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Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, 
Hornoměstská 35, 594 12

nabízí pro školní rok 2010/2011 tříleté obory vzdělání:
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář 
zemědělských strojů, Kuchař – číšník, Provoz 
služeb, Obráběč kovů , Strojní mechanik, 
Elektrikář, Zemědělec – farmář, Pekař, Řezník 
– uzenář, Zedník, Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje, Krejčí
a dále možnost nástavbového studia – denní 

i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání

Podnikání
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách 

školy.

Tel.: 566 523 241
e-mail: skola@ssrsvm.cz

www.ssrsvm.cz

Den otevřených dveř í 25. listopadu 2009.

Advokátní kancelář
Mgr. Ilona Dobrovolná

oznamuje zahájení činnosti své pobočky ve Velkém Meziříčí 
v budově Obecníku.

Štěpánská 611/14 Náměstí 79/3
110 00 Praha 1 594 01 Velké Meziříčí

www.dobrovolna.cz
tel.: 776 576 624

Městu se nedaří pronajmout lesy
Velkomeziříčští se opakovaně pokouší pronajmout asi sto dvacet hek-

tarů městských lesů. Zájemci o jejich pronájem se sice v minulosti našli, 
ale od svého záměru vždy nakonec odstoupili. 

„Znovu zveřejňujeme záměr pronájmu městských lesů. Teď jsme do-
jednali trochu jiné podmínky a předpokládáme, že se někdo přihlásí,“ 
informuje starosta František Bradáč s tím, že se městu dosud nepodařilo 
nalézt žádný jiný systém hospodaření v této části městských pozemků.  
Prodej lesů již Velkomeziříčští v minulosti diskutovali a nakonec zamítli. 
Zejména kvůli tomu, že v okrajových částech Velkého Meziříčí tvoří 
lesy příměstskou zeleň. A jde o poměrně velkou část, jíž by se nechtěli 
zbavovat.

Jednou z podmínek pronájmu městských lesů je hospodaření podle 
městem schváleného desetiletého plánu. Ten stanoví postupy, co vše je 
nutné během těch deseti let udělat, jak les udržovat, jaké práce provést 
atd. Velkomeziříčští si přitom vyhrazují právo kontroly, zda je veškerá 
stanovená činnost řádně dodržována. Další věcí pak je cena za proná-
jem. „Sjednat cenu v této době je poměrně složité. Od loňska totiž došlo 
k výraznému poklesu tržní ceny dřeva, kulatiny. I proto někteří původní 
zájemci o pronájem od svého záměru nakonec odstoupili, nebo nabídku 
ani nepodali. Neviděli totiž perspektivu zisku,“ dodává starosta Bradáč. 
O ceně pronájmu se tak nyní bude licitovat.  

Město hodlá své lesy pronajmout jako celek, protože i hospodářský 
plán je postaven na celý komplex. I tak však sto dvacet hektarů není 
pro možné pronajímatele výměrou příliš zajímavou. Navíc městské lesy 
nejsou typickými hospodářskými pozemky hlavně kvůli velkému podílu 
příměstské zeleně. Tu nelze využít pro typickou hospodářskou činnost. 
Další lesy pak má město dál, třeba u Měřína, Stránecké Zhoře či u mos-
tišťské přehrady. A právě výdělek z takových menších lesních pozemků 
bývá často nejistý. V jednom roce lze získat, v dalším prodělat. 

Martina Strnadová

VELKOMEZIŘÍČSKO

Vrátíme vám

30 %
z toho, co zaplatíte
za zboží a služby!

Volejte: 608 824 424

Opravdové perly houslového repertoáru zazněly na koncertu Gabriely Demeterové v rámci 7. ročníku festivalu 
Modré dny minulý čtvrtek ve Žďáru nad Sázavou. Mediálně tuto akci podporuje také týdeník Velkomeziříčsko, 
který s umělkyní hovořil na tiskové konferenci týž den. Více čtěte na straně 3.             Text a foto: Iva Horká

Houslistka Gabriela Demeterová
podpořila festival Modré dny

SAMETOVÁ 
REVOLUCE
DNES a PŘÍŠTĚ 
v čísle
Včera si také Velkomeziříčští 
připomněli 20 let od sametové 
revoluce. Sešli se na náměstí 
a v kině Jupiter clubu se pro-
mítal na toto téma fi lm Jiřího 
Michlíčka. O tom přineseme 
informace – vzhledem k uzá-
věrce našeho týdeníku – v příš-
tím čísle.
V dnešním vydání na str. 3 
najdete uvnitř listu vzpomínku 
na 17. listopad 2009 v textech 
a fotografi ích.

Veřejné 
projednávání 
dálnice D 1
Jupiter club, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí
18. listopadu 2009 od 15 ho-
din
Všichni, kteří mají zájem, se 
mohou přijít vyjádřit. Bude 
se hovořit o záměru rozšíření 
dálnice D 1 ze čtyř pruhů na 
šest, a to v úseku Mirošovice-
Kývalka o celkové délce asi 
160 kilometrů. Rovněž bude 
na programu téma, jaký bude 
mít stavba dopad na životní 
prostředí. Podle sdělení Petra 
Slezáka z odboru posuzování 
vlivů na životní prostředí z mi-
nisterstva ŽP, budou účastni 
odborníci jak z příslušného 
ministerstva, tak z Ředitelství 
silnic a dálnic a další pozvaní 
hosté.

Pozvánka na
jednání 
Zastupitelstva
města Velké Meziříčí, které se 
uskuteční v úterý 24. listopa-
du 2009 ve 14.30 hodin v kon-
certním sále Jupiter clubu, 
s. r. o., Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
  1. Rozpočtová opatření
 III. Diskuze, interpelace
 IV. Závěr

Ing. František Bradáč, 
starosta města

Avizní okénko připravila:
Iva Horká

Každý návš těv n í k našeho 
města může nyní zhlédnout na 
čtyři sta historických fotografií 
zachycujících sportovní činnost 
v průběhu sto dvaceti let. Výstava 
je veřejnosti přístupná ve vesti-
bulu kina v Jupiter clubu každý 
všední den od 8 do 16 hodin až do 
23. 12. 2009.

Koná se u příležitosti stodvacá-
tého výročí organizovaného sportu 
ve Velkém Meziříčí. „V roce 1889 
zde byl založen první sportovní 
klub s názvem Český klub velo-
cipedistů ve Velkém Meziříčí. 
V témže roce vzniká první úředně 
registrovaná jednota Sokol,“ vy-

K vidění je na čtyři sta fotek

světluje Antonín Dvořák, hlavní 
iniciátor výstavy. Ta je doplněna 
dobovými zprávami a kopiemi 
dokumentů, sleduje vznik, vývoj 
a sportovní aktivity Českého klu-
bu velocipedistů a tělovýchovné 
jednoty Sokol.

Fotografi e zachycují sportovní 
činnost ve Velkém Meziříčí od 
raného začátku. „Najdeme zde 
například snímky jednoho z prů-
kopníků cyklistiky i lyžování Jana 
Čermáka, který byl nejúspěšnějším 
cyklistickým závodníkem. Získal 
též profesionální licenci a působil 
v týmu bratří Kohoutových. Později 
se stal prvním diplomovaným le-
teckým pilotem v českých zemích,“ 
láká veřejnost k návštěvě Dvořák.

Závěrem je nutno zmínit vý-
znamné výročí diskaře Jiř ího 
Žemby, který se narodil 17. listo-
padu přesně před sedmdesáti lety 
v Třebíči. 

(Pokračování na straně 6.)

Výstava sportovních fotografi í byla otevřena slavnostní vernisáží pro 
pozvané ve čtvrtek 12. listopadu 2009, z níž pochází náš snímek. Pro 
veřejnost je přístupná od 13. listopadu.                         Foto: Iva Horká



Číslo 41 18. listopadu 2009 strana 2

OKÉNKO RADNICE

Vzhledem k tomu, že zbývá už 
jenom rok k dalším komunálním 
volbám, položili jsme velkomeziříč-
ským zastupitelům tři otázky a po-
žádali je, aby na ně odpověděli.

Jméno a příjmení:
MVDr. Ivo Šulc
Politická strana, za kterou kan-
didoval: Nezávislí
Věk: 48 let
Povolání: jednatel společnosti
Stav: ženatý

1. Nacházíme se téměř v posled-
ním roce volebního období 
2006-2010. Podařilo se z voleb-
ního programu vaší politické 
strany splnit všechny sliby 
voličům?
Jen něco
Při jednání zastupitelstva jde 
vždy o to, najít takový kom-
promis při prosazování návrhů, 
který by byl akceptovatelný 
pro všechny, nebo alespoň pro 
většinu zastupitelů.
Jsem rád, že se nám podařilo 
sestavit a prosadit rozpočet 
města. Takový rozpočet, který 
je vyrovnaný a i v případě, že 
se nedostalo na všechny po-
třebné položky, tak ty podstatné 
a nejdůležitější v rozpočtu jistě 
zahrnuty jsou.

2. Které věci byste chtěl, aby se 
ještě do konce volebního období 
realizovaly?
Město Velké Meziříčí má před 
sebou realizaci dvou úkolů. 
Jsou to úkoly pro město stěžejní 
a závisí na nich do určité míry 
i další rozvoj města. Byl bych 

Foto: Jiří Michlíček

Poradna SOS 
opět pravidelně

Poradna SOS ve Velkém Meziříčí opět pravidelně od 14 do 16 hodin 
v kanceláři Obecního živnostenského úřadu, Náměstí 27/28, Velké 
Meziříčí. Od středy 30. 9. pravidelně jednou 
za čtrnáct dní, a to každou sudou středu. 
Důvodem jsou personální změny na pozici 
poradce.

Zastupitelé města odpovídají na otázky 
týdeníku Velkomeziříčsko

(Díl VI. – první vyšel v č. 30/2009, kde odpovídal Karel Lancman, 
druhý v čísle 33 s odpověďmi Ivo Kaštana, třetí v čísle 35 s Radovanem 
Necidem, čtvrtý v čísle 37 s Ivanou Bíbrovou, pátý v čísle 38/39 s Karlem 
Bartošem.)

rád, kdyby byla zahájena vý-
stavba čističky odpadních vod. 
Tuto investiční akci delší dobu 
blokovaly fi nanční prostředky 
a závisela na dotačních penězích 
z EU. Druhá, pro město vý-
znamná akce, je stavba velkého 
obchvatu příjezdu od Třebíče. 

3. O co konkrétně jste se zasadil 
Vy svojí prací v zastupitel-
stvu?
Doufám, že jsem napomohl zří-
zení parkovacích míst s časově 
omezeným stáním a obnově 
smuteční obřadní síně. Ovšem je 
třeba se dívat na všechny akce, 
které ve městě probíhají, jako 
na práci celého zastupitelstva, 
úředníků a pracovníků měst-
ského úřadu.

V našem regionu
přibudou značky ‚Zimní výbava‘

Krajská správa a údržba silnic hodlá osadit některé komunikace kraje 
Vysočina značkami Zimní výbava. Týká se to mimo jiné i okolí Velké 
Bíteše. Je to reakce na rozmístění těchto dopravních značek na dálnici 
D 1 v oblasti Vysočiny. Mnozí řidiči vozidel vybavených pouze letními 
pneumatikami se totiž tomuto dopravnímu předpisu vyhýbají sjížděním 
z dálnice na krajské komunikace. 

Dopravní značky ‚Zimní výbava‘, jež u nás platí od loňska, silničáři 
z rozhodnutí ministerstva dopravy ve spolupráci s ředitelstvím silnic 
a dálnic rozmístili na všech nájezdech a sjezdech z dálnice také v oblasti 
Vysočiny. Jejich platnost trvá od 1. listopadu 2009 až do konce března 
2010. Značka přikazuje řidiči pokračovat v jízdě dál jen se zimními 
pneumatikami, a to na všech kolech u vozidel do 3,5 t, nebo na hnacích 
kolech u vozidel těžších. Při porušení předpisu hrozí motoristům pokuta 
až 2.000 korun a navíc ztráta jednoho bodu. Právě proto se mu mnozí 
snaží vyhnout tím, že prostě raději z dálnice sjedou a pokračují dál po 
souběžné krajské komunikaci. Na Velkomeziříčsku tedy logicky po silnici 
II/602 a na Bítešsku také po II/379. „My jsme s rozmístěním dopravních 
značek ‚zimní výbava‘ na krajských komunikacích v okolí Velké Bíteše dali 
souhlas, i z důvodu bezpečnosti. Je jasné, že při jízdě na letních pneuma-
tikách po námraze jde o život,“ zdůrazňuje starosta Velké Bíteše Miroslav 
Báňa. Se značkami zimní výbava se tak mnozí řidiči setkají i na krajských 
silnicích našeho regionu. „Podle mě by ale byl jednodušším řešením zákon, 
který by nařizoval, že od 1. listopadu do 31. března budou vozidla jezdit 
na pneumatikách se zimním vzorkem,“podotýká ještě Báňa.

