brambor tažený, traktů-
rek dom. výroby, motor Oktávie + 
náhradní motor. Tel.: 608 715 020.

KOUPÍM
* Pole – pastvinu – les – mý-
tinu. Platba v  hotovosti. Tel.: 
736 626 433.
* Byt nebo menší domek ve Vel-
kém Meziříčí a  okolí. Hotově. 
Tel.: 608 271 522.
* Koupím hodiny: sloupkové, 
figurální, podlahové, pendlovky, 
hrací, stolní a  jiné zajímavé dru-
hy. Dále obrazy 17.–20. století: 
olejomalby, akvarely a  tempery 
na dřevě, plátně, plechu, kartonu 
a papíře všech žánrů a malířských 
stylů. Dále mám zájem o  auto-
ry německé, rakouské, polské, 
maďarské a  slovenské i  obrazy 
nesignované. Dále koupím náby-
tek vyrobený před rokem 1930: 
příborníky, psací stoly, sklení-
ky, komody – zejména bohatě 
vyřezávané a  vykládané. Dále 
chladné zbraně, šavle, kordy, te-
sáky a dýky. Dále koupím šperky, 
stříbrné předměty, svícny, mísy, 
vázy, tácy, hrací stroje a  strojky, 
polyfony, orchestriony, flašinety, 
sochy a sošky z porcelánu, bron-
zu, cínu, slonoviny a dřeva, staré 
hračky. Malované, ryté a více ba-
revné sklo, staré perské koberce 
a jiné zajímavé starožitnosti i celé 
sbírky a  pozůstalosti. Zaruču-
ji rychlé a  solidní jednání. Tel.: 
704 787 323
* Koupím vojenskou výstroj z va-
šich půd, sklepů a stodol do roku cca 
1950: německé, sovětské, rumun-
ské, italské a české armády. Pro po-
třebu plánované výstavní expozice 
VELKOMEZIŘÍČSKO ZA  PRO-
TEKTORÁTU 1939–1945. 
Například výstroj z bývalé Bekovky 
– Feld bekleidungs amt der Luft-
waffe 1/XVII (nyní Motorpal): vy-
souvací nože i poškozené a součást-

ky k nim, tropické klobouky, blůzy, 
košile, kalhoty, kraťasy pískové, ze-
lené a modré barvy, čepice, kšiltov-
ky a lodičky, okované boty s kože-
nou podrážkou, holínky, 12dírkové 
kanady boční i  přední šněrování, 
boty kombinované s plátnem nízké 
i vysoké, skládací příbory, chlební-
ky, ruksaky, tašky, brašny, batohy 
z telecí kůže, pytle, oranžové bake-
litové dózy, ochranné brýle, kukly 
a  ušanky, chrániče kolen, plynové 
masky, polní lahve, helmy, celty, 
oboustranné maskované vaťáky, 
prošívané vaťáky, hliníkové nádoby 
na  vodu, várnice, kanystry, polní 
lopatky, lékárničky, ešusy, hodinky, 
kompasy, rádio-technika, letecké 
bundy, kalhoty a kombinézy s koži-
chem, výstroj se zipy značky Zipp, 
Rapid, Elite, Ri-Ri, výstroj s  cvoky 
značky Prym, Stock, rukavice, pás-
ky přezky, řemínky, postroje, mu-
niční bedýnky plechové dřevěné, 
nášivky, vyznamenání a  medaile, 
zbytky z  techniky jako pásy, kola, 
součástky, tachometry a  přístroje, 
optiky, 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 adre-
sované na Bekovku, fotografie z ob-
dobí protektorátu Velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období protektorá-
tu, rád si i poslechnu zajímavé pří-
hody a  historická fakta z  okupace 
a  osvobození. Nabídněte cokoliv, 
i silně poškozené! 
Dále koupím staré hračky: plecho-
vé, dřevěné, retro autíčka ŠKODA 
1203, 105, 120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. Staré plecho-
vé trojúhelníkové krabice na  olej 
Mobiloil, Shell atd. Staré pivní lahve 
s  odlitým nápisem pivovaru např: 
Gross Meseritscher, L. Heide a jiné 
pivovary. Stará jízdní kola, veterá-
ny, motocykly a  veškeré součástky 
k nim… 
Dále zajistím vyklizení vašich 
půd, sklepů atd. Děkuji za nabíd-
ky, které pomohou rozšířit sbírku 
a plánovanou expozici. Volejte t. č.: 
732 400 672, nebo stačí prozvonit, 
zavolám zpět. 

RŮZNÉ
* Pronajmu byt 2+1 v  Křižano-
vě. Volný od  prosince 2016. Tel: 
736137450.
* Pronajmu byt 3+1 ve  zděné 
čtyřbytovce. Byt se nachází v  1. 
poschodí, ve velmi pěkné lokali-
tě. K  bytu patří garáž, zahrádka 
a  sklep, Obchod, školka a  auto-
busová zastávka cca 90 m. Děkuji 
za zavolání. Tel.: 605 125 847 ve-
čer.
* Hledám pronájem pěkné-
ho bytu ve  Velkém Meziříčí. 
od  ledna 2017. Garsonka, 1+1, 
2+KK. S  kaucí počítáno. Tel.: 
739 845 049.
* Pronajmu dlohodobě RD 
v  klidné části Velkého Meziříčí. 
V blízkosti školka, sportovní are-
ál. Tel.: 605 186 457.
* Hledám k  seznámení kama-
rádku nebo kamaráda ve věku ko-
lem 29 let. Někoho s autem. Tel.: 
704 331 046.
* Žena 51 let/163 cm štíhlé po-
stavy, vdova, hledá hodného, 
štíhlého nekuřáka přiměřené-
ho věku. Jen vážně. SMS na  tel.: 
739 410 821.

Akce VM a okolí

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

VGS Velké Mezirící

Akce v Bíteši

Inzerce Kino Jupiter
27. 10. v 19.30 
VE JMÉNU KRVE
Vstupné 100 Kč, 88 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
28. 10. 2016 v 17.30, 30. 10. v 19.30
DOCTOR STRANGE
Vstupné 120 Kč, 100 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

28. 10. ve 20.00
SMRT VE TMĚ
Vstupné 90 Kč, 88 minut, mláde-
ži přístupný od 15 let.
30. 10. v 16.00
LICHOŽROUTI
Vstupné 130 Kč, 86 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

27. října v 17.00
„VÁŠ OBLIČEJ NIKDY NELŽE“ – ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Další setkání s terapeutkou Danou Švestkovou v Měst. knihovně ve V. Bíteši.
29. října ve 13.00
VÝLET NA KOLE
Za sv. Zdislavou na Svatou horu. Sraz u fotbalového stadionu
PŘIPRAVUJEME:
9. – 16. listopadu 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30
VÝSTAVA PRACÍ KLIENTŮ DOMOVA BEZ ZÁMKU VELKÁ BÍ-
TEŠ A ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠNOVSKÁ
Slavnostní vernisáž – úterý 9. 11. v 16.00 hodin. Výstavní síň Klubu 
kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
11. listopadu v 19.00
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ
Hraje: Cimbálová muzika Púčik. Předprodej vstupenek bude zahájen 
od 15. října na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Vel-
ké Bíteši. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