Jisté je, že i v kraji Vysočina způsobují některá dopravní nařízení na 
D 1 potíže. Problémem je jak kvalita krajských komunikací, tak dopravní 
zácpy v centrech měst u dálnice – konkrétně například ve Velkém Meziříčí 
– apod. Kraj investuje do oprav svých komunikací nemalé peníze a zvy-
šování dopravní zátěže zejména kamiony kvalitě těchto silnic rozhodně 
nepřidá. Jak se pro náš týdeník před časem vyjádřil i náměstek hejtmana 
a krajský radní pro oblast dopravy Libor Joukl. „Řidič jede například 
z Pelhřimova do Brna raději po staré silnici, když tím ušetří na mýtném 
a navíc nemá zimní výbavu. My pak musíme investovat fi nance do oprav 
těchto komunikací,“ říká Joukl a dodává, že krom toho městům v blíz-
kosti dálnice zvýšená doprava způsobuje nemalé dopravní komplikace. 
Kraj Vysočina proto podle Joukla již několikrát inicioval na minister-
stvu dopravy řešení objízdných tras D1.                Martina Strnadová

Po zveřejnění článku o doktoru 
Schückovi (ve Velkomeziříčsku č. 
38/39) se ozvala paní Jasna Miku-
lášková s upozorněním, že kdysi 
při zájezdu do Terezína zjistila 
spolu s panem Bernreiterem odlišné 
skutečnosti. Podle jejích informací 
působil dr. Schück až do dubna 1945 
jako lékař v Terezíně a zemřel zde 
na úplavici. Na můj dotaz v archívu 
dějin holocaustu v Židovském mu-
zeu v Praze i v Památníku Terezín 
mi nezávisle na sobě potvrdili, že 
doktor Schück i s rodinou je zapsán 
v seznamu transportu do Lublinu. 
Naopak se jeho jméno nevyskytuje 
v seznamech lékařů a zdravotníků, 
kteří jakkoli působili v Terezíně. Je 
tam pouze podobné jméno lékařky 
– Thila Schuck, která se v Terezíně 

Jak to bylo s doktorem Schückem?
dožila osvobození. Podle sdělení 
pracovnice archivu Památníku 
Terezín se na tamějším hřbitově ne-
nachází ani hrob se jménem Otakar 
Schück. Zároveň ale nevylučují, že 
skutečně mohl být někdo na posled-
ní chvíli z transportu vyřazen.

Připomínku paní Mikuláškové 
tak nelze vyloučit, ale záznamy, 
které jsou v současné době k dispo-
zici, ji, bohužel, nepotvrzují. Sku-
tečný osud doktora Schücka tak asi 
už nezjistíme. Jisté je pouze to, že 
ani on ani nikdo z jeho rodiny už se 
do Velkého Meziříčí nevrátil. Paní 
Mikuláškové děkuji, že se ozvala. 
Uvítala bych případné další vzpo-
mínky nebo fotografi e pro doplnění 
dokumentace.

Marie Ripperová

Velké Meziříčí je městem pro byznys
Dokazuje to vyhlášení v projektu Města pro byznys. Podle výsledků 

se Velké Meziříčí umístilo na pětadvacátém místě z dvousetpěti hodno-
cených měst v rámci celé České republiky. 

„Jako fi rma jsme celkově spokojeni. Starosta i místostarosta mají zájem 
zjistit, co potřebujeme, jaké máme plány a jak nám je mohou ulehčit. Ba-
víme se o tom pravidelně,“ vysvětluje Petr Ostrý, generální ředitel fi rmy 
Agados, jež vyrábí přívěsy a vozíky k automobilům. 

Starosta města František Bradáč k vzájemnému vztahu s podnikateli 
ještě dodává: „Vztah mezi městem a zaměstnavateli je velice pozitivní. 
Každoročně pořádáme takzvaná adventní setkání, kde se s nimi bavíme 
o uplynulém roce a o tom, co čekáme od příštího. Podnikatelé to oceňují.“ 

Není to jen spokojenost podnikatelů s prostředím a přístupem zastu-
pitelů, nýbrž i výhodná poloha města u dopravní tepny, dálnice D1, co 
přineslo městu pětadvacáté místo. Velké Meziříčí je nazýváno „křižo-
vatkou republiky“. 

„MĚSTO PRO BYZNYS je odbornou soutěží, která v České republice 
chyběla. Soutěž podporujeme, protože našim členům odpoví, které město 
je pro jejich podnikání nejlepší a zároveň jsou města motivována své 
podmínky pro podnikání zlepšovat,“ vysvětluje Petr Kužel z Hospodářské 
komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hlavního 
města Prahy. Do projektu se nehlásí sama města, nýbrž pracovníci 
projektu vyhledávají nejlepší místa pro podnikání. Letos proběhl druhý 
ročník. Hodnotí se podnikatelské prostředí, kvalita lokality, pracovní 
trh, kvalita veřejné správy, celkové podmínky a důležitým ukazatelem 
je průzkum mezi podnikateli. Právě spokojenost podnikatelů přinesla 
městu skvělé umístění. 

Veronika Poulová, pracovnice veřejných vztahů MěÚ VM

Za cenu 500 Kč bude kniha 
k prodeji v Informačním centru ve 
Velkém Meziříčí a Velké Bíteši.

Prostřednictvím knihy se může-
me dozvědět spoustu zajímavých 
informací o nálezech ve Velkém 

Meziříčí v pravěku, o počátcích 
osídlování krajiny a města, i jak na 
tom bylo naše město v době 1. re-
publiky a za protektorátu.

Veronika Poulová, pracovnice 
veřejných vztahů MěÚ VM

Tip na vánoční dárek
Knihu „Velké Meziříčí v zrcadle dějin“ 

si můžete koupit levněji

Po deseti měsících kraj Vysočina 
dokončil realizaci projektu II/360 
Oslavička – obchvat, 2. stavba 
o délce téměř jednoho kilometru. 
Společně s první etapou, dokonče-
nou na podzim 2006, jde celkem 
o 2,667 km dlouhý úsek, který 
představuje další významný článek 
řetězce novostaveb na trase mezi 
Třebíčí a Velkým Meziříčím. Pro 
město Třebíč je rovněž přijatelným 
napojením na dálnicí D1. Stavba 
druhé části obchvatu Oslavičky při-
šla kraj Vysočina na 106,7 mil. Kč, 
z čehož více než 90 % činí dotační 
podíl z ROP Jihovýchod.

„Novostavba přeložky silnice 
II/360 resp. obchvatu Oslavičky 
předpokládala vybudování dvou 
mostů – přes potok Oslavička v dél-
ce 24 m a most přes trať ČD v délce 
96,4m a výšce 10 m nad terénem. 
Mostem – mimoúrovňovým kříže-
ním se nám podařilo odstranit jedno 
z nebezpečných resp. kolizních míst 
vedení dráhy a krajské komunika-
ce,“ uvedl náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy a majetku kraje 
Vysočina Libor Joukl. Při betonáži 
přemostění dráhy bylo zpracováno 

Obchvat Oslavičky slouží řidičům
zhruba 1 000 m3 betonu. Betonáž 
byla prováděna „v jednom zátahu“ 
po dobu cca 23 hodin.

V dotčené oblasti vybudovaná 
stavba z obce Oslavička urychlila 
spojení Třebíč-Velké Meziříčí-D1. 
Původní trasa silnice II/360 vy-
kazovala velmi nevhodné směrové 
vedení (hluboko pod limitními hod-
notami) a rovněž naprosto nedosta-
tečnou šířku koruny komunikace. 

„V současné době je připravová-
na stavba II/360 Oslavice – Osla-
vička. Jde o zbývající úsek mezi ob-
chvaty obcí Oslavice a Oslavička,“ 
doplnil Tomáš Pípal z krajského 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství.

Související stavby, stavby na 
II/360 mezi Třebíčí a Velkým Me-
ziříčím (realizované):

II/360 obchvat obce Trnavy; 
II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 
1. stavba (2003); II/360 Velké Meziří-
čí – obchvat, 2. stavba (2004); II/360 
Velké Meziříčí – obchvat, 3. stavby 
(obchvat obce Oslavice) (2005)

Druhou stavbu obchvatu Oslavič-
ky pro kraj Vysočina zhotovila spo-
lečnost Strabag.   Jitka Svatošová

Věž přilákala čtyři tisíce návštěvníků
Věž farního kostela svatého Mikuláše na velkomeziříčském náměstí 

v sezoně 2009 navštívily asi čtyři tisícovky zájemců. Otevřena byla 
každodenně v letních 
měsících od počátku 
června do konce srp-
na. Návštěvnost se po-
hybuje mezi čtyřmi až 
pěti tisíci každoročně. 
Výjimečný byl rok 
2005, kdy byly pravi-
delné prohlídky věže 
a vyhlídky na město 
z jejího ochozu zahá-
jeny. V prvním roce 
otevření věž navští-
vilo skoro šest tisíc 
zájemců. Letos měli 
návštěvníci možnost 
zhlédnout v jednot-
livých patrech věže 
i obnovenou výstavu 
historických fotogra-
fií z dějin Velkého 
Meziříčí, kterou pro 
město zrealizovalo 
muzeum.

Výtěžek ze vstupného tedy letos činí zhruba čtyřicet tisíc korun. „Ně-
jaké náklady s otevřením věže má Římskokatolická farnost, takže podíl ze 
vstupného náleží jí,“ podotýká starosta František Bradáč s tím, že zbytek 
si ponechá město na pokrytí části vlastních nákladů za mzdu pro službu 
u prodeje vstupenek.                           Text Martina Strnadová, foto -vla-

Výstavba obchodního domu Lidl 
ve Velkém Meziříčí je ve fázi pří-
prav. S počátkem listopadu již bylo 
zahájeno územní řízení. „Předpo-
kládáme počátek realizace stavby 
v květnu příštího roku s tím, že 
1. září 2010 bychom chtěli prodejnu 
otevřít,“ potvrzuje Vojtěch Fiala – 
jednatel společnosti FVM invest, 
která zajišťuje výstavbu. 

V areálu bývalé koželužny Svit 
za řekou Balinkou tak vyroste první 
z plánovaných staveb, širokosor-
timentní prodejna potravin. Její 
součástí bude i řeznictví a pekárna. 
Součástí projektu je i parkoviště pro 
zákazníky obchodního domu s asi 

sedmdesátkou míst. Celý komplex 
zabere zhruba osm tisíc metrů čtve-
rečních pozemku, a to v přední části 
areálu na Ostrůvku. „Za spolupráce 
s městem Velké Meziříčí bychom 
měli realizovat i vjezd od centra 
města, tedy novou lávku přes řeku,“ 
dodává Vojtěch Fiala.

Další část pozemku v areálu stále 
vlastní společnost CPI Group, jež 
prováděla i demolici a sanaci sta-
rých objektů bývalé koželužny. Ta 
na nich hodlá v budoucnu vystavět 
polyfunkční objekty k pronajímání. 
Součástí by měly být obchodní pro-
story, kanceláře, byty apod. 

Martina Strnadová

Probíhá příprava stavby Lidlu

Neznámý muž ve VM
lákal malého chlapce do auta

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost oznámení policie ČR. 
Policie ČR zaznamenala ve Velkém Meziříčí u škol v Čechových 

sadech případ, kdy neznámý muž oslovil osmiletého chlapce a lákal jej 
do vozidla.

Neznámému muži je 45–50 let, má tenký knír, černé krátké vlasy, 
pravděpodobně nosí dioptrické brýle a hovoří česky.

Zřejmě užívá starší typ vozidla Mercedes béžové (žluté, šedožluté) 
barvy s registrační značkou WN…

Policie žádá veřejnost, aby informovala děti za účelem zvýšení opa-
trnosti, aby se předešlo trestné činnosti, která v těchto případech může 
být na dětech páchána.
Ředitelé základních škol ve Velkém Meziříčí i okolí byli informová-

ni.
Pokud máte informace, které by mohly v tomto případě pomoci, volejte 

prosím linku 158.                                                         Veronika Poulová
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OKÉNKO 
KRAJE

Šéfovat policii v kraji
bude

Josef Bačkovský
Policejní prezident Oldřich Marti-

nů jmenoval tento týden šéfem kraj-
ského ředitelství policie na Vysočině 
Josefa Bačkovského. Nové krajské 
ředitelství se odděluje od Jihomo-
ravského kraje v rámci reorganizace 
policie k 1. lednu 2010. Změna sou-
časné organizace policie má vést ke 
kopírování hranic kraje Vysočina.

Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina se sídlem v Jihlavě pove-
de plk. Mgr. Josef Bačkovský, kte-
rý je policistou od roku 1979 a první 
zkušenosti získával na Dopravním 
inspektorátu v Havlíčkové Brodě 
a poté na obvodním oddělení v Cho-
těboři. V roce 1993 se stal ředitelem 
Okresního ředitelství Havlíčkův 
Brod a od roku 2006 vedl jihlavské 
okresní ředitelství. Od 2008 působí 
ve své dosavadní funkci zástupce 
ředitele KŘP Jihomoravského kraje 
pověřeného zřízením Krajského ře-
ditelství policie kraje Vysočina.