Do 31. 10. mimo pondělí 9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00
OBRAZY A PALIČKOVANÉ ŠPERKY
Vystavují: Jana Hladíková, Alina Jašková, Jakub Jašek. Zámek VM.
28. 10. 
VÝLOV NETÍNSKÉHO RYBÍKA 
29. 10. v 17.00
PRVNÍ POMOC PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Přednáška Zdeňka Veselého ve Škole umění v Měříně. Vstupné dobrovolné.
29. 10.
ACCORT 
V Kulturním domě ve Vídni.
13. 11. POUŤ MARTINICE
13. 11. POUŤ HORNÍ BORY

Jclub, přízemí, koncert. sál, úterý v  16  h. Změna programu vyhrazena!
1. 11. Putování Banatem – česká enkláva v Rumunsku • PhDr. M. Macháček
8. 11. Řím • Ing. Tomáš Fiala
15. 11. Staré cesty, stezky a silnice na západní Moravě • Ing. Antonín Dvořák
22. 11. Mikuláš a Jan Sarkanderovi • Josef Špidla
29. 11. Pruská invaze roku 1866 z neznámého pohledu
 meziříčských obyvatel • Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

Přerušení el. energie
26. 10. 8.00 – 13.30 Křižanov bytovky na nádraží ČD. 27. 10. 8.30 – 12.00 Sklené nad 
Oslavou nádraží (netýká se domácností). 27. 10. 7.30 – 15.45 Velké Meziříčí, ul. Ko-
menského mezi č.p.1/22 a 10/2 vyjma č.p.5/12. 31. 10. 7.30 – 15.00 Křižanov, ul. Za 
Branou č.p. 559. 3. 11. 7.30 – 15.45 Dolní Heřmanice. 9. 11. 7.30 – 14.45 Velká Bíteš, 
ulice Chobůtky č. 317, 447, 448, 464, 465. 3. 11. 7.30 – 15.45 Dolní Heřmanice, Osla-
va. 9. 11. 7.30 – 14.45 Velká Bíteš, ul. Chobůtky, č. popisné 317, 447, 448, 464, 465.

Vánoce?
S námi je to brnkačka.
České prádlo nemusí znamenat vždy drahé.
Začněte u nás 
Dárky pro celou rodinu
Internetové ceny od výrobce bez poštovného
www.gina.cz, http://spoltex-kravare.cz, www.barley.cz, www.timo.cz, http://cz.aries.eu/
I dětské prádlo můžete mít od českých výrobců za nízké ceny.

od 135 Kč  od 114 Kč  od 143 Kč  od 135 Kč   od 491 Kč     od 549 Kč 

   od 513 Kč  od 513 Kč  od 579 Kč   od 94 Kč    od 197 Kč od 223 Kč

V nabídce máme hravou kolekci dívčích kalhotek a k nim sladěných tílek 
a triček. Všechno prádlo je vyrobeno z kvalitních bavlněných materiálů.

Textil, oděvy a prádlo Gina, Novosady 39, Velké Meziříčí
Po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.00           tel. 739 301 221 Jana Čermáková

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

Místo konání – ZŠ Sokolovská 
KONTAKT: 608 662 781

Anglictina-kurzy@seznam.cz
www.kurzy-anglickeho-jazyka4.webnode.cz

CENA vzpomínky, bla-
hopřání či poděkování 
je bez fotografie 150 Kč, 
s fotografií 200 Kč. Po-
dávat je můžete buď 
v redakci na Náměstí 
č. 4 (dvůr Květinářství 
Flouma), nebo mailem 
(ivahorka@seznam.cz). 
Poděkování za charitní 
skutky či služby uveřej-
ňujeme zdarma.    -red-

VYKOUPÍME AUTO v jakémkoliv stavu i bez STK,
cena do 30.000 Kč nebo dohodou.
Prozvoňte, zavoláme, i SMS – 720 565 756.



strana 6 medřičské listy | číslo 39 | 26. října 2016

Duchovní slovo:

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Na podzim slaví křesťané svátek 
díkčinění, díkůvzdání. Původně to 
byla slavnost, při níž se děkovalo 
za úrodu, dnes má trochu přene-
sený význam. Děkujeme za to, co 
se nám urodilo v práci, co dobrého 
se stalo v rodině, zkrátka v našem 
životě. Ať už jsme na tom měli po-
díl nebo to přišlo docela nezaslou-
ženě. A úplně vespod je zasutý ten 
největší dík, totiž za dar života.
Jeden fi losofující kamarád vzal 
do ruky jablko a řekl mi jen tak: 
„Co vidíš?“ – „No přece jablko“, 
zněla až příliš samozřejmá odpo-
věď. „Podívej se přece pořádně!“ 
Vůbec jsem netušila, kam tím 

míří. „Podívej se přes to jablko 
dál. Nevidíš taky trochu strom, 
na kterém vyrostlo? Nevidíš taky 
zahradu, v které vyrostlo? Nevidíš 
slunce, které na ten strom svítilo 
a dalo jablku dozrát? Nevidíš taky 
déšť, co padal, aby měla jabloň do-
statek vláhy? Nevidíš tuhle zemi 
taky – jak letí vesmírem, a je celá 
jako taková zahrada? A  nepře-
mýšlíš nad tím, že Někdo chtěl, 
aby tu zrovna tohle jablko bylo?“
A přitom mi došlo, co je díkčinění. 
Život má dobrý původ. V  Bohu. 
A na nás záleží, z  jakého úhlu se 
na život díváme a v jakém smyslu 
jednáme. Ten pohled se denno-

denně učím. Pohled kontextu, 
souvislostí. Někdy je to těžké – 
člověk by nejradši přehlídnul celé 
okolí a věnoval se jen sobě. Boju-
ju proti zakalenému pohledu na 
život trojím způsobem.
Děkováním. Za to, co přichází 
nezaslouženě, jenom tak, zdar-
ma. Za víru, že život drží Bůh. 
Děkuju za to, že se kolem nachá-
zejí lidé, kteří bojují za pravdu 
a zkouším to taky. Děkuju za pří-
ležitost, kterou mi druzí dávají. 
Za pochopení, za spolupráci… 
Někdy dávám ruce pryč. Proto-
že občas je dobré říct si, že mojí 
absencí vztahy okolo ani práce 

nepadají. Takové umění „nechat 
to být“. Ani práce, ani rodina, ani 
sbor, ani církev, ani členství v ně-
jakém spolku třeba se beze mě 
nehroutí do prázdna a ztracena.
A to třetí je taky docela obyčejné: 
dávání. Když dávám k  dispozici 
– svůj čas, pozornost, když svěd-
čím o milosti, které se mi dostá-
vá, když se rozdělím o své peníze 
nebo kus jídla, zdvihnu oči od 
toho, co mi patřilo a podívám se 
na druhého. Jestli zachytím tvář 
druhého, nebo dokonce původ 
té tváře, pak mám proč vzdávat 
díky. Bohu díky.

Markéta Slámová

St 26. 10. 7  h Mše sv.: Za Viléma 
Jahodu a  vnuka Viléma, za rodiče 
Jahodovy a  Hlavovy. 18.30  h Mše 
sv. Mostiště. Čt 27. 10. 7 h Mše sv.: 
Za rodinu Burgetovu a Dvořákovu. 
18 h Mše sv.: Za živou a † rodinu 
Kazdovu, Dvořáčkovu, Juránkovu 
a duše v očistci. Pá 28. 10. Svátek sv. 
Šimona a Judy, apoštolů. 8 h Mše 
sv.: Za rodiče Dvořákovy, Charvá-
tovy, Josefa Doležala, za Milušku 
Charvátovu, rodiče a duše v očistci. 
14 h – 16 h svátost smíření. 17 h 
Mše sv.: Za  †  rodiče,  †  bratry, za 
živou a † rodinu Kadlecovu a Brab-
covu. 19 h – 21 h svátost smíření 
před obdobím Dušiček. So 29. 10. 
Památka bl. Marie Restituty Kaf-
kové, panny a mučednice. 7 h Mše 
sv.: Na poděkování za 55 let života. 
18  h Mše sv.: Na poděkování za 
50 let společného života s prosbou 
o  Boží požehnání a  ochranu pro 
celou rodinu. Ne 30. 10. 31. nedě-
le v  mezidobí. 7.30  h Mše sv.: Za 
rodiče Chlubnovy, bratra, švagra 
a živou rodinu. 9 h Mše sv.: Za † ro-
dinu Přibylovu a Drápelovu a dary 
Ducha svatého. 10.30 h Mše sv. pro 

rodiny s dětmi: Za živou a † rodinu 
Rosovu a Pospíšilovu, Boží pomoc 
a ochranu a duše v očistci. 11 h Mše 
sv. Mostiště a po mši svaté pobož-
nost na místním hřbitově. 15  h 
Pobožnost na novém hřbitově na 
Karlově. 18 h Mše sv.: Za farníky.
Farní oznámení: Každý čtvrtek 
zveme malé i větší děti na mši sva-
tou v 18 h v kostele sv. Mikuláše ve 
VM. • V ne 30. října v 19 h setkání 
Spolku Ludmila na faře. • Setká-
ní biřmovanců: 4. a  18.  listopadu; 
2. a  16. prosince, vždy v  19.30  h. 
• Skauti z  Velkého Meziříčí při-
bírají nové členy (kluky ve věku 
od 6 do 11 let). Bližší informace 
najdete na nástěnce a  na webu 
www.vm.abahoa.cz
Kalendář plánovaných akcí ve far-
nosti: Plánovaný výlet do Jihlavy 
pro menší i  větší děti se uskuteční 
26. 10. Na programu je zábavní park 
Robinson a Jihlavské podzemí. Sraz 
v  8.45 h na autobusovém nádraží. 
Příjezd v  17.11 h na autobusové 
nádraží. • Plánovaný dvoudenní 
výlet do Brna pro žáky od 2. stupně 
ZŠ se uskuteční 27. a 28. října. Sraz 

v 8.15 h na vlakovém nádraží. Pří-
jezd v pátek v 17.25 h na vlakové ná-
draží. Přespání na faře u sv. Augus-
tina. • V út 1. 11. o slavnosti Všech 
svatých budou mše svaté v  kostele 
sv. Mikuláše 7 h, 8 h a 18 h hodin. 
Příležitost ke svátosti smíření bude 
navíc ještě od 16 h do 17.50 h. • Ve 
středu 2. 11. budou mše svaté v kos-
tele sv. Mikuláše v 7 h, 8 h a 18 h 
hodin. • Mše svatá s udělením svá-
tosti nemocných bude v neděli 6. 11. 
v 15.30 h. Od 14.30 h příležitost ke 
svátosti smíření. Prosíme, abyste 
umožnili účast na mši svaté a přijetí 
svátosti nemocných pro ty, kteří už 
dlouho v kostele nebyli.
Ohlášky pro Bory a okolí
Čt 27. 10. Horní Bory 18  h Mše 
svatá pro děti. Pá 28. 10. Svátek 
sv. Šimona a Judy, apoštolů. Dolní 
Bory 18 h Mše sv.: Za rodiče Toma-
novy, celou přízeň a duše v očistci. 
So 29. 10. Horní Bory 11 h Svateb-
ní Mše sv.: Vojtěch Sýkora a Lenka 
Křehlíková. Ne 30. 10. 31. neděle 
v  mezidobí/výročí posvěcení kos-
tela v Horních Borech. Horní Bory 
9.45 Mše sv.: Za Josefa Dostála, 

bratra, jejich rodiče, živou a † pří-
zeň. Horní Bory 14.30  h pobož-
nost na hřbitově.
Kalendář plánovaných akcí ve far-
nosti: V út 1. 11. o slavnosti Všech 
svatých bude mše svaté v  kostele 
v  Horních Borech v  18  h hodin. 
•  Ve st 2. 11. bude v  Dolních Bo-
rech od 15.30  h možnost svátosti 
smíření, v  16  h mše svatá a  po ní 
pobožnost na místním hřbitově. 
V 18 h hodin pak bude mše svatá 
v Horních Borech.
Ohlášky pro Netín a  okolí: Pá 
28.  10. Svátek sv. Šimona a  Judy, 
apoštolů. Netín 18.30 h Mše sv.: Za 
rodiče Krejzlovy, celou živou rodinu 
a † přízeň. Ne 30. 10. 31. neděle v me-
zidobí. Netín 8 h Mše sv.: Za Věru 
Chalupovu, rodiče Volfovy, Čermá-
kovy, Chalupovy a  dva syny. Netín 
15.30  h pobožnost na hřbitově.
Kalendář plánovaných akcí ve far-
nosti: V út 1. 11. o slavnosti Všech 
svatých bude mše svaté v  kostele 
v Netíně v 16.30 h. Svátost smíření 
bude od 15.30 h do 16.30 h. • Ve st 
2. 11. bude mše svatá v 16.30 h. 

Josef Drlíček

MS Netín srdečně zve na

KD Netín 5. 11. 2016
Hudba: Vysočinka 

Výstava B. Mudrové: 
Kožené obrazy, kožené 
plastiky, olejomalba, 
osobitá kožená galanterie

Slavnostní večer Miss Horácka 2016 se uskuteční v třebíčském Di-
vadle Pasáž 5. listopadu 2016 od 19 hodin. I Vy můžete být u toho. 
Stačí pouze správně odpovědět na naši otázku:
Jak se jmenovala loňská Miss Horácka?
1) Denisa Papežová
2) Iveta Sáblíková
3) Denisa Biskupová
Správnou odpověď zasílejte na mail: ivahorka@seznam.cz nebo 
SMS na tel. č. 732 203 787 do příští středy, tj. 2. 11. včetně. Výherce 
získá obratem volné vstupenky na galavečer.