Nová krajská ředitelství policie 
vznikají v rámci policejní reformy, 
zatím chybí v šesti regionech re-
publiky – Karlovarském, Liberec-
kém, Pardubickém, Olomouckém, 
Zlínském a na Vysočině. K osmi 
současným ředitelům tak přibylo 
šest nových jmen. Oldřich Marti-
nů dříve uvedl, že v těchto krajích 
policie ředitelství formálně zřídí 
k začátku ledna příštího roku, tak-
že od tohoto data bude mít každý 
z krajů své vlastní ředitelství. „Noví 
ředitelé budou mít také dostatek 
času, aby postavili své týmy,“ řekl 
Martinů s tím, že to musí stihnout 
nejpozději do roku 2012.

Výstavba nových ředitelství stojí 
1,2 miliardy, peníze prý policie má. 
Krajská ředitelství budou samostat-
nými účetními jednotkami. Bu-
dou mít větší možnost disponovat 
fi nančními prostředky na vlastní 
zodpovědnost a investovat je právě 
tam, kde je to z jejich pohledu nej-
více potřeba.

„Josef Bačkovský je osobnost, 
která má přirozený respekt svých 
podřízených, svou kariéru spojil se 
službou u policie a já osobně vítám 
rozhodnutí policejního prezidenta 
dosadit na místo nového krajského 
ředitele právě jeho osobu. Věřím, 
že pod jeho vedením bude krajské 
ředitelství silnou a respektovanou 
institucí a současně plnohodnotným 
partnerem kraje nejen při řešení mi-
mořádných situací,“ uvedl hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Jitka Svatošová,
tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Opravdové perly houslového repertoáru zazněly během vystoupení Ga-
briely Demeterové v rámci 7. ročníku festivalu Modré dny minulý čtvrtek 
ve Žďáru nad Sázavou. Špičková houslistka tam svým koncertem otevřela 
festival, který se letos zaměřil na boj proti rasismu, xenofobii a extremis-
tickým tendencím. Festival je určen pro všechny, kdož mají rádi kulturu, 
ale zároveň jim nejsou lhostejné problémy tohoto světa. Ty na tiskové kon-
ferenci stručně přiblížil Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni.

Na zahajovací koncert si Demeterová zvolila klasický houslový recitál, 
během něhož ji skvěle doprovázel spolužák ze studií, klavírista Petr Jiří-
kovský. V úvodu tedy zazněla Beethovenova sonáta číslo osm G-dur, poté 
protagonisté program odlehčili a zahráli vynikající Brahmsovy Uherské 
tance číslo jedna a pět, následně pak tři staré vídeňské tance a závěr patřil 
skladbě na motivy Bizetovy Carmen. Posluchači si pochopitelně vynutili 
přídavek, a tak se znovu zaposlouchali do dvou skladeb, které již slyšeli 
a odměnili je neutuchajícím potleskem.

Hudba je podle slov nadané umělkyně mezinárodní jazyk. „Dorozu-
míme se jí všichni,“ říká, „považuji za velký dar a jsem tomu neskutečně 
ráda, že mohu jejím prostřednictvím rozdávat lidem radost. Právě proto, 
aby zapomněli na všechno to negativní kolem sebe, včetně rasismu.“

Vlastní tři nástroje, ale převážně hraje na dva. Přičemž jeden z nich 
má zapůjčený ze státní sbírky muzea hudby. Jde o vzácný instrument 
z roku 1795 z dílny českého barokního houslaře Kašpara Strnada. „Na 
ten hraji výhradně barokní hudbu, jeho zvuk je až skoro violový, takže 
se k tomuto stylu hodí,“ přiblížila umělkyně svoje nástroje. Do Žďáru 
si ale přivezla housle z roku 1855, pocházející z dílny významné italské 
houslařské rodiny. Jde o signovaný nástroj Giuseppe Rocca. „Jeho zvuk 
je velice průrazný, takže ho používám na recitály s klavírem nebo na 
koncerty s velkými symfonickými orchestry,“ dodala G. Demeterová. 
K hudbě tíhla podle svých slov odmalička, pochází totiž z muzikantské 
rodiny – od tatínka počínaje po sestru konče. Už ve svých třech letech si 
zahrála písničku, kterou jenom slyšela. Tím potvrdila svůj mimořádný 
talent. Kromě houslí vlastní ještě pro ni speciálně postavenou violu, na 
niž hraje na koncertech proto, aby na přání pořadatelů nabídla i jiný druh 
repertoáru.                                                                               Iva Horká
◄ Světoznámá houslistka Gabriela Demeterová se představila žďárské-
mu publiku na koncertu v městském divadle (foto vpravo). Předtím však 
ještě odpovídala na dotazy novinářů na tiskové konferenci v budově staré 
radnice, odkud pochází také náš snímek (foto vlevo).    Foto: Iva Horká

Houslistka G. Demeterová podpořila festival Modré dny

Včera jsme si připomněli udá-
lost, která před dvaceti lety zá-
sadním způsobem změnila dějiny 
českého státu.

Sametová revoluce v roce 1989 
vytvořila ostrý předěl nejen mezi 
dvěma historickými epochami, 
ale také mezi zcela odlišnými 
společnostmi a způsoby života. 
Připomeňme si znovu klíčové 
období, které stálo na počátku 
dalekosáhlých změn, jež vzápětí 
ovlivnily všechny vrstvy českoslo-
venské společnosti.

Proč sametová 
revoluce?

Sametovou revolucí je ozna-
čováno období změn v Českoslo-
vensku mezi 17. listopadem a 29. 
prosincem 1989, které vedly k pádu 
komunistického režimu a přeměně 
politického zřízení na demokratické 
principy. K urychlení změn přispěl 
rozpad bývalého Východního bloku 
a narůstající nespokojenost obyva-
telsktva s ekonomickou a politickou 
stiuací v zemi.

Revoluce se označuje názvem 
‘sametová’ pro svůj nenásilný cha-
rakter, kdy pro převzetí moci nebylo 
potřeba použít násilí či ozbrojeného 
boje. Vyjma událostí ze 17. listo-
padu, kdy byli studenti napadeni 
Veřejnou bezpečností, byla revoluce 

17. listopad 1989 - zlomový okamžik našich moderních dějin
Letos uplynulo DVACET LET od sametové revoluce

provedena bez násilí a během státní-
ho převratu nebyl zmařen jediný ži-
vot. Název vymyslel český novinář, 
od kterého se rychle dostal do zahra-
ničních médií a následně i do Čes-
koslovenska, kde byl rychle přijat. 
Termín se pak začal využívat jako 
synonymum pro revoluce, u kterých 
je moc získána bez násilí.

 
Sametová revoluce 
ve Velkém Meziříčí
Také Velkomeziříčští pocho-

pitelně zaznamenali demonstraci 
studentů v Praze sedmnáctého 
listopadu 1989, ale změny se v na-
šem městě, ale i v okolních, rodily 
velmi pozvolna. Proto až 25. lis-
topadu 1989 bylo ve Velkém Me-
ziříčí založeno Občanské fórum. 
Generální stávky, která se konala 
27. listopadu, se ale už zúčastnily 
davy místních lidí. Ty se srocovaly 
na náměstí před tehdejším Jednot-
ným klubem pracujících (JKP), 
tedy dnešním Jupiter clubem. Ke 
svobodným volbám do Federální-
ho shromáždění a České národní 
rady došlo po více než čtyřiceti 
letech v červnu 1990 a téhož roku 
v listopadu (tedy rok po sametové 
revoluci) proběhly komunální volby 
do zastupitelstev obcí.

Tehdejší situaci popsala v ledno-
vém čísle velkomeziříčského zpra-

vodaje z roku 1990 Jiřina Kácalová: 
„Občanské fórum (OF) je spon-
tánně vzniklé hnutí občanů, které 
spojuje snaha o hledání pozitivních 
východisek z dnešní krizové situace 
naší společnosti. Za základní cíl OF 
považuje úplné otevření prostoru 
pro vznik politického pluralismu 
a pro uspořádání svobodných voleb 
v naší zemi.“

Občanské fórum ve Velkém 
Meziříčí v čele s ing. Vilémem 
Lavickým vzniklo v sobotu pěta-
dvacátého listopadu v deset hodin, 
vydalo v té době i své první pro-
hlášení a začalo sbírat podpisy. Ve 
spolupráci se stávkovými výbory 
organizovalo generální stávku 
a masová shromáždění občanů 
města a okolí na velkomeziříčském 
náměstí. V neděli třetího prosince 
vypracovalo své druhé prohlášení 
a chtělo se orientovat na informační 
a koordinační činnost jednotlivých 
OF vytvářených na pracovištích, 
v obcích a zájmových organizacích. 
Situace vzniklá vyhlášením nové 
vlády ČSSR donutila OF k vydá-
ní třetího provolání k vyhlášení 
stávkové pohotovosti a zajištění – 
v případě nutnosti – průběhu gene-
rální stávky. Pro uklidnění situace 
OF organizovalo diskuzní večery 
k otázkám obecně společenským, 
ale k otázkám místním jako je 
ekologie, zásobování, zdravotnic-
tví, zařízení pro zájmovou činnost 
mládeže apod.

OF Velké Meziř íčí pro svoji 
činnost získalo místnost v JKP, 
která byla pro veřejnost otevřena v 
prvních dvou týdnech (po 27. 11.)
každý den, později dva dny v týdnu 
ve všední den odpoledne a v sobotu 
dopoledne

OF Velké Meziř íčí odeslalo 
pražskému koordinačnímu centru 
základní údaje již čtvrtého prosin-
ce. Jako své mluvčí uvedlo Jiřinu 
Kácalovou, Pavla Šumpelu, Josefa 
Janáka, Josefa Šoukala a Svatoplu-
ka Salaše. Do sedmého prosince 
bylo OF podpořeno 1 407 podpisy 
jednotlivců.

Pozdější mluvčí OF, farář evan-
gelické církve v našem městě Joel 
Ruml se tehdy vyjádřil, že se lidem 
opět otevřela možnost zúčtovat 
s minulostí, a vstoupit tak do bu-
doucnosti jiné a nové, ale že je záro-

veň nutné se vyrovnat s minulostí. 
„Tušíme, že za mnohým negativním 
v minulosti stojí konkrétní lidé. Pro-
to chceme vyjádřit veřejné účtování 
se všemi křiváky, lháři, prospěchá-
ři, zloději, neurvalci, obratnými 
figurkami a úlisnými donašeči.“ 
Už tehdy ale podpořil domněnku, 
že to nebude jednoduché. Přesto – 
jako tisíce ostatních lidí – věřil, že 
společnost dojde k nesrovnatelně 
lepší úrovni života.

„Proto buďme bdělými předně 
vůči sobě samým, svému myšlení, 
přáním i svým způsobům života, 
ale také vůči druhým a jejich jed-
náním, které dokonale a jasně od-

liší a izoluje šikovné „převlékače 
kabátů“ od těch, kteří pracují pro 
budoucnost, pro své děti, jejich 
svobodu, a předně pro sebe sama,“ 
vyslal poselství zdejším lidem. Jak 
se jeho slova naplnila, nyní po dva-
ceti letech mohou lidé vidět sami. 
A jak se na uplynuté období dívají 
někteří z těch, jež se tehdy anga-
žovali v OF, přineseme v krátkých 
vyjádřeních v příštím čísle. Stejně 
tak nebude chybět ani článek z při-
pomínky dvacátého výročí same-
tové revoluci ve Velkém Meziříčí 
ze včerejška, která se konala na 
náměstí a v kině v Jupiter clubu. 
Jelikož se setkání a promítání fi lmu 
J. Michlíčka o sametové revoluci 
v našem městě konaly po uzávěrce 
našeho listu, budeme se tématu 
tedy věnovat taktéž příště.

Připravila Iva Horká
Zdroj: Zpravodaje města VM 

z roku 1989 a 1990 ze Státního 
okresního archivu ve Žďáru nad Sá-
zavou, pobočky ve VM; Wikipedie

Náměstí v našem městě bylo v den generální stávky stejně plné jako Vác-
lavák v Praze.                              Foto (z videozáznamu): Jiří Michlíček

Takto vypadalo velkomeziříčské náměstí koncem listopadu roku 1989. 
Foto: Soukromý archiv Radoslava Smejkala

Gabriela Demeterová a Petr Jiříkovský.                       Foto: Modré dny
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O svobodě
Už dvacet let zažíváme nejvyšší míru svobody, jakou jsme kdy v našich 

dějinách měli. Různé vzpomínkové události, články a pořady nám to v těch-
to dnech připomínají. Chci k nim přidat biblický výrok: „Nemějte svobodu 
za příležitost k prosazování sebe.“ Napadá mne, že často svobodě rozumíme 
právě takto – jako, že si můžeme dělat, co chceme, můžeme jít jen za svým, 
můžeme sledovat vlastní cíle a prosazovat se na úkor druhých. Bible nabízí 
poněkud jiné pojetí: „Nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, 
ale služte v lásce jedni druhým.“ Svoboda je příležitost k službě a lásce. 
Být svoboden neznamená, že všechno mohu, co si sám umanu a nic jiného 
mě nezajímá. Být svoboden znamená možnost vzájemnosti, kvalitu života 
v dobrých vztazích, kdy nemyslím jen na vlastní prospěch, ale mám na pa-
měti i druhé lidi. Nejsou mi lhostejní a snažím se přispět k jejich obohacení. 
V neposlední řadě se jim pokouším nějak pomoci v jejich nouzi. Mám za 
to, že právě tento obsah svobody by se nám neměl ztratit.