Díkčinění, díkůvzdání

MUDr. Matznerová – každý první pátek v měsíci NEORDINUJE 
• 26. 10. MUDr. Smékalová – DOVOLENÁ • 27. 10. MUDr. Do-
ležal – odpoledne preventivní prohlídky mimo pracoviště Dům 
Zdraví • 2. 11. MUDr. Smékalová – ŠKOLENÍ • 3. 11. MUDr. Ry-
šanová – neordinuje (školení) • 18. 11. MUDr. Doležal – DOVOLE-
NÁ • 18. 11. MUDr. Fillová – DOVOLENÁ • 18. 11. MUDr. Šaj-
nar – DOVOLENÁ • 18. 11. MUDr. Fráňa – DOVOLENÁ 
• 18. 11. MUDr. Horáková – DOVOLENÁ • 24. 11. – 31. 11. (včetně) 
MUDr. Bednářová – DOVOLENÁ

Blesková soutěž 
o volné lístky na MISS 
HORÁCKA 2016
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Extraliga
Dobrovolný – Tech. služby 1:6
Vondráček Petr – Holec 2, Šlapal O. 
2, Chatrný, Kružík
SK Netín – HC Pikárec 8:4
Plhák T. 4, Plhák M. 2, Beran, Dvo-
řák – Jaša L., Jaša P. 2, Vařejka 
HC Ořechov – SK Omega VB 2:9
Dvořák, Micka – Sladký 5, Dobro-
volný, Vrba, Svoboda, Dvořák 
SPL Radostín – H. Heřmanice 6:1
Požár 2, Hubený, Pešek, Váša J., 
Váša L. - Horký
H. Heřmanice – HC Lukáš 3:12
Kutílek 2, Mejzlík – Novák 3, Be-
ránek 2, Klouda 2, Jirovský 2, Za-

hradníček, Matoušek, Černý

1. liga
SK Vídeň – NHÚ Balinka VM 8:1

Vyhlídal 3, Navrátil 2, Nováček, 
Dvořák, Pálka – Mucha J.
HC Tasov – HCF Dráhy VM 2:9
Tesař, Číhal – Šmída 5, Benák, 
Hugo, Smejkal, Kment
Farma Měřín – SK Lavičky 1:4
Půža – Kampas M. 2, Kampas F., 
Turek 
River VM – HC Benetice 5:1
Zelený 2, Hladík, Havlíček Jiří. Ha-
vlíček Jakub - Houzar
HC Bory – Kabadesign VM 2:4
Sokol, Kozel – Wasserbauer, Vacu-
la, Komínek, Kylíšek
HC Křižanov – Str. Zhoř 1:2
Běhal – Kazda, Bartušek

Kabadesign – HC Křižanov 3:4
Míšek, Hamáček, Komínek – To-
máš 2, Běhal, Horký                -vid-

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Dorost
TJ Lanškroun - HHK VM 3:4 SN 
(0:1, 2:1, 1:1 - 0:0 - 0:1)
Góly a asistence HHK: 11. Bednář 
(Doležal), 25. Burian M. (Bednář, 
Báňa), 52. Šandera (Burian M.), 65. 
Havliš.
Sestava: Svoboda I. (Pestr) - Báňa, 
Šandera, Karásek, Přinesdomů - 
Bednář, Doležal, Burian M. - Pro-
cházka, Havliš, Kapusta L. - Zacha, 
Ambrož, Bartošek.
Rozhodčí: Sedlák - Kolář, Javůrek.
Vyloučení: 6:2, využití: 0:1, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 49:26 
(16:8, 18:8, 15:9 - 0:1). Diváci: 45.
Starší žáci
HHK VM - HC Dukla Jihlava 
1:17 (0:6, 1:4, 0:7)

Gól HHK: 30. Koudela
Sestava HHK: Juda P. - Švejda, Kři-
kava Vác., Chalupa, Zdvihal, Bíbr 
D., Koudela, Hammer, Křikava Vít, 
Kuřátko, Bárta, Krejčí.
Rozhodčí: Kučera, Tichý. Vylouče-
ní: 1:0, využití: 1:0, v oslabení: 0:0.
Mladší žáci
HHK VM - HC Dukla Jihlava 4:7 
(1:1, 0:2, 3:4)
Gól a asistence HHK: 13. Vrzal 
(Katolický M.), 42. Vrzal (Kará-
sek), 44. Vejmola (Katolický Š.), 57. 
Modl (Vrzal).
Sestava HHK: Mašek - Modl, Vrzal, 
Jašek, Čamek, Vejmola, Kratochví-
la, Karásek, Zachoval, Katolický M., 
Jurný, Zeman, Němec, Katolický Š.
Rozhodčí: Tichý, Kučera. Vylouče-
ní: 4:1, využití: 0:0, v oslabení: 0:0.
                     -jj-

HHK MLÁDEŽ

Házenkářští mladší žáci byli úspěšní v Cerekvi

KTS Borovnice - TK Autocolor Oslavice B 4:14
Body: Bazala Jan 4,5, Šoukal František 4, Klusáček Patrik 3,5, Trutna Ja-
roslav 2.
SK Ježek Velké Meziříčí - Stolní tenis Velké Meziříčí C 9:9
Body: Svoboda Petr 3, Čada Michal 3, Juda Zdenek 2, ,Šoukal Kamil 1 - 
Borůvka Vít 4 ,5, Bednář Ivan 2,5, Kořínek Stanislav 1,5, Dvořák František 
0,5, Zelený Tomáš 0.

STOLNÍ TENIS 

V sobotu 15. října odehráli mladší 
žáci házené další turnaj Ligy Vyso-
činy. V Dolní Cerekvi se naše A a B 
družstvo utkalo s domácím týmem 
a celky Chrudimi a Pardubic. 
A družstvo si bez větších pro-

blémů poradilo se všemi celky a 
zvítězilo výrazným rozdílem. Na 
turnaji jsme si tak mohli vyzkoušet 
některé nové herní situace, které 
snad budeme moct použít proti 
kvalitnějším soupeřům. Je potřeba 

tentokrát pochválit všechny hráče 
za kolektivní a zodpovědný výkon. 
Hráli: Deraha Lukáš, Chalupa 
Martin (18), Strýček Jakub (13), 
Rosa Tomáš (11), Navrátil Radek 
(10), Dobrovolný Lukáš (8), Mach 
Jakub (5), Russ Jakub (4), Čermák 
Jiří (2), Požár Marek (1), Požár Ja-
roslav. 
B družstvo odehrálo dramatický 
turnaj. Až na zápas s naším áčkem 
všechna utkání byla velmi vyrov-
naná a rozhodovalo se až v úplném 
závěru. Tým prokázal charakter, 
když dokázal nepříznivě vyvíjejí-
cí se utkání zremizovat a jednou 
i otočit. Stále nám dělá problémy 
zakončení a výběr místa na hřiš-
ti. Určitě je na tréninku hodně co 
zlepšovat. 

Tým střelecky a herně táhl Filip 
Čížek, dařilo se Marku Požárovi a 
Pavlu Kotoučkovi. V brance velmi 
dobře chytal Tomáš Kučera. Veliké 
zlepšení ukázal Radim Kocourek.
Hráli: Kučera Tomáš, Čížek Filip 
(12), Požár Marek (10), Kotouček 
Pavel (6), Požár Jaroslav (5), Zezula 
Petr (3), Kocourek Radim (2), Sla-
bý David (1), Konvalinka Martin 
(1), Čermák Jiří (1), Švihálek Filip. 
Trenéři: D. Stoklasa a P. Živčic.
VelMez A - D. Cerekev 15:8 (7:4)
VelMez A - Pardubice 16:6 (8:4)
VelMez A  - Chrudim 19:6 (10:3)
VelMez A - VelMez B 21:11 (8:3)
VelMez B - D. Cerekev 11:10 (5:7)
VelMez B - Pardubice 7:7 (5:5)
VelMez B - Chrudim 12:12 (6:7)
               Text a foto: David Stoklasa

HHK Velké Meziříčí „B“ – HC 
Veverská Bítýška 4:3 (0:0, 0:3, 
4:0)
Branky: 45. Frühauf (Hubl), 53. 
Frühauf (Bradáč, Kudláček J.), 54. 
Hubl (Kudláček M., Frühauf), 55. 
Pokorný (Štěpánek, Kudláček J.) – 
26. Brza (Dudák), 36. Hakl (Soko-
lovskij), 36. Krupička (Živný P.).
Rozhodčí: Pekárek – Sobotka, 
Mezlík. Diváků: 18, střely: 39:39. 
Vyloučení: 10:15, navíc Hajný 5 
minut + do konce utkání za vra-
žení na hrazení a Dinga (oba Bí-
týška) 10 minut za protesty proti 
výroku hlavního rozhodčího. Vy-
užití: 3:1.