Bible si ale nedělá iluze. V souvislosti se svobodou se v ní píše i toto: 
„Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se 
navzájem nezahubili.“ Nesedí to přesně na naši současnost? Nepřipadá 
vám, že je v naší svobodě – a to nejen ve vrcholové politice, ale všude ko-
lem nás – hodně vzájemného kousání a požírání? Na to pozor, to svobodu 
ohrožuje a ničí! Sobecká svoboda se totiž časem zvrhává a časem přestává 
být svobodou. Jsem přesvědčen, že svoboda trvá a přináší své plody jenom 
tam, kde je naplněna vzájemným ohledem, respektem a zájmem. Mnozí 
před námi o svobodu usilovali a byli ochotni pro ni nasadit své síly, někdy 
dokonce i svůj život. Jejich odkaz je výzvou i pro nás, abychom s naší 
svobodou odpovědně nakládali a naplňovali ji dobrým obsahem.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Pondělí 26. 11. 2009 bylo pro 
velkomeziříčské gymnázium dnem 
výjimečným, neboť obvyklé školní 
dění oživilo celodenní natáčení 
České televize Brno. Trojice stu-
dentů druhého ročníku – Martina 
Požárová, Lukáš Buchta a Martin 
Caha – se totiž před měsícem pro-
bojovala do druhého kola televizní 
soutěže pro mládež s názvem Za 

školu! V kole prvním zkřížili naši 
studenti pomyslné kordy s protějš-
ky z Gymnázia na Slovanském 
náměstí v Brně, a to na neutrál-
ní půdě keltské osady ISARNO 
u Letovic. Pokud vám záznam již 
odvysílaného zápolení unikl, je 
možno vyhledat jej na stránkách 
www.zaskolu.cz v archivu dílů 
druhé série soutěže.

Soutěž je určena pro studenty 
druhých ročníků středních škol 
a organizuje ji Centre for Modern 
Education CZ, s. r. o. ve spolupráci 

s ČT Brno. Casting 
do druhé řady sou-
těže Za školu! pro-
běhl již před letními prázdninami. 
Zájemci o účast v této soutěži 
museli kromě vyplnění přihlášky 
napsat informace o své škole i sobě 
samých a přidat fotografi e a posléze 
videoprezentaci. Dodejme, že ná-
pad zapojit do hry velkomeziříčské 

gymnázium vzešel od samotných 
studentů, kteří si také samostatně 
připravili všechny potřebné ma-
teriály. Akce tak jistě příjemným 
a zajímavým způsobem doplnila 
mozaiku mnoha dalších, které byly 
gymnáziem organizovány k osla-
vám 110. výročí založení školy.

Struktura soutěže Za školu! vy-
padá tak, že soutěžící nejdříve bojují 
ve třech disciplínách, které prově-
řují fyzické, psychické a kreativní 
schopnosti družstva, ale také souhru 
celého týmu, a v závěru studenty 

čeká vědomostní 
test. Vlastní natá-
čení pětadvaceti-

minutového pořadu zabere asi čtyři 
až pět hodin a kromě soutěžících 
připadá důležitá role i divákům – 
spolužákům, kteří mají za úkol své 
favority všemožně povzbuzovat.

Že dovednostní úkoly i testové 
otázky bývají značně záludné, se 
naši aktéři přesvědčili již v prvním 
kole soutěže. Byli tedy zvědavi, co 
jim přinese následující dvoukolo, 
které se odehrává jednak na „do-
mácí půdě“, tedy škole, a pak také 
ve škole soupeře. Tím se našim 
studentům stal tým z Gymnázia ve 
Šternberku poblíž Olomouce.

Scénáristovi soutěže Radimu 
Wolákovi i televiznímu štábu se 
podle jejich vlastních slov budo-
va velkomeziříčského gymnázia 
díky jeho architektuře a příjemné 
atmosféře velmi zalíbila a pro 
natáčení jednotlivých disciplín 

zvolili prostor půdy, dále nově 
zrekonstruovanou učebnu fyziky 
a tělocvičnu. V dalších záběrech se 
pak objeví např. schodiště či bufet. 
Kromě toho se diváci u televizních 
obrazovek také seznámí s nejlepší 
zeměpisnou olympioničkou v Čes-
ké republice, která je zavede do 
Mexika, nebo s tím, jak to vypadá, 
když žáci opouštějí budovu školy 
po skončení vyučování.

Víc však již prozrazovat nebude-
me. O tom, jak se na velkomeziříč-
ském gymnáziu bojuje Za školu!, se 
přesvědčte sami v pátek 27. listopa-
du od 17 hodin na programu ČT1. 
Odveta odehrávající se na Gymná-
ziu Šternberk se pak bude vysílat 
o týden později, tedy 4. 12. 2009. 
Stejně jako my všichni na gym-
náziu držte Martině, Lukášovi 
a Martinovi palce i vy a podpořte 
je rovněž v soutěži videí pořízených 
při natáčení prvního kola bojů 
na www.zaskolu.cz.           -dhn-

Za školu!

Štír (24. 10.–22. 11.)
Znamení – vodní
Vládce znamení – Mars a Pluto
Povaha – fl egmatická
Hlavní kameny – hematit, obsidián, malachit , opál černý, ametyst
Další kameny – topaz, apačská slza, akvamarín, beryl, rubín, spinel, 

granát, turmalín, rubelit, chryzopras, achát, heliotrop, býčí oko, kunzit, 
měsíční kámen, tyrkys, kámen boji.

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Štíra bývají velkými 
bojovníky. Jsou velmi všímaví, bystří, vše pozorně sledují a před jejich 
zraky se sotva něco utají nebo ukryje. Někdy se vyznačují uzavřenou, 
nesdílnou a samotářskou povahou. Jen velmi těžko se dá odhadnout, jak 
budou reagovat. Lidé Štíři mají silnou vůli a jakmile si něco usmyslí, nic 
je nezastaví. Nepostrádají energii ani vytrvalost a jsou schopni obstát 
i ve složitých životních situacích. Jsou velmi předvídaví a mají bystrého 
ducha, což jim umožňuje lehce odhalit u druhých nejzranitelnější místo. 
Štíři berou celý svůj život jako boj se svým vnitřním „já“ a se světem, 
který je obklopuje, proto většinou zůstávají nepochopeni. Jsou zralejší 
a důkladnější než ostatní lidé a vždy se snaží dostat pod povrch věcí 
a života. Pro hloubku a nesdělitelnost jejich citů je obtížné se jim přiblížit. 
Negativními projevy může být jejich mstivost, žárlivost a přecitlivělost. 
Jejich potřeba vše měnit může přerůst v destruktivní chování.

Hematit – Byl znám jako zastavovač krve. Napomáhá tvorbě bílých 
krvinek a zesiluje paměť. Působí na lepší prokrvení ledvin. Dodnes se 
hematit doporučuje při tlukotu srdce, lýtkové křeči, strnutí šíje, bolesti 

zad, onemocnění sleziny a proti nespavosti. Svou zemitou hutnou silou 
dodává pevnost a sílu našemu organismu. V obdobích, kdy jsme fyzicky 
i duševně přetíženi, objevíme v něm oporu při překonávání pocitu nejisto-
ty a beznaděje. Ve fyzickém smyslu pomáhá v rekonvalescenci po nemoci. 
Provází nás těžkými časy, jež jsou tělesně i duševně vyčerpávající, pomáhá 
nám nejen se přenést přes ně bez úhony, nýbrž vyjít z těchto zkoušek 
s větší životní moudrostí a odvahou – pevnější, citlivější a dokonalejší. Po 
nemoci podporuje uzdravení a má kladný vliv na tvorbu krve, urychlenou 
růstem buněk. Je to kovově černý, lesklý kámen. Čarodějnice a mágové 
jej používají ke kresbě magických kruhů a tajných 
znaků. Podporuje paměť a astrální projekci. Užívá se 
při bolestech ledvin, neklidném spánku, vředových 
onemocněních a bolestech kloubů.

Obsidián – Obsidián posiluje víru ve vlastní schop-
nosti. Je určitým druhem prevence proti infekčním 
chorobám a pomoc při zažívacích potížích. Obsidián 
je podle astrologie vhodný pro znamení Kozoroha 
(22. 12.–20. 1.) a Štíra (24. 10.–22. 11.).

Malachit – Podporuje vytrvalost a dodává tělu 
energii. Pomáhá při léčbě očních obtíží, špatné funkci 
srdce, padoucnici. Odstraňuje z těla toxiny a omezuje 
růst tukové tkáně. Využívá se pro spojení s mužským 
principem jang a pro mobilizaci principu jin. Ve 
starém Řecku byl malachit dáván dětem do kolébek, 
aby je ochraňoval.

Připravila: Gerda Odehnalová

Soutěžící s moderátorem Ondrou Havlíkem při jednom z úkolů.

Letošním tématem je rasismus a xenofobie. Hudební publicista a herec 
Pavel Anděl, který moderoval pondělní Megakoncert proti rasismu při-
znal, že s projevy xenofobie se setkal mnohokrát. „Je to obecný problém 
a myslím si, že čím víc je země kulturnější, tím více se projevuje nenávist 
k někomu jinému. Nesouvisí to ani tak s výukou dějepisu, jak mnozí říkají, 
protože pro studenty to jsou mrtvé dějiny. Mladí lidé prožívají současnost a 
my je musíme vést k multikulturní toleranci,“ sdělil Pavel Anděl, který mo-
deruje na České televizi hudebně-publicistický pořad Noc s Andělem.

Rasově motivované útoky páchají čím dál více mladí lidé. Částečně 
to souvisí s migrací, kdy k nám přicházejí lidé, kteří jsou viděni jako 
ti, kteří Čechům berou práci, ale také se stereotypem vnímání, zvláště 
Romů. V roce 2005 bylo stíháno za rasové či jinak nenávistně motivované 
trestné činy dvě stě devadesát čtyři lidí. V současné době se v médiích 
téměř pravidelně objevují zprávy o xenofobních, rasistických a extre-
mistických projevech. Festival Modré dny chce rozevřít otázku právě na 
toto aktuální téma. „Přestože Vysočina nepatří mezi ohniska rasových 
a xenofobních útoků, občas se zde takové případy objeví. Vždycky je 
důležitá prevence. Když se něco stane, pak je už pozdě,“ řekla za orga-
nizátory Eva Fruhwirtová. 

V rámci Festivalu Modré dny jsou připraveny fi lmové projekce a besedy 
se studenty na školách. Aktuální program je na www.modredny.cz. Kromě 
toho se můžete těšit na pátek 27. 11., kdy ve Žďáru vystoupí kytarista 
a skladatel Michal Pavlíček a zpěvačka Monika Načeva. Na úterý 1. pro-
since 2009 od 19.30 v DK Žďár n. S. je připravený galakoncert s Lucií 
Bílou. Moderovat ho bude dlouholetý patron festivalu Ondřej Brzobohatý.       