HHK VM: Hladík (Šeba) – Kud-
láček M., Pokorný – Peterka, Bra-
dáč – Kudláček J. – Hubl, Frühauf, 
Vrána – Šoukal, Barák, Malec – 
Tůma, Štěpánek, Křípal.
První třetina byla vyrovnaná jak 
ve  hře, tak i  na  střely a  nevyu-
žité brankové příležitosti. Oba 
gólmani si podrželi čistá konta, 
takže se šlo do kabin za stavu 0:0.
Skóre zápasu otevřel až ve  26. 
minutě hostující Brza,jenž využil 
přesilovou hru. Ještě veseleji bylo 
Bítýšce o  deset minut později, 
kdy jim jejich soupeř dovolil dva-
krát dorážet před vlastní bránou. 
Úspěšnými zakončovateli byli 

během jedné minuty Hakl a Kru-
pička. Po druhé části byl tedy stav 
0:3 a domácí tým tak měl v po-
sledním dějství co dohánět.
Snaha béčka HHK o změnu skó-
re byla odměněna ve 45. min, kdy 
se dorážkou před Dingou prosa-
dil Frühauf po  přihrávce Hubla. 
Pokračujícímu tlaku meziříč-
ských hráči Bítýšky přestávali 
stačit a začali jej řešit stále častěji 
nedovolenými zákroky. Posled-
ní desetiminutovku utkání tak 
v  podstatě proseděli na  trestné 
lavici, a  to rozhodlo o  výsledku. 
Domácí hokejisté využili mezi 
53. a 55. minutou třikrát po sobě 

početní výhodu 5:3 a  dokonale 
obrátili vývoj zápasu. Postupně 
se prosadili Frühauf, Hubl a Po-
korný. Hosté ještě dostali posled-
ní šanci na  vyrovnání v  závěru 
utkání. I oni hráli proti třem, což 
ještě vylepšili odvoláním bran-
káře,ale ani to už nestačilo. Tři 
body tak nakonec těsně zůstaly 
v Mezu.                   -ht-

1. Sanborn  4 4 0 0 34:5 8
2. Tech. služby 4 4 0 0 38:11 8
3. HC Lukáš 4 3 0 1 38:14 6
4. SK Netín 5 3 0 2 34:21 6
5. Mostiště 4 3 0 1 26:15 6
6. SK Omega 4 3 0 1 22:12 6
7. Agromotor 4 3 0 1 21:13 6
8. Radostín 5 3 0 2 16:20 6
9. Ořechov 4 0 0 4 12:29 0
10. Auto Dobr. 4 0 0 4 7:35 0
11. Horní Heř. 5 0 0 5 9:44 0
12. Pikárec 5 0 0 5 7:50 0

1. SK Lavičky 4 4 0 0 36:7 8
2. HCF Dráhy 4 4 0 0 24:13 8
3. SK Vídeň 4 3 0 1 38:14 6
4. River VM 4 3 0 1 25:11 6
5. Benetice 4 3 0 1 24:13 6
6. Str. Zhoř 4 2 0 2 20:22 4
7. Balinka 4 2 0 2 14:18 4
8. Kabadesign 5 2 0 3 17:27 4
9. Křižanov 5 2 0 3 14:24 4
10. Měřín 4 0 0 4 10:24 0
11. HC Tasov 4 0 0 4 7:29 0
12. HC Bory 4 0 0 4 10:44 0

Hokejové béčko otočilo zápas čtyřmi brankami

Flamengo 2.0 - Kašpaři VM 2:2 
Pobřeží Kocoviny - Botafogo 1:2 
La Bucañeros - Attaco 2:0 
Botafogo - Kašpaři VM 5:2

MALÁ KOPANÁ

1. Bystřice 3 2 0 0 1 17:12 6
2. V. Bítýška 3 2 0 0 1 16:11 6
3. Zastávka 3 2 0 0 1 15:11 6
4. Náměšť 3 1 1 0 1 16:14 5
5. VM „ B“ 3 1 0 1 1 11:14 4
6. VB „B“ 3 0 0 0 3  4:17 0

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka U8 vstoupila do 
mistrovských soutěží
Mladší přípravka U8 má za sebou 
první půlrok mistrovských soutěží. 
Kluci i holky se v průběhu podzimu 
znatelně zlepšili. I když se nám ne-

dařilo vstřelit tolik branek jako na-
šim soupeřům, tak po dovednostní 
stránce jsme patřili k nejlepším.
Věříme, že poctivý přístup k tré-
ninku a radost z fotbalu nás posu-
nou ještě dál.                   -zv-

PŘESPOLNÍ BĚH
Minulou sobotu se v  Pelhřimově 
konal poslední díl podzimního 
LPV 2016/2017 a  byl zde na  pro-
gramu přespolní běh o vzdálenosti 
od 300 m pro nejmladší myšáky až 
po 4200 m pro dospělé. Zdejší po-
řadatelé vždy výsledkovou listinu 
rozdělují na lyžaře, bojující o body 
do celkového pořadí LPV a ostatní 
běžce, kteří se nezúčastní zimních 
závodů.
Naši lyžaři si přivezli celkem 7 me-
dailí. S  přehledem doběhli do  cíle 
na  prvním místě Oliver Harvey, 
Karolína Balejová, Zuzana Rašov-
ská a mezi lyžaři i Hanka Krčálová, 

na druhém místě Natálie Malcová 
a třetí byli Dana Harvey a Jan Von-
dráček
Tímto během skončila podzimní 
série LPV, ve které si nejlépe vedly 
Kristýna Neumanová, Kája Ba-
lejová, Zuzka Rašovská a  Hanka 
Krčálová, které si do zimní sezony 
přinášejí maximálních 60 bodů. 
Lyžaři mají nyní před sebou přípra-
vu na hlavní sezonu. Někteří odjíž-
dějí již za  týden na první soustře-
dění na  ledovci, ostatní se budou 
kondičně připravovat v  tělocvičně 
a  hlavně všichni doufají konečně 
v pořádnou bílou zimu.                 -id-

Okresní přebor II. třídy
1. TK Autocolor Oslavice B 2 2 0 0 0 26:10 6
2. Stolní tenis Velké Meziříčí C 2 1 1 0 0 22:14 5
3. SK Ježek Velké Meziříčí 2 1 1 0 0 22:14 5
4. Sportovní klub Vídeň 2 1 0 1 0 20:16 4
5. SK Nové Dvory B 2 1 0 1 0 18:18 4
6. TJ Sokol Polnička B 1 1 0 0 0 10:8 3
7.TJ Žďár nad Sázavou G 2 0 1 1 0 12:24 3
8. Ostrov nad Oslavou 1 0 1 0 0 9:9 2
9. KST Borovnice 2 0 0 2 0 12:24 2
10. Fryšava 2 0 0 2 0 11:25 2