Eva Fruhwirtová

Pořad bohoslužeb
Středa 18. 11. Památka posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
 7.00 Mše sv. za duše v očistci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 19. 11.
 7.00 Mše sv. ke cti Ježíše Krista Krále. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za dary Ducha svatého pro ženy čekající dítě,
 za nenarozené dětí a za všechny, kteří se snaží
 o záchranu lidského života. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 20. 11.
 8.00 Mše sv. za duše v očistci. o. M. P.
11.00 Pohřební mše sv. za zemřelého Josefa Studeného o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež, na úmysl dárce. o. L. Sz.
Sobota 21. 11. Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
 7.00 Mše sv. za rodiče Havlátovy a duše v očistci. o. L. Sz. 
18.00 Mše sv. za prarodiče, rodiče a sourozence,
 na poděkování za 80 let života a 50 let manželství
 a za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu. o. M. P.
Neděle 22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
 7.30 Mše sv. za rodinu Slámovu, za 40 let společného
 života a za rodiče Dvořákovy. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodiče Bradáčovy. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za Ludmilu Bártovou,
 rodiče Bártovy a Musilovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za církevní hudebníky. o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 na faře náboženství pro mládež. Ve čtvrtek v 19.00 
zveme do Husova sboru na ekumenické setkání. V sobotu v 8.45 bude 
další hodina kurzu pro osoby, které mají být pověřené podáváním svatého 
přijímání a v 19.30 příprava na svátost manželství.                      -dek ho-

Českobratrská církev evangelická (18. – 24. 11.) 
● čtvrtek: 19 hodin – ekumenická biblická hodina
● neděle: sborový den s ThDr. Pavlem Keřkovským – učitelem etiky na 

teologické fakultě (9 hodin – bohoslužby, 14.30 hodin – přednáška 
a beseda na téma: Občanská společnost a křesťané)

● úterý: 18 hodin – biblická hodina (Vaneč)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (U Svět-

lé 24) a jsou otevřena všem, kteří mají zájem                                -pj- 

Představování družstev – GVM a G Šternberk.

g e n e r á l n í  p a r t n e r  f e s t i v a l u f e s t i v a l  p o d p o r u j í

Slavnostní galakoncert

PROTI RASISMU
Dům Kultury Žďár n. Sáz., úterý 1. 12. 2009 v 19.30 hod.

předprodej:  Sony Centrum Ynos
 Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 63, tel.: 566 622 948
 Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 100, tel.: 566 618 755 
 cena v předprodeji: 400 Kč

www.modredny.cz

LUCIE BÍLÁ

Festival Modré dny se úspěšně rozjel a bude pokračovat až do 11. prosince
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Nové číslo inzerce
566 782 009

Zubní pohotovost
21. 11. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., tel.: 566 690 124
22. 11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, N. Město na Mor., 566 618 060
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 
11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, 
o víkendech a svátcích nepřetržitě).        Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nepůjde el. proud
Dne 19. 11. od 7.30 do 15.20 ve VM, Karlov po křiž. s ul. K Buči, 
Nová, K Buči, Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, Slepá.
dne 19. 11. od 7.30 do 15.20 hodin ve VM, ul. Karlov od křiž. 
K Buči po č. po. 984, Renault Malec (vyjma bytovek Karlov 1673, 
1674, Dřevostylu, Dvořák – Trucks);
dne 25. 11. od 7.30 do 13.30 hodin ve VM, Františkov od č. p. 433 
sm. Petráveč, Františkov s. r. o. Karlov 220, Karlov u družstva 1175, 
1368.                                                                                          -e.on-

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s Velké Meziříčí

Arašídy pražené neloupané 400 g prodejní cena 19,50 Kč
Švestky sušené 150 g prodejní cena 10,90 Kč
Čokohrudky mix 500 g prodejní cena 17,90 Kč

Platnost akce od 18. 11. do 1. 12. 2009

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Kokos strouhaný 200 g prodejní cena  8,30 Kč
Mandle jádra volně 100 g prodejní cena  9,90 Kč
Mince zlaté 100 g prodejní cena 18,30 Kč

Platnost akce od 18. 11. do 1. 12. 2009

M Ó D N Í  S H O W

DANA DOBŘICHOVSKÁ 
4. 12. 2009 OD 19.30 HODIN 

      JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK : ČESKÁ MÓDA D.D.

NOVOSADY 28 . TELEFON: 734 445 558

B o n  v o y a g e

Reklamní partneři:

Generální partner: Hlavní reklamní partneři:

Mediální partner:

– individuální a fi remní jazykové kurzy
– překlady technické, ekomické, právní, 

lékařské, obchodní aj.
– soudní překlady dokumentů: rodné 

a oddací listy, vysvědčení, rejstříky 
trestů, výpisy z OR, smlouvy aj.

– překlady prospektů, norem apod.

Kontakt: ECO Velké Meziříčí – Procházková
tel.: 566 520 301, mob.: 602 325 108, fax: 566 520 471
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

v obchodní pasáži IMCA, Náměstí 12, Velké Meziříčí.
Informace na 775 680 638.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Tutovka! Úvěry na cokoli!
Do 1.000.000 Kč

(až na 10 let)
Objednání na tel. 

728 740 170, 603 334 413.

(nábytek, elektro, sport)
v pronajatých prostorách na 
Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Info na tel.: 774 575 737
nebo přímo na prodejně.

Od 1. 1. 2010

Předvánoční slevy
10 %
na veškeré práce,
úklid zdarma.
Tel.: 731 737 625.

Luboš Zacha
Bochovice

Zakázková výroba
kuchyňských linek,

vestavných skříní a nábytku, 
včetně návrhu na PC,

montáže
a elektrospotřebičů.

Mobil: 777 635 934
www.luboszacha.7x.cz

vyzdění krbu
voda, topení

zednické práce, obklady
Tel.: 606 157 522.

Prodám
■ R. Laguna II, rozteč 5×108 mm; 
na Espace, zimní obutá kola s pneu 
Michelin Alpin 195/65/15, málo jetá 
za 5.000 Kč. Na Opel ráfky 14" 
4×100 mm na Astra, Tigra, Corsa za 
1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Litinový kotel na dřevo a uhlí, 
soustruh na dřevo s kopírkou. Zn. 
Levně. Tel.: 776 268 295.
■ Pšenici , ječmen, brambory 
konzumní, odrůdy Dali, Marabel, 
Adéla, na sázení stejné odrůdy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, nejlépe 
po 17. hodině.
■ Štěňátka mopse bez PP, béžová 
s tmavou maskou. Odchovaná v do-
mácnosti s celodenní péčí, očkova-
ná, pravidelně odčervovaná. Odběr 
možný od 22. 11.. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 605 400 750.
■ Instalatérský svěrák, víceúče-
lovou hoblovku šíře 200 a 250 mm, 
řetězovou pilu, rotační kuželo-
vou štípačku dřeva a benzínové 
výkonné čerpadlo na vodu. Tel.: 
603 271 887.
■ Levně starší radiátory ve velmi 
dobrém stavu. Tel.: 775 975 022.

■ Prkna , tl. 24 mm, d. 3 m, 
à 1.500 Kč. Tel.: 737 896 161.
■ Škoda Fabie I – orig. Al kola 
14" nepoškozená za 4.700 Kč. Fabie 
I obutá plechová kola letní pneu 
185/60/14, zánovní, plus orig. pokli-
ce za 3.800 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Motor Multikar 22 s převodov-
kou; přední nápravu na Z 25 zkrá-
cenou; kuchyňskou linku; kuchyň-
skou rohovou lavici s úl. prostorem 
a stůl a židle; sedačku rozkládací 
+ 2 křesla; jádra vlašských ořechů 
– 130 Kč/kg. Jablka 12 – 14 Kč/kg. 
Tel.: 775 390 322.
■ Štěňata hladkosrstých hnědých 
jezevčíků, čistokrevná bez PP, od-
červená, očkovaná s oč. průkazem. 
Cena 1.000 Kč. Lhůta odběru – lis-
topad 2009. Tel.: 604 242 046.
■ Ford Escort, Focus, Fiesta 
– obutá letní kola 175/65/14 za 
1.200 Kč, ráfky na Fiat Punto 14" za 
1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Vchodové plastové dveře se 
zárubní, atyp. rozměr zárubně 
190×100 cm, průchodová míra 
85×175 cm, nahoře ⅓ proskle-
ná, zvenku hnědé, uvnitř bílé, 
bezpečností zamykání, vhodné 
pro rekreační nebo starší domek, 
původní cena 16.000 Kč, nyní 
10.000 Kč. Zn. Změna st. plánu. 
Tel.: 733 259 264.
■ Přívěsný vozík za osobní auto. 
Malá, velká plachta. Plastovou 
nádrž v kovové kleci 1 000 l; mo-
torovou pilu Jonsered plus nová 
lišta a řetěz. Ceny dohodou. Tel.: 
606 441 435.
■ Gumy na auto, 165×13 OR 
34 letní, OR 6 zimní. Použité, 
150 Kč/ks. Tel.: 606 181 593.

■ Vazbu na rodinný dům. Tel.: 
736 626 433.
Koupím
■ Škodu 100, popřípadě náhradní 
díly na Škodu 100. Eko likvidaci 
zajistím. Prosím nabídněte. Děkuji. 
Tel.: 776 137 671.
■ Staré pohlednice všech žánrů 
z období 1895 až 1950 a grafi cké 
listy a exlibris českých výtvarníků. 
Nabídněte na mobil 731 567 364.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Traktor Zetor, typ 72-77 s SPZ. 
Tel.: 733 502 674.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám rodinný dům ze 
zahradou ve VM, ul. Vrcho-
vecká. Cena 1.250.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat. 
Tel.: 777 628 982.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s balko-
nem, v osobním vlastnictví na ulici 
Čechova. Volný od 1/2010. Nejvyšší 
nabídce. Tel.: 777 141 263.
■ Koupím RD, popř. byt ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám prodlouženou garáž 
(30 m2, 2× osobní automobil) po 
rekonstrukci, na ul. Bezručova. 
Tel.: 728 530 739.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Atraktivní výhled, 
cena dohodou. RK nevolat. Tel.: 
732 570 375.
■ Prodám RD 4+1 k rekonstruk-
ci v Budišově, zahrada, studna, 
650.000 Kč. Tel.: 732 457 189.
■ Prodám stavební pozemek 
o výměře 888 m2, v Budišově 
u Třebíče. Levně, cena dohodou. 
Tel.: 737 735 919.
■ Koupím dům na Náměstí nebo 
Novosadech ve V. Meziříčí. Rychlé 
jednání. Tel.: 604 558 322.
■ Prodám zděnou podsklepenou 
chatu se zahradou, VM – Palčáky. 
Cena dohodou. Tel.: 732 442 112.
■ Prodám panelový byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí, přízemí, zateple-
no, nová okna. Cena dohodou. Tel.: 
775 349 729.
Pronájem
■ Pronájem bytu ve Velkém Mezi-
říčí 2+kk, v novostavbě. Možnost pro-
nájmu od 12/2009. Tel.: 737 906 050.
■ Pronajmu garáž na ul. Nad 
Plovárnou ve VM, cena dohodou. 
Tel.: 737 577 195.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Mírová, nová okna, 
zateplený, zrekonstruovaný interiér, 
částečně vybaven, vl. plynové tope-
ní. Nástup možný od 1. listopadu. 
Tel.: 733 107 489.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu velmi pěkný samo-

statný byt 2+1 v RD, částečně 
zařízený, balkon, klidná lokalita 
v blízkosti náměstí. Bezproblémové 
parkování. Tel.: 777 198 984.

(Pokračování na straně 6.)

Pronajmu obchodní prostory
na náměstí,

80 m2 (40+15+25)
od 16. 1. 2010.

Tel.: 723 565 274.

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemov i t o s t ,  v y pl at í me 
exekuce, peníze do 24 hodin.

Tel.: 731 508 270.

Údržbář či řemeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

Kraj Vysočina se prezentuje na Facebooku
Kraj Vysočina spustil svoji novou internetovou prezentaci. Vedle ofi -
ciálního webu www.kr-vysocina.cz najdou nyní zájemci informace o 
Vysočině také na sociální síti Facebook. Facebookovou skupinu Kraj 
Vysočina naleznete na adrese: http://www.facebook.com/group.php?-
gid=157311772036. 
Noví členové této skupiny získají nejen přehled o aktuálním dění na 
Vysočině, ale také pozvánky na kulturní a společenské akce, které kraj 
pořádá nebo se na jejich organizaci podílí. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina 
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM 21. 11. Lesonice
27. 11. Želetava
28. 11. Vídeň (prvních 100 piv zdarma)

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na cestopisnou přednášku

ve čtvrtek 19. listopadu 2009 od 17.00
v budově střediska (Ostrůvek 2, Velké Meziříčí)
Radovan Jirků nám představí svoje putování na motocyklu po Hedvábné 
stezce. V Turecku si prohlédneme most oddělující Evropu od Asie, Írán nás 
přivítá v napjaté atmosféře před prezidentskými volbami. Prohlédneme si 
Kaspické moře a vydáme se do Turkmenistánu. Ohromí nás nově vysta-
věné hlavní město Ašchabat, pouští Karakum přejedeme do Uzbekistánu 
s jeho starobylými městy Buchara a Samarkand. Ze žhavé Ferganské 
kotliny pak zamíříme do velehor Pamír v Tádžikistánu a zelených hor 
Kyrgyzstánu až ke zdejší opravdové přírodní perle, jezeru Issyk-Kul. 
Projekt byl fi nančně podpořen
v grantovém řízení MŽP.
Materiál nemusí vyjadřovat
stanoviska MŽP.

Prodejní výstava
výtvarných prací žáků Základní školy a střední školy Březejc

1.– 29. listopadu 2009
* malované hedvábí, tkané výrobky, šperky *
* keramika, obrazy, tašky, dřevěné výrobky *

Kavárna v Passage IMCA, Náměstí 12/14, Velké Meziříčí
Finančně podpořeno krajem Vysočina rámci projektu

„Naše podzimní aktivity“ 

Sajtna Kochánov pořádá v KD Netín 28. 11. 2009
zábavu se skupinou

Sociální služby města Velké Meziříčí vás srdečně zvou na
tradiční Setkání seniorů v Jupiter clubu, které se koná ve velkém sále 
19. listopadu 2009 od 14 do 18 hodin.
Program: 
14.00 – 14.30 hodin zahájení a vystoupení obyvatelů Domova pro seniory 
 a Domu s pečovatelskou službou ve Velkém Meziříčí.
14.30 – 18.00 hodin vystoupení Jiřího Helána a sólistů souboru
 MORAVĚNKA.
15.30 – 16.00 hodin přestávka s drobným občerstvením
Vstupné s místenkou: 70 Kč
Předprodej vstupenek –  v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komen-
ského 6, tel. 566 522 538, případně 566 520 154 (Dům s pečovatelskou 
službou na ul. Zdenky Vorlové 2001).
Těšíme se na společně strávené chvíle.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá 5. prosince 2009 pro zájemce z Velkého Meziříčí
návštěvu

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM
nejpozději do 27. listopadu 2009.
V případě naplnění kapacity je uzávěrka dříve.

Honební společenstvo Lhotky zve své členy na

v pátek 4. prosince 2009 v 18 h do KD Lhotky.  -poř-

Kopretina
centrum pro rodiče s dětmi

Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí

mob.: 777 183 388,
e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz

www.zdar.caritas.cz
Přijměte naše pozvání na adventní dílny
Vždy dopoledne během herny budeme vyrábět vánoční ozdoby, dekorace, přání…
Předadventní týden: 23. – 27. 11.
Pondělí – středa: 9.00 – 13.00 – vyrábíme dekorace z dřevěných kolíčků
Čtvrtek: 9.00 – 13.00 – glazujeme betlém z keramiky
15.00 – 18.00 – aranžování – adventní věnce. Přineste si s sebou nůžky na 
větvičky (přihlašujte se nejpozději do středy 25. 11.)
Pátek: 15.00 hodin: výroba perníkových chaloupek. Upečené perníkové díly na-
zdobíme a sestavíme.Můžete se nahlásit nejpozději do 13. 11. na našem tel. čísle.
1. adventní týden: 30. – 3. 12.
Pondělí – středa: 9.00 – 13.00 – vyrábíme obrázky a postavičky z papíru;
Čtvrtek: 9.00 – 13.00 – vyrábíme Mikuláše; 15.00 – 16.00 – výroba lucerniček 
k Mikuláši. Přineste se s sebou zavařovací sklenici a čajovou svíčku. 16.30 – 
vycházíme od centra za Mikulášem.
2. adventní týden: 7. – 10. 12.
Pondělí – středa: 9.00 – 13.00 – vyrábíme vánoční přání;
Čtvrtek: 15.00 hodin: kurz pletení z pedigu – vánoční ozdoby. Na kurz se 
můžete nahlásit nejpozději do 4. 12. na našem tel. čísle.
3. adventní týden: 14. 12. – 17. 12.
Pondělí – úterý: 9.00 – 13.00 – vyrábíme vánoční ozdoby
Středa: 9.00 – 13.00 – Vánoční besídka. Zazpíváme si koledy, posedíme 
u vánočního punče…
Cesta za Svatým Mikulášem 3. 12. 2009
Sejdeme se v 16.30 před centrem a vyjdeme s anděly za sv. Mikulášem. 
Nezapomeňte si s sebou vzít lucerničky.
Zájemci se mohou objednat v centru nejpozději do 26. 11., kde zaplatíte částku 
50 Kč za balíček + 30 Kč za rodinu.
Do Kopretiny vezměte s sebou vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv 
na výtvarné činnosti, oblíbenou hračku, svačinku a především dobrou náladu.
Pitný režim zajištěn.
Příspěvek činí 30 Kč.
Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. Po svátcích otevíráme 4. 1. 2010.

které se koná ve středu 18. listopadu 2009 od 15 do 17 hodin.
www.gvm.cz

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35
vás srdečně zve na

středa 25. 11. 2009 od 10 do 17 hodin

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače, než papírové noviny? 
Využijte tedy naší nabídky od 1. ledna 2010 a objednejte si týdeník 

Velkomeziříčsko v elektronické podobě. 
Zašlete požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.

cz), kde bude vyřízen. Předplatíte si týdeník v pdf na čtvrtletí a bude vám 
zasílán na vaši e-mailovou adresu. 

Jeho cena bude 5 Kč, navíc s barevnou obálkou (tj. první a poslední 
strana novin).

Informace získáte také na telefonu: 566 782 009 (pevná linka) nebo 
739 100 979 (síť O2).                                                                          -ivh-

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 
1523/10 ve Velkém Meziříčí vás srdečně zve na právě probíhající vý-
stavu dětských prací nazvanou

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Velkém Meziříčí, U Světlé 24 – Husův dům

zve na

(Pokračování ze strany 5.) 
Pronájem
■ Hledám pronájem nebo pod-
nájem ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
737 870 564.
■ Pronajmu starší byt 2+1 (za-
ř ízený – včetně TV, ledničky) 
na ulici Krškova. Cena 5.300 Kč 
+ služby (voda, elektrika). Tel: 
739 008 938.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí, 1. patro, částečně 
zařízený. Tel.: 732 183 331.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí Nad Gymnáziem. V OS, 
po částečné rekonstrukci. Tel.: 
737 868 879.
■ Hledáme podnájem rodin-
ného domu v okolí VM, VB, ZR 
a MMnM, 2+1 s dvorkem. Jsme 
v tíživé životní situaci, dům by-
chom udržovali v řádném stavu 
a čistotě, jako řádní lidé. Prosíme 
a děkujeme za každou vaši nabídku. 
Na ceně pronájmu se dohodneme. 
Tel.: 608 131 091.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.

Různé
■ Rád poznám pozitivní světlo-
vlásku s kladným vztahem k příro-
dě. Vzájemné sympatie rozhodnou. 
Tel.: 603 271 887.

■ Hledám doučování anglič-
tiny – rodilého mluvčího, okolí 
Třebíče, Velkého Meziříčí. 
Tel.: 608 752 717.

■ Napeču perníčky, cukroví, ke 
všem příležitostem. Dorty – dětské, 
svatební, jakákoli velikost dle vaše-
ho přání a fantazie. Cena od 250 Kč/
kg. Peču výhradě z domácích vajec, 
másla atd. Bez jakýchkoli náhražek. 
Cukroví 50 druhů, věnečky, trubič-
ky, řezy a jiné. Tel.: 608 835 597 
nebo 605 326 033.

■ Nabízím opravy komínů, 
vymazávání hřebenů, opravy 
bytových jader, opravy střeš-
ní krytiny, obklady a dlažby, 
zbavení mechu na střeše. Tel.: 
722 604 686.

■ Je mi 47 let, hledám ženu, která 
ví, co chce. Tel.: 776 391 874.
■ Doučím AJ, ČJ, RJ – nejlépe 
žáky ZŠ. Tel.: 777 691 117.

kterou pořádá odloučené pracoviště 
MŠ „Klíček“, Sokolovská. Výsta-
va je první ze tří výstav, které se 
uskuteční ve školním roce 2009/10 
v rámci celoročního projektu orga-
nizace s názvem Jen si lidé všimně-
te, co je krásy na světě. Výstava byla 
zahájena 13. 11. 2009 v 10 hodin 
v prostorách radnice ve Velkém 
Meziříčí, ukončena bude 26. 11. 2009. Přijďte potěšit své oko i duši.

Za MŠ Mgr. Věra Bourková

renesanční a barokní skladby (loutna, teorba, barokní kytara)
Neděle 6. prosince, 18 hodin

Možnost prohlídky velkého keramického betléma zhotoveného 
Občanským sdružením Slepíši.

Vstupné dobrovolné.

Od 20 do 23 hodin u vstupného překvapení.      -kh-

Pozvánka na

Zájemci z Velké Bíteše a okolí, 
kteří chtějí inzerovat v týdeníku 
Velkomeziříčsko, mají možnost 
podávat inzerci do našich novin 
v Informačním centru (IC) na Ma-
sarykově náměstí 5 ve Velké Bíte-
ši. Tel.: 566 532 025, 566 532 342; 
e-mail: ic@vbites.cz. Pro inzerenty 
z Měřína je sběrna inzerce v pa-
pírnictví na měřínském náměstí. 
Pro Křižanovské je sběrna inzerce 
v novinovém stánku na Benešově 
náměstí v Křižanově, u autobuso-
vé zastávky. V Tasově lze podávat 
inzerci v prodejně smíšeného zboží 
u Jaroslavy Böhmové.

Cena soukromého řádkového 
inzerátu do rubriky »Prodám-
koupím-vyměním« v jednom 
vydání je 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, 
s fotografi í 45 Kč. K inzerátům pod 
značkou je navíc připočítán mani-
pulační poplatek 20 Kč. Do rubriky 
daruji bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání 
– vzpomínka - poděkování« jsou 
za cenu 100 Kč bez fotografi e a 150 
Kč s fotografi í.

Inzer tní podmínky obdržíte 
v redakci Velkomeziříčsko, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 
782 009, 732 203 787.           -red-

Využijte sběrny inzerce

(Pokr. ze str. 1.) Začínal ve Spartaku Velké Meziříčí (1953), poté Lo-
komotiva Přerov (1955–55, trenér J. Slavíček), Spartak Velké Meziříčí 
(1958), Dukla Lipník nad Bečvou (1959–60), (trenér M. Vlček), Dukla 
Praha (1961–64), Dukla Praha (1961–64), Baník Sokolov (1965–74). 
Reprezentoval ve třinácti mezistátních utkáních (1963–66). Účastník 
OH 1964 (q), ME 1966 (8.). Zemřel 31. 7. 1981 v Karlových Varech.

Vedení města děkuje všem, kteří se na výstavě podíleli, za jejich nároč-
nou a obětavou práci při sběru fotografi í, i při zajištění výstavy jako tako-
vé, zejména pak pracovníkům Jupiter clubu v čele s Jiřím Kubišem.

Veronika Poulová, Iva Horká

K vidění je na čtyři sta fotek

Rekondiční pobyt v Dudincích na Slovensku
ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje rekondiční pobyt v Dudincích 

na Slovensku v hotelu Park – Hokovce od 16. 5. do 22. 5. 2010. Cena 
6.590 Kč. Cena zahrnuje: cestu tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, 
6× ubytování s plnou penzí, vstupní lékařskou prohlídku, 10 léčebných 
procedur navržených lékařem, neomezený vstup do bazénu a fi ttness 
center od 7 do 20 hodin. Dále možnost využití sauny v úterý, čtvrtek 
a sobotu od 16 do18 hodin.

V hotelové kavárně hraje třikrát týdně živá hudba pro poslech i tanec. 
Po dobu pobytu budou nabídnuty fakultativní zájezdy, např. Budapešť, 
Santovka, Podhájská, Banská Šťavnica, ochutnávky vín ve vlastním 
sklípku a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH.

Přihlášky a další informace každé pondělí od 9 do 11 hodin v klubu 
důchodců na Komenského ulici. Uzávěrka přihlášek a záloha 1.000 Kč 
bude vybírána v klubu důchodců 14. 12. 2009.

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH

Návštěvníci mohou nyní zhlédnout na čtyři sta historických fotografi í 
zachycujících sportovní činnost v průběhu sto dvaceti let. Výstava je 
veřejnosti přístupná ve vestibulu kina v Jupiter clubu každý všední den 
od 8 do 16 hodin až do 23. 12. 2009.                                  Foto: Iva Horká
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DIVADELNÍ SEZONA
JUPITER CLUBU

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB
LISTOPAD 2009

Poděkování

Vzpomínky
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

24. 11.  přednáška Island Libor Smejkal
 1. 12. přednáška Zážitky z poutí v Čechách i v zahraničí Jan Peňáz
 8. 12. přednáška Historie rybníkářství na okrese Žďár Ing. Ján Regenda
15. 12. přednáška Živý Betlém v Měříně Mgr. Oldřich Hnízdil

Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) Horác-
kého divadla v Jihlavě se uskuteční ve středu 2. prosince 2009 od 19 hodin
William Shakespeare

Překlad Martin Hilský
Jedna z nejranějších  Shakespearových komedií  odehrávající se v Efesu je 
virtuózní situační fraškou, v níž hlavní postavy dvojníků rozpoutají kolo-
toč zaměněných identit, v němž nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také rozvinu-
ta úvaha o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky, úcty a zamyšlení 
na vzájemném prolínání jejich bytostí. V tomto divadelně virtuózním 
kolotoči ztrát a nálezů nakonec manžel najde ztracenou manželku, bratr 
najde bratra, otec své syny a synové svého otce a svou matku. Jako každá 
shakespearovská komedie vypovídá Komedie omylů o zdání a skutečnosti, 
o iluzi a realitě, o tom, co se zdá být a co skutečně je. Všechny omyly se 
v závěru hry vysvětlí a život v Efesu se může vrátit do obvyklých kolejí.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas.           -prog-

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč
Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová – Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Příběh dvou komparsistů komentující situace a nové vztahy mezi členy 
fi lmového štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany se odehrává 
v malém irském městečku, kde je klid narušen hollywoodskou fi lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k natočení amerického velkofi lmu. Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Březen 2010 – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání. 
V srdci stále bude bolest 
a tiché vzpomínání.
Dne 6. 11. jsme vzpomněli 1. smut-
né výročí úmrtí a zároveň 22. 11. 
vzpomeneme nedožitých 90. let 
naší maminky, babičky a praba-
bičky, paní 
Zdeňky Barákové 
z Rudy. 