Okresní přebor I. třídy
1. SK Nové Dvory 2 2 0 0 0 24:12 6
2. TJ Spartak Velká Bíteš 2 2 0 0 0 24:12 6
3. Orel Bystřice n.P. 2 2 0 0 0 23:13 6
4. TJ Netín 2 1 0 1 0 16:20 4
5. TK Autocolor Oslavice 1 1 0 0 0 11:7 3
6. TJ Sokol Nížkov B 2 0 0 2 0 15:21 2
7. TJ Žďár nad Sázavou E 2 0 0 2 0 11:25 2
8. SK Sokol Lhotky B 1 0 0 1 0 7:11 1
9. TJ Sokol Rovečné 1 0 0 1 0 7:11 1
10. TJ Žďár nad Sázavou F 1 0 0 1 0 6:12 1

KUŽELKY
Krajská soutěž Vysočiny B 
Spartak VM B 1598:1571 
Nové Město na Moravě C *4:2
Mičková 410:389  Svobodová
Žák 353:354  Lovíšek
Kamenský 417:434  Kuběnová
Starý 418:394  Moravcová
Ve vyrovnaném utkání náš tým vy-
hrál o 27 kuželek.

Start Jihlava C 1506:1499 
Spartak VM C *4:2
Dinnebierová 320:358  
Badalík 
Novák 384:355  Lavický F 
Kestler 408:376  Lavický A 
Tkáčová 394:410  Mátl 
Céčko těsně prohrává o 7 kuželek.
                     -st-

1. La Bucañeros 2 2 0 0 6:1 6
2. Botafogo 2 2 0 0 7:3 6
3. Attaco 2 1 0 1 3:2 3
4. Kašpaři 2 0 1 1 4:7 1
5. Flamengo 2 0 1 1 3:6 1
6. P. Kocoviny 2 0 0 2 1:5 0

Muži B 12. kolo
AFC Humpolec - FC Velké Mezi-
říčí B 3:1 (2:1)
Branka: Kafka
Starší dorost 12. kolo
FK Blansko - FC Velké Meziříčí 
3:1 (0:0)
Branka: Houdek
Mladší dorost 12. kolo
FK Blansko - FC Velké Meziříčí 
6:0 (3:0)

FOTBAL - FC VM

Semifinálová utkání
Křižanov - Starší páni Velké 
Meziříčí 5:0 (4:0)
Branky: 2x Zdeněk Studený a 
Petr Těšík, Petr Pálka.

Slza VM - Bohdalec 1:0 (1:0)
Branka: Milan Puzrla
Ve finále se tedy utkají Slza VM 
a Křižanov, o 3.místo SP VM a 
Bohdalec.              -nov-

VETERÁNSKÁ LIGA
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Fotbalisté přivezli první vítězství ze soupeřova hřiště. Jsou na třetím místě MSFL

SK Líšeň - FC Velké Meziříčí 0:2 
(0:0)
Hlavní rozhodčí: Páral Roman, 
AR1-2: Gloser, Kozubík, delegát: 
ing.  Holík Miloš. Góly: Kriegs-
mann, Demeter. ŽK: 32. Hanuš - 
34. Smejkal. Diváci: 185.
Sestava hosté: Kruba - Kriegsmann, 

Šimáček, Krejčí – Dolejš (90.Hláv-
ka), Berka, Smejkal, Šuta, Demeter 
(90.Čermák) – Simr, Mezlík (84. 
Půža) - na  lavičce trenér Smejkal, 
vedoucí mužstva ing. Mynář.
Dnešní utkání se hrálo na  velmi 
nerovném a  podmočeném hřišti 
za velmi slušného podzimního po-

časí. Náš tým opět přijel podpořit 
slušný počet našich fandů, kteří byli 
v hledišti pořádně slyšet, za což jim 
náš tým moc děkuje.
Ve  druhé minutě ztratil ve  středu 
hřiště míč Smejkal a  po  rychlém 
brejku Fáll střílel nad Krubovu 
branku. V  5. minutě po  rohu do-

mácích Stehlík hlavičkoval opět 
nad naši branku. V 6. minutě opět 
Kruba vychytal z  úhlu střílejícího 
Stehlíka. V  9. minutě se opět za-
skvěl dobrým vyběhnutím Kruba. 
V  11. minutě předvedl krásný zá-
krok Rychetský po střele Demete-
ra, který vypálil z 25 metrů do ši-
benice jeho branky. Ve 12. zahrával 
Demeter RK a hlavička Simra byla 
zblokována. V 16. minutě předvedl 
svůj typický křídelní náběh Dolejš 
a na jeho přesný centr do vápna si 
naběhl Mezlík, ale jistý gól zbloko-
val domácí obránce. V 18. minutě 
vyslal pěknou střelu Kriegsmann, 
ale těsně minula branku Líšně. 
V 25. minutě centr Mezlíka na Si-
mra, ten ho sklepl Dolejšovi, ale 
střela opět těsně vedle branky do-
mácích. V 36. minutě rychlý brejk 
domácích zastavil Krejčí.
Tak jak už je tradicí, druhý poločas 
začal z naší strany pasivně. Prvních 
15 minut druhé půle jsme hráli 

otřesně. Kazili jsme rozehru a vů-
bec neudrželi míč. Naštěstí domá-
cí si nevytvořili žádný větší tlak 
a hlavně šance. V 74. min. po fau-
lu na  Simra se kopal VPK, ale 
střelu Dolejše Rychetský vychy-
tal. V  80. minutě zahrával VPK 
z  25 m Demeter a  míč ve  vápně 
šikovně hlavičkoval Kriegsmann 
a bylo 0:1. V 82. si na Demeterův 
centr naběhl Simr, ale jeho hla-
vičku chytl domácí brankář. V 85. 
minutě Simr sice dal gól, ale hlav-
ní sudí Páral ho pro údajný faul 
neuznal. V 86. minutě Páral naří-
dil přísnou penaltu po  obraném 
zákroku Simra ve velkém vápně. 
Tam se vyznamenal náš brankář 
Kruba, který vystihl směr střely 
a  krásným zákrokem míč chytil. 
V  89. minutě konečně proměnil 
rychlý brejk Demeter - 0:2.
Nejlepší hráči utkání: Krška - 
Kruba, Demeter.
Vyjádření trenéra Smejkala: 

„Dneska domácí zabetonovali 
svoje vápno. Na Dolejše postavi-
li osobní obranu. To nám činilo 
velké problémy. Kluci místo toho, 
aby se pokusili o  jednoduše na-
kopnuté míče za obranu, neustále 
kombinovali před tímto obraným 
blokem. V  závěru utkání nás 
podržel chycenou penaltou Kru-
ba. Dnešní utkání nebylo vůbec 
z naší strany pohledné, ale za prv-
ní tři body z  venkovního utkání 
jsem velmi rád.“                          -fcvm-