S láskou vzpomíná rodina.

Už nikdy nezavolá, 
nepomůže, neporadí. 
Prázdný je domov, 
smutno je v něm. 
Dne 17. 11. 2009 jsme vzpomněli 
3. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil pan 
Petr Juda 
z Netína. 

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dnes, 18. 11. 2009, si připomeneme 
11. výročí úmrtí paní 
Julie Necidové 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomíná manžel 
a děti s rodinami. 

Dne 21. listopadu 2009 uplyne 
10. výročí úmrtí pana 
Zdeňka Kováče 
z Velkého Meziříčí. 

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří nám projevili soustrast
nad úmrtím pana 
Jiřího Štěpánka. 

Zarmoucená rodina

Loutkové divadlo
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 21. listopadu 2009 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005, program. oddělení JC.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného 
prodeje.                                                                                            -prog-

Pátek 20. v 19.30 hodin
DISTRICT 9
Tady nejste vítáni.
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské 
civilizace s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný 
technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané byli 
uprchlíky z vlastní planety. Stvoření byla ubytována v nouzových do-
movech v jihoafrickém Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého 
světa dohadovaly, co a jak dál. Teď všem dochází trpělivost. Dohled 
nad mimozemšťany byl svěřen MNU, soukromé organizaci, které je 
osud mimozemšťanů lhostejný. Měla by ale naději na obrovský výdělek, 
pokud dokáže zprovoznit mimozemské zbraně, které vyžadují k aktivaci 
mimozemskou DNA. Napětí mezi mimozemšťany a lidmi dospěje ke 
svému vrcholu ve chvíli, kdy začne MNU obyvatele Okrsku 9 stěhovat 
do nového tábora. Jeden z agentů MNU, Wikus van der Merwe se na-
kazí mimozemským virem, který začne měnit jeho DNA. Záhy se stává 
nejhledanějším mužem planety – je klíčem k odhalení tajů mimozemské 
technologie. Vyděšený muž má jedinou možnost: ukrýt se v Okrsku 
9. Režie: N. Blomkamp. V hlavní roli S. Copley, J. Cope, N. Bolttová, 
S. Strikeová, E. Mkandawie. Akční sci-fi  thriller USA. Původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 112 minut

Sobota 21. v 19.30 hodin
VDANÁ SNOUBENKA
I odbornice na lásku může ztratit hlavu.
Úspěšná rozhlasová poradkyně v oboru partnerských vztahů, doktorka 
Emma Lloydová a její vydavatel a snoubenec Michael si mysleli, že získat 
ve státě New York povolení k sňatku je jednodušší než získat řidičský 
průkaz. Ostatně, nejsou zapotřebí žádné testy krevní ani písemné, oba 
jsou plnoletí a nejsou příbuzní. Určitě půjde jen o to včas přijít na radnici, 
zaplatit poplatek a hotovo. Jenže – Emma už je vdaná! Když totiž Emma 
bezmyšlenkovitě „mezi námi děvčaty“ poradí jedné z posluchaček, aby 
se rozešla se svým přítelem, zjistí hasič Patrick Sullivan, že je najednou 
sám. Touží se za to pomstít a když si v novinách přečte o doktorčiných 
svatebních plánech, vymyslí dokonalou pomstu: vezměte jednu mode-
rátorku rozhlasové talkshow, jednoho rozzlobeného hasiče, přimíchejte 
počítačového experta, který se dokáže napojit na matriční záznamy 
– a voilá! Emma se nemůže vdát, protože už vdaná je – za Patricka! 
Režie Griffi n Dunne. V hlavní roli U. Thurman, J. D. Morgan, C. Firth, 
S. Shepard. Romantická komedie USA, Velké Británie, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 67, 69 Kč 90 minut

Úterý 24. v 18 hodin
G-FORCE
Svět potřebuje chlupaté hrdiny.
Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné 
služby zaměřeném na výcvik zvířat pro armádní a špionážní účely. 
Jeho hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, 
která během fi lmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. Týmu 
G-Force velí Darwin, odpovědné a cílevědomé morče, rozhodnuté za 
každou cenu uspět. Dalšími členy jsou Blaster, expert na zbraně, který 
zbožňuje vše extrémní a Juarézová, mistryně bojových umění, kterou 
zbožňují všichni ostatní. Třem morčatům pomáhá špionážní moucha 
Mooch a krtek Speckles, odborník na kybernetiku a informatiku. Během 
své mise se tým G-Force setkává s řadou dalších zajímavých postav, 
například s pohodářem Hurleyem a těžce vyšinutým křečkem Buckym.
Režie H. Yeatman. Hrají N. Cage, P. Cruzová. Akční rodinný fi lm USA, 
český dabing. Přístupný.
Vstupné: 67, 69 Kč 89 minut

Středa 25. v 19.30 hodin
PROTEKTOR
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dra-
matu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných citech, 
o lásce, která v extrémních dobách může vést až na samou hranici sebe-
destrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, 
lidskou důstojnost a nakonec o život v temných časech protektorátu.
Rozhlasový reportér Emil Vrbata a herečka Hana jsou manželé. Píše se 
rok 1938, atraktivní Hana slaví první úspěchy ve fi lmu, je obletována 
ctiteli. Emil žárlí. Německá okupace a začátek války obrátí jejich životy 
naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem, z výšin 
nadějně rozběhnuté kariéry padá na dno společenského žebříčku. Emil 
využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin život. Odmítne roz-
vod, v zájmu Haniny ochrany setrvá v „rasově smíšeném manželství“ 
a stane se hlasem německé propagandy. Smlouva s ďáblem si ale vybírá 
daň. Emilova sebeúcta se hroutí, láska k Haně se mění v „protektorství“, 
manželství se propadá do lhostejnosti. Osud na Emila přichystal past. 
Na útěku od milenky ve spěchu ukradne cizí kolo a šlápne do pedálů. 
Jenže z rozhlasu už drnčí poplašná zpráva: „V Praze byl spáchán atentát 
na zastupujícího říšského protektora Heydricha, jeden z pachatelů ujel 
z místa činu na bicyklu...“. Náhodný kontakt se zdánlivě banálním před-
mětem odstartuje Emilovu zběsilou jízdu o život, o odpuštění v očích 
milované ženy... Režie M. Najbrt. V hlavní roli M. Daniel, J. Plodková, 
K. Melíšková, T. Měcháček, R. Stanke. Milostné drama ČR. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 74 minut

Čtvrtek 26. v 19 hodin Filmový klub – logo
TOYEN
Velký ateliér, hangár či cirkusový stan. Zde zbudujeme velký svět Toyen 
(1902-1980) a Jindřicha Heislera (1914-1953), předních evropských sur-
realistů. Kulisa se bude skládat z fragmentů bytů, hotelů, kaváren a ulic. 
Koupelna a vana v bytě Toyen, rezidence, kde čtyři roky bydlel Heisler, 
Žid, který se nedostavil k transportu, a kde on a jeho milenka vytvářeli 
umění. Malířská výbava, klobouky, peněženky, fotografi cká výbava, 
rádiová hlášení přibližně z let 1930 – 1970. Amatérské fi lmy, natočené 
Toyen a Heislerem. Pronikneme do obrazů a uměleckých děl v tomto 
vskutku fantaskním světě. Režie Jan Němec. V hlavní roli Z. Stivínová, 
J. Budař, M. Bouda. Drama ČR 2005.
Vstupné: 45, 75 Kč 68 minut

Výzva pro pamětníky
V příštím roce uplyne 140 let 

od narození významné osobnosti 
našeho regionu, majitele velkome-
ziříčského zámku a velkostatku 
v letech 1908–1937, předsedy Čes-
koslovenského červeného kříže ve 
velkomeziříčském okrese, dědečka 
současných majitelů zdejšího zám-
ku: Františka hraběte Harracha.

Zpracovávám životní příběh této 
významné osobnosti a rád bych 
získal další informace, které nelze 
vyčíst v žádné literatuře, natož 
dohledat v archivech. Rád bych 

proto touto cestou poprosil čtenáře 
Velkomeziříčska (případně jejich 
potomky), kteří se pamatují na 
hraběte Harracha, pracovali pro něj 
či se s ním osobně setkali nebo mají 
jakoukoliv jinou památku či vzpo-
mínku na jeho osobu, aby se mi 
ozvali na tel. č. 566 522 206 nebo na 
e-mail hartman.tomas@gmail.com, 
případně mě osobně kontaktovali 
v Muzeu Velké Meziříčí (na zám-
ku). Děkuji a těším se na spolupráci.

Tomáš Hartman,
Muzeum Velké Meziříčí
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KAPITOL, a. s., ve spolupráci s Jupiter clubem pořádá

Středa 18. listopadu 2009 v 18 hodin v kinosále Jupiter clubu.
Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, je známý cesto-
vatel, fotograf a publicista. Navštívil přes 120 zemí na šesti kontinentech 
planety. Vydává knihy, publikuje v časopisech, má vlastní rozhlasové 
pořady, své fotografi e vystavuje v celém světě. 
Vstup zdarma!

v pátek 20. listopadu 2009
v sále hasičské zbrojnice od 20 hodin.
K příjemné zábavě hraje hudební skupina
SONG ACCORD Dalešice.
Občerstvení zajištěno. Informace a prodej
vstupenek na tel.: 774 248 061 Kučerová, 775 647 604 Švejdová.

Český svaz žen Velké Meziříčí vás srdečně zve na tradiční 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá v pondělí 7. 12. 2009 od 17 hodin
BAREVNOU PRODLOUŽENOU (platí pro oba kurzy).
Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND.
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka.
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek od 4. listopadu 2009
na program. oddělení JC, tel. 566 782 004, 566 782 005      -prog-

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kdož máte studentská 
taneční nějaký rok za sebou, nabízíme vám

Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 005, 566 782 004, po – pá (8 – 16 hodin).

POKROČILÍ
– 5 vyučovacích lekcí
– začátek kurzu v pondělí 23. listopadu ve 21 hodin
– cena kurzovného 1.000 Kč/taneční pár
– uzávěrka přihlášek 20. listopadu

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
STARLET taneční škola manželů Buryanových
(výuka tanců standardních, latinskoamerických i moderních)

Pragokoncert Bohemia a. s. Zlín pořádá v neděli 29. listopadu 
2009 od 10 hodin na velkém sále v Jupiter clubu dětské představení
Michala Nesvadby

Velká zábava, soutěže s aktivní účastí dětí.
Rezervace a předprodej vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005 nebo 
na programovém oddělení Jupiter clubu. Programové oddělení vyzývá 
k odběru zamluvených vstupenek nejpozději týden před datem konání 
akce, nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.
Cena 130 Kč, 140 Kč (děti do 2 let bez nároku na sedadlo).

Soutěž o volné vstupenky na představení Michal je kvítko
Nenechte si ujít zábavné odpoledne ve společnosti Michala z Kouzelné 
školky a květin z jeho zahrádky.
Redakce týdeníku Velkomeziříčsko pro vás připravila několik vol-
ných vstupenek, které můžete získat v případě, že pošlete správnou 
odpověď na soutěžní otázku a budete vylosováni. Vaše odpovědi 
s kontaktem na vás přijímáme do 23. listopadu 2009 na e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz nebo SMS na tel.: 739 100 979. 
Soutěžní otázka: Co se děje v Michalově zahrádce?                   -red-

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Město Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., vás zvou na

za posledních 120 let sportovního dění ve Velkém Meziříčí.
Vestibul kina Jupiter club,

od pátku 13. 11. 2009 do středy 23. 12. 2009.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat na
výstavu obrazů

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je potěšit 
permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 900 a 800 Kč.
Bližší informace na straně 7 nebo na tel. č. 566 782 001, 566 782 004.