1. Sigma Olomouc B 13 8 1 4 28:12 25
2. Vyškov 13 7 3 3 22:11 24
3. Velké Meziříčí 13 7 1 5 36:26 22
4. Uničov 13 5 7 1 23:16 22
5. Otrokovice 13 7 1 5 21:30 22
6. Petřkovice 13 6 3 4 30:21 21
7. Hulín 13 6 2 5 23:19 20
8. Třebíč 13 6 2 5 21:19 20
9. Zlín B 13 6 2 5 21:20 20
10. Slovácko B 13 5 5 3 18:18 20
11. FC HLUČÍN a.s. 13 5 4 4 18:15 19
12. Mohelnice 13 4 4 5 16:18 16
13. HFK Olomouc 13 4 2 7 10:31 14
14. Blansko 13 3 1 9 14:21 10
15. SK Líšeň 13 1 4 8 13:24 7
16. Kroměříž 13 1 4 8 16:29 7

HHK VM - HC Spartak Uherský 
Brod 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Góly a asistence: 18. Sobotka (Do-
stál, Křenek), 24. Křenek (Dostál, 
Šerý), 31. Štěpánek (Krča) - 38. Ši-
ller (Peterka), 53. Ondráček (Pšur-
ný, Kubiš).
Sestava: Juda J. (Štourač) – Vlašín 
P., Šerý, Ambrož, Burian, Kochá-
nek, Kučera, Vondráček V. - Kře-
nek, Dostál, Sobotka - Krča, Pej-
chal, Štěpánek - Vlašín M., Roupec, 
Střecha - Bula.
Rozhodčí: Melich - Kučera, Tkáč.
Vyloučení: 5:6, navíc: Křenek 
(HHK) 5+DKU za  zásah do  ob-
lasti hlavy a krku a Krča (HHK) 10 
min. nesportovní chování. Využití: 
1:1. Střely na branku: 31:35 (14:10, 
13:11, 4:14). Diváci: 217.
Procentuální úspěšnost brankářů: 
Juda J. - 94,29 % - 33 zákroků

V sedmém kole KL na sebe nara-
zili aktuálně dva neporažené týmy, 
které byly na prvních dvou místech 
průběžné tabulky. Soupeř v  mi-
nulém kole vyškolil v  domácím 
utkání, do  té doby suverénní tým 
Kroměříže, rozdílem třídy. Proto se 
dal očekávat velmi kvalitní souboj 
o první místo. Hosté měli k dispo-
zici tři obranné formace a komplet-
ní čtyři útočné lajny. Naši trenéři 
mohli do zápasu počítat s šestnácti 
hráči do  pole. Omluveni byli pro 
zranění Luboš Chlubna a Petr Roz-
marín. Z  pracovních důvodů byl 
mimo hru Jirka Kudláček.
Utkání splnilo všechna očekávání. 
Hrál se oboustranně hokej dru-
holigové úrovně. Hned v  první 
minutě měli hosté přesilovou hru, 
kterou nedokázali zužitkovat. V 7. 
min měli možnost si zahrát přesi-

lovku domácí, ale taky ji nevyužili. 
Ve 14. min seděli na trestné lavici 
na  každé straně po  jednom hráči. 
Ani tento nestandardní počet hrá-
čů na ledě nevedl ke změně stavu. 
Velmi slušná návštěva viděla prv-
ní gól na  konci 18. minuty. To se 
po přihrávce Dostála a Křenka pro-
sadil Sobotka. Ten střelou pod víko 
nedal Zubovi nejmenší šanci - 1:0. 
První část tak skončila těsným ve-
dením našeho družstva.
Vstup do  druhé třetiny vyšel lépe 
našemu mužstvu. Ve  24. min se 
prosadila opět první formace 
HHK. Po  přihrávce Šerého a  Do-
stála střílí druhý gól utkání Kře-
nek - 2:0. Ve 29. min zasáhl brod-
ský útočník Pšurný Jirku Roupce 
hokejkou do  obličeje a  způsobil 
mu tržnou ránu. Za tento faul do-
stal hráč hostí čtyřminutový trest. 

Po půl minutě šel za katr další hráč 
hostů a  náš tým měl dvouminu-
tovou přesilovku 5:3. Během této 
přesilové hry se usadili naši hráči 
v útočném pásmu a místy až drti-
vý tlak zužitkovali v  polovině 31. 
minuty. To se po střele Krči dostal 
kotouč ke  Štěpánkovi, který po-
hotovou střelou do  odkryté uher-
skobrodské svatyně zvýšil na  3:0. 
V  závěru druhé třetiny si přesilo-
vou hru zahráli i  hosté. Po  střele 
Peterky zůstal kotouč nekrytý pod 
pravým betonem Judy. Z následné 
Šillerovi dorážky, skončil kotouč 
v naší brance - 3:1.
Ve třetí třetině padl gól po 18 vte-
řinách do Zubovi svatyně, ale před 
tím již hlavní rozhodčí odpískal vy-
sokou hůl Křenka. Stav se proto ne-
měnil. V 53. min se opět prosadili 
hráči Brodu a snížili na rozdíl jedi-

ného gólu. S přibývajícími minuta-
mi začal narůstat tlak soupeře, kte-
rý toužil po vyrovnání. V 56. min 
fauloval ve středním pásmu Křenek 
protihráče. Hlavní rozhodčí Melich 
poslal domácího hráče předčasně 
do  sprch za  úder do  oblasti hlavy 
a krku. Spartak měl tak téměř pět 
minut přesilovou hru k tomu, aby 
vyrovnal. Hosté se usadili v našem 
obraném pásmu a  z  každé pozice 
stříleli na naši branku. V té byl však 
vždy na svém místě gólman HHK 
Jarda Juda. V  čase 58.18 obdržel 
osobní 10min. trest za nesportovní 
chování Michal Krča. Trenér hostí 
Kůdela odvolal 67 vteřin před kon-
cem třetí třetiny gólmana a  hosté 
hráli power play. Po  vhozeném 
buly v  našem obraném pásmu se 
dostali několikrát ke střele brodští 
obránci. Jejich projektily se vždy 

odrazily od našeho gólmana. Jedna 
z mnoha střel zasáhla Judu do ne-
chráněného místa. Po  ošetření se 
opět postavil do brány. Ve zbývají-
cích vteřinách si již naši hráči vede-
ní pohlídali a v utkání zvítězili.
Program mužů na tento týden:
Pátek 28. 10. Uherský Ostroh - 
HHK VM, začátek utkání v 17.00 
(zimní stadion Uherský Ostroh)
Neděle 30. 10. HHK VM - Uničov, 
začátek utkání v 17.30 (zimní sta-
dion Velké Meziříčí).                   -jj-

Hokejisté vyhráli posedmé v řadě. Jako jediní jsou stále neporaženi

1. Velké Meziříčí 7 7 0 0 0 35:19 21
2. Kroměříž 7 6 0 0 1 46:25 18
3. Uherský Brod 6 5 0 0 1 36:18 15
4. Uherský Ostroh 7 5 0 0 2 33:19 15
5. Boskovice 6 4 0 0 2 32:18 12
6. Uničov 6 3 0 0 3 30:23 9
7. Břeclav 7 3 0 0 4 24:36 9
8. Velká Bíteš 5 2 0 0 3 20:21 6
9. Rosice 5 2 0 0 3 22:26 6
10. Blansko HK 7 2 0 0 5 15:31 6
11. Hodonín "B" 7 1 0 0 6 20:34 3
12. Uh. Hradiště 6 1 0 0 5 18:40 3
13. Vsetín "B" 6 0 0 0 6 18:39 0

Muži 6. kolo 2. liga Morava - jih
TJ Sokol Velké Meziříčí - SK Ku-
řim 35:32 (17:12)
Po vítězství v Juliánově bylo povin-
ností bodovat i na domácí palubov-
ce a napravit nedobrý herní projev 
z  minulých utkání. Tabulka je ve-
lice vyrovnaná a  každý neúspěch 
na domácím hřišti bude znamenat 
značnou komplikaci v závěrečném 
zúčtování. Kuřim měla v  plánu 
nám oplatit vyřazení v  prvním 
kole Českého poháru a odpoutat se 
od spodních pater tabulky. Náš cíl 
byl bezpodmínečně navázat na po-

slední vzájemný zápas, a rovněž se 
dostat o  nějaké místo v  celkovém 
pořadí výš. 
Vstup do  utkání nám vyšel veli-
ce dobře, kdy především výborně 
chytající Vojtěch Drápela nedal 
hostujícím hráčům příliš prostoru 
k zakončení a několika výtečnými 
zákroky potvrdil skvělou formu.
Dařilo se zakončovat herní kombi-
nace a  postupně navyšovat skóre: 
9. minuta 7:3. Střelecky se zaskvělo 
trio Večeřa – Matušík – Živčic. 
Hosté využili time-out a jejich hra 
se zpřesnila, zatímco našim střel-

cům se přestalo dařit v zakončení 
100% příležitostí, což dokázalo 
i  tristní proměňování 7m hodů!!!  
Brankový rozdíl získaný v  úvodu 
zápasu jsme nedokázali navýšit 
a  tímto způsobem se pokračovalo 
i ve druhé části zápasu. Kuřim zlep-
šila pohyb, a  v  naší obranné čin-
nosti se začalo hromadit množství 
chyb podpořené příliš individuální 
hrou v útoku. K obratu ve výsledku 
již nedošlo a po zásluze si můžeme 
připsat dva důležité body.
Hra snášela přísnější měřítko pou-
ze v první části zápasu a do druhé-
ho dějství  jsme vstoupili opět velice 
nedůrazně s pocitem, že se nemůže 
nic stát... Nyní nás čeká dva týdny 
reprezentační přestávka a 13. listo-
padu sehrajeme další kolo na hřišti 
dobře hrajícího Tišnova. 
7m hody 2/6:1/2, vyloučení 1:2 
diváků 99. Sled branek: 4:1, 10:6, 
14:11, 17:12, 23:18, 29:24, 33:27, 
35:32
Sestava: Vojtěch Drápela, Ondřej 
Poul - Vítězslav Večeřa (9/1), Pavol 
Živčic (7), Roman Matušík (7), Jiří 
Kaštan (5/1), Martin Janíček (5), 
David Kubiš (1), Jan Lečbych (1), 
Martin Fiala, Miloš Necid, Filip 
Svoboda, trenéři Martin Janíček st., 
Ladislav Šidlo.       -mj-, foto: J. Hugo

Mladší dorost 2. liga Morava - jih
Sokol Juliánov - TJ Sokol Velké 
Meziříčí 35:41 (18:20)
Mladší dorostenci se v  rámci pá-
tého kola představili v  nafukovací 
hale brněnského Sokola Juliánov. 
Vstup do  utkání však nevyšel dle 
představ, kdy jsme v úvodu prohrá-
vali o  4 branky. Avšak zlepšenou 
obranou a  přesnější střelbou jsme 
do  poločasu dokázali otočit skóre 
na svoji stranu a do šaten šli kluci 
s dvoubrankovým vedením.
Druhý poločas pokračoval v rych-
lém tempu a  skóre na  obou stra-
nách narůstalo poměrně razantně. 
Avšak kluci si po celou dobu udr-
žovali mírné vedení až do  koneč-
ného hvizdu. Kluci podali kolek-
tivní výkon. V  utkání se střelecky 
dařilo především Vojtovi Svobodo-
vi a Štěpánu Fialovi. Po celé utkání 
podával nadstandardní výkon Ro-
man Juhoš v brance.
7m-hody 2/1:1/1 vyloučení: 3:4, 
navíc domácí 2x ČK, diváků 38 
Sled branek: 1:3, 6:4, 9:5, 11:12, 
17:16, 18:20, 21:24, 27:27, 31:32, 
33:38, 35:41
Sestava a branky: Roman Juhoš – 
Vojtěch Svoboda (10), Štěpán Fiala 
(8/1), Petr Kavka (6), Alex Cerkal 
(6), Kamil Babáček (4), Dominik 

Šroler (5), Jan Hnízdil (2), Domi-
nik Buchta, trenér Ladislav Šidlo, 
vedoucí družstva Petr Kácal.
TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol 
Sokolnice 33:36 (18:18)
Proti Sokolnicím jsme se uja-
li vedení 2:1, pak jsme již tahali 
za  kratší konec a  soupeř dokonce 
díky našemu mdlému výkonu vedl 
ve 20. minutě 9:15. Naštěstí se kluci 
vzbudili, obrana byla aktivní, útoč-
né kombinace nápadité a perfektně 
zahranou desetiminutovkou jsme 
srovnali do poločasu na 18:18.
V druhé půli se obě družstva přeta-
hovala o vedení a žádné z družstev 

až do  poslední minuty nevedlo 
o víc jak o dvě branky. I přes to, že 
jsme se v  týdnu zaměřili na  hru, 
kdy je náš hráč osobně bráněn, 
nedokázali jsme tyto prvky pře-
nést zatím do hry. Technické chyby 
a přesnější střelba nás stály mnoho 
vynaložených sil, které v  samot-
ném závěru chyběly, a  podlehli 
jsme 33:36. Tým v dnešním utkání 
herně i střelky táhlo duo Dominik 
Šroler a  Kamil Babáček. Klukům 
nechyběla bojovnost, ale kvalita vý-
konu u většiny hráčů nebyla dnes 
na potřebné úrovni.
7m-hody 1/1:6/5 vyloučení: 4:2, 

diváků 69. Sled bra-
nek: 2:1, 4:6, 7:10, 9:15, 
13:17, 18:18, 20:22, 
27:26, 31:32, 33:36.
Sestava a  branky: Ro-
man Juhoš – Dominik 
Šroler (7), Štěpán Fiala 
(6/1), Kamil Babáček 
(5), Vojtěch Svoboda 
(4), Alex Cerkal (4), 
Petr Kavka (3), Do-
minik Buchta (2), Jan 
Hnízdil (2), Alex Ku-
řátko, trenér Ladislav 
Šidlo, vedoucí družstva 
Petr Kácal.  
          -šid-, foto: J. Hugo

Házená: muži porazili Kuřim, dorost vyhrál s Juliánovem a podlehl Sokolnicím

Meziříčský Kriegsmann (z červených hráčů uprostřed) v 80. min otevřel skóre 
utkání. Fotbalisté si nakonec z Líšně odvezli výhru 2:0.         Foto: L. Smejkal ml.