Pavly Kamanové – Jarmily Dvořákové
(sestry Rozmarinovy)

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás zve na

v neděli 20. prosince 2009 od 17.30 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu.
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Sluníčko, Harmonie – 
O. Komárková, A. Svobodová; Dětský pěvecký sbor Slunko – 
J. Urbanová; Dramatický kroužek ZUŠ – Lea Fučíková; vokální 
skupina 6tet Sextet; žáci, učitelé a absolventi Základní umělecké 
školy Velké Meziříčí
Rezervace a prodej vstupenek od středy 11. listopadu 2009 na 
tel. č. 566 782 004, 566 782 005 nebo na prog. oddělení Jupiter 
clubu, 1. patro. 
Vstupné: 90 Kč

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá
v pátek 27. listopadu 2009 od 17 hodin v předsálí Jupiter clubu

Určeno pro žáky od 12 do 15 let. • Vstupné: 35 Kč.       -prog.-

Český svaz žen Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádají vánoční výstavu s názvem

od pondělí 14. do středy 16. prosince 2009
od 10 do 18 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela Stetson
si vás dovolují pozvat na tradiční

aneb Vánoce se kvapem blíží.
Sobota 5. prosince 2009, velký sál Jupiter clubu od 19.30 do 2 hodin.
S úvodními takty zazní vánoční písničky, po koncertní části budeme 
hrát k tanci a poslechu.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
Rezervace vstupenek na programovém oddělení tel.: 566 782 005.
Protože v ten den roznáší dárky sv. Mikuláš, obdrží všichni návštěvníci, 
kteří přijdou včas, dárky, jež jistě všechny potěší. Těšíme se na vás. 
Občerstvení zajištěno.

Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin

Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč,
prodej zahájen

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče rozsvítit 
světýlka na náměstí.
Vezměte s sebou světýlka v podobě lampionů, svíček, prskavek… 
Letos již po čtvrté budeme rozsvěcovat vánoční výzdobu na náměstí. 
A protože se tato naše akce setkává s velkým diváckým ohlasem, sna-
žíme se každý rok o něco nového. I ten letošní přinese několik novinek.
Večerem vás budou provázet členové loutkového souboru při JC 
spolu se svými Broučky. Vánoční náladu v nás jistě probudí i dět-
ský sbor Sluníčko. Děti pod vedením učitelek Olgy Žákové a Ajky 
Svobodové nacvičily krátký program.
Třetí letošní novinkou jsou lampiony přání (viz níže). 
I letos přijede nebeský pošťák. Děti, namalujte obrázky, napište 
vzkazy a hoďte do nebeské schránky, která bude připravena na ná-
městí. Pokud přidáte obálku s nadepsanou adresou, věřte, že se váš 
vzkaz dostane do těch správných rukou.
A zatímco se děti budou bavit v kině u pohádek, rodiče se můžou 
zaposlouchat do krásných písní skupiny Geneze.

Splňte si svá přání s lampiony štěstí
• Létající lampiony štěstí jsou vyrobené z rýžového papíru a bambu-

su. Létající lampiony štěstí jsou vlastně malé horkovzdušné balony. 
Po zapálení hořáku se naplní horkým vzduchem a vznesou se k nebi.

• Originální lampiony štěstí, létající balónky, balóny štěstí 
pocházejí ze severního Thajska. Jelikož je světlo z lampionů 
přání vidět na kilometry daleko, byly celá staletí používány pro 
vojenské účely jako signalizační zařízení. Poté se rozšířily mezi 
běžné obyvatelstvo a v dnešní době lidé začínají objevovat jejich 
kouzlo a z přání lampionů se stává hit nejrůznějších oslav a slav-
nostních příležitostí.

• Lidé si při vypouštění lampionů štěstí přejí, aby se jejich přání vypl-
nila a sny a touhy proměnily ve skutečnost. Říká se, že tyto lampiony 
splní přání, které na ně napíšete, a odnesou s sebou zlé duchy a neštěstí.

• Všechny lampiony štěstí jsou vyrobeny z materiálů, které jsou na-
prosto šetrné k životnímu prostředí. Po vyhasnutí hořáku se vzduch 
v lampionu ochladí a ten klesne zpět na zem. Papír z lampionu se 
během několika dnů sám rozloží a na místě dopadu zůstane jen 
bambusový rám.                                                                                      -zh-

Jupiter club, s. r. o. Jupiter club, s. r. o. 

Neděle 29. listopadu 2009, začátek v 16.45 hodinNeděle 29. listopadu 2009, začátek v 16.45 hodin

Klub železničních modelářů
při DDM Velké Meziříčí
pořádá III. ročník výstavy

Sobota 21., neděle 22. listopadu a navíc úterý 17. listopadu 2009
v suterénu Základní umělecké školy

Velké Meziříčí, Poříčí 808/7, v době od 13 do 18 hodin.

Otevřeno do 3. 12. 2009
v pracovní dny

8–16 hodin,
neděle 22. a 29. 11.

9–12 hodin a 14–16 hodin.

VELKOMEZIŘÍČSKO
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DRÁHOVÉ KUŽELKY
HÁZENÁ – MLÁDEŽ

BOCCIASTOLNÍ TENIS

STOLNÍ TENIS

BOWLINGLIGA

HOKEJ MLÁDEŽ
Dorost

SHK Hodonín – HHK VM 6:4
HHK VM – HC Uherský Ostroh 
3:3
Další dva zápasy sehráli naši do-
rostenci, můžeme konstatovat, že 
v této naší skupině může porazit 
každý každého, a tak i přes tyto vý-
sledky je tabulka vyrovnaná. I když 
výhra v Hodoníně by byla velkým 
úspěchem. Připravili jsme se o ni 
neproměňováním šancí, když se 
nepodařilo vstřelit branku ani ze 
samostatných úniků.                -js-

Mladší žáci
VSK Technika Brno A – HHK 
VM 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
Branky: 2 Strnad, 2 Mynář, Slabý. 
Asistence: Tlapák, Slabý. Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Juráček, 
Kampas, Báňa – Slabý, Strnad, 
Tlapák – Šilpoch, Tichý, Mynář. 
Vyloučení: 0:3. Zásahy brankářů: 
20:20. Diváků: 40.

Starší žáci
VSK Technika Brno – HHK VM 
5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Branky: 2 Kampas M., Burian. 
Asistence: Sladký, Kampas M. 

Sestava HHK: Slavíček (Vitešník) 
– Novotný, Kučera, Kejda, Sladký, 
Bernat, Kampas M., Burian, Lain-
ka, Marešová, Fiala, Kampas J., 
Smejkal, Jašek.

Mistrovské utkání: dohrávka
Sobota 21. 11. 2009 9.00 HHK ml. 
žáci – MBK Vyškov A, 11.00 HHK 
st. žáci – Vídeň YT               -hhk-

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

HHK Velké Meziříčí – TJ Jiskra 
Humpolec 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)
Branky: 3 Pražák M., 2 Kroutil R., 
Barák M., Bíbr A., Paták D. Sesta-
va: Svoboda I. – Paták D., Kroutil 
R., Pitřík R., Pražák M., Barák 
M., Pacal L., Krůza M., Bezák M., 
Bíbr A.

4. třídy
HHK Velké Meziříčí – SK Telč 
3:3 (3:1, 0:1, 0:1)
Branky: Slabý P., Úlovec J, Loup 
P. Asistence: Zeisel L., Slabý P. 
Sestava: Svoboda I. – Dundálek D., 
Báňa M., Juda M., Loup P., Slabý 
P., Pacalová K., Karásek L., Úlovec 
J., Nevěčný O., Zeisel L., Budín N., 
Nováček S.                              -zú-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Karviná 24:21 
(13:9)
Souboj týmů o aktuální čtvrtou 
příčku prvoligové tabulky zahájily 
domácí hráčky sebevědomě a již 
po úvodní čtvrthodině jim velmi 
dobrá kombinační hra vynesla 
pětibrankový náskok (7:2). Seve-
romoravanky, zaskočené výborně 
formovanou domácí defenzivou, 
často chybovaly a jen ojediněle se 
dostávaly na dostřel. S přibývají-
cími minutami důraz v obranné 
hře našich polevil, individuální 
chyby v útočné hře pak byly vodou 
na mlýn nebezpečného soupeře, 
který toho náležitě využíval (9:7). 
Po sérii nápaditě sehraných akcí 
jsme si získali opět výraznější ná-
skok, a ten hájili až do poločasové 
přestávky (13:7). Vstup do druhého 
dějství byl jako z pohádky, když po 
šesti odehraných minutách svítil na 
ukazateli stav 17:10. Soupeř změnil 
obranný systém a začal preferovat 
těsnou osobní obranu na kanonýrku 
Moniku Kratochvílovou, což na 
dlouhé minuty otupilo naše útočné 
aktivity (53. min. 21:17). I přes 
přibývající útočné nepřesnosti jsme 
dokázali bojovností v závěru uhájit 
náskok a po zaznění zvukového 
signálu se radovat ze zaslouženého 
vítězství. V brance byla oporou 
Marcela Babáčková, herně se daři-
lo Kristýně Necidové. 7 m – hody 
5/5:8/4, vyloučení 5:3.
Hrály: Babáčková M., Hleba I. – 
Kratochvílová M. (11/5), Salašová I. 
(4), Hammerová P. (3), Necidová K. 
(2), Partlová M. (2), Kratochvílová 
H. (1), Janíčková K. (1), Nechváta-
lová Nat., Závišková I., Studená K., 
Zezulová K. Trenéři ing. Záviška 
V., Vidláková R., Partlová E.

Východočeská divize
mladší žákyně

V prvním utkání ledečský celek 
převyšoval naše hráčky zejména 
v obranné fázi. Navíc dokázal zda-
leka efektivněji využívat střelecké 
příležitosti a vytvořil si výrazný 
náskok. Našim hráčkám se ve dru-
hém poločase podařilo zredukovat 
poměr branek až v souboji osobních 
obran. Druhý zápas byl zdaleka 
vyrovnanější. Velkomeziříčské po 
změně stran přidaly v obranné hře 

a díky brejkům se držely v těsném 
dosahu. O vítězství domácích ba-
rev rozhodla až poslední minuta 
souboje (17:16).
Ledeč nad Sázavou – Sokol VM 
29:24 (15:8)
Ledeč nad Sázavou – Sokol VM 
18:16 (9:5)
Hrály: Závišková Kateřina (4), 
Doležalová Romana (6), Janečková 
Denisa (7) – Kopečková Kateřina 
(10/3), Koudelová Eliška (6), Uh-
lířová Eva (3), Singerová Kristýna 
(2), Bačová Soňa (2), Weinhöferová 
Simona. Trenérka Jelínková Radka.
Východočeská divize starší žákyně
Ledeč nad Sázavou – Sokol VM 
13:16 (8:8)
Ledeč nad Sázavou – Sokol VM 
22:28 (9:15)
Dvě cenná vítězství na poli rivala 
defi nitivně potvrdila druhou příč-
ku soutěžní tabulky a zajistila po-
stup po tříleté odmlce do celostátní 
žákovské ligy.
První souboj ve vypjaté atmosféře 
začaly lépe domácí hráčky, které 
se snadno prosazovaly přes naši 
nesourodou obranu. V útočné fázi 
střely narážely na výborně chytající 
(věkově mladší žákyni) domácí 
brankářku Zuzanu Vopěnkovou, 
která pak po zbytek hrací doby 
držela postupové akcie Ledečských 
hodně vysoko (6:2, 7:3). Příchodem 
strážkyně naší svatyně – Veroniky 

Syptákové – a přesuny v sestavě se 
podařilo postupně získat alespoň 
herní převahu, stále však chybělo 
přesnější zakončení. Štěstí, že 
domácí celek v této fázi viditelně 
ztrácel útočnou sílu. V nervózním 
závěru poločasu se našim hráčkám 
podařilo využít chyb soupeřek v ro-
zehrávce a alespoň srovnat branko-
vý poměr. Do druhého dějství jsme 
vstoupili daleko koncentrovaněji. 
Důrazná obrana a úspěšně zakon-
čené brejky znamenaly v rozmezí 
24.-36. minuty otočení nepříznivé-
ho poměru (9:9, 10:13). Houževnatý 
domácí celek se nevzdával a dotáhl 
se až na minimální rozdíl (13:14). 
Definitivní rozhodnutí o našem 
kolektivně vybojovaném vítězství 
padlo až v posledních sekundách.
Druhý souboj jsme zahájili daleko 
lépe, dařilo se psychicky „zlomené-
ho“ soupeře důraznou obranou, za 
kterou vynikaly zákroky brankářky 
Inny Hleba, nutit k častým chybám 
a v 15. minutě svítil na ukazateli 
skóre jednoznačný stav 6:13. Po 
změně stran se i přes častější chyby 
v rozehrávce podařilo uhájit náskok 
a z horké ledečské půdy si odvážíme 
maximum bodů.
Hrály. Syptáková Veronika, Hleba 
Inna – Kratochvílová Hana (15), 
Partlová Markéta (11), Závišková 
Iva (10), Studená Kateřina (3), 
Sedláčková Klára (3), Homolová 
Michaela (1), Rosová Terezie (1), 
Zezulová Kristýna, Koudelová 

Tereza. Trenéři E. Partlová, V. 
Záviška.

Pozvánka do haly za Světlou:
Úterý 17. listopadu
12.00 Divize mladší žákyně Hav-
líčkův Brod, 13.00 Divize starší 
žákyně Havlíčkův Brod, 14.00 
Divize mladší žákyně Havlíčkův 
Brod, 15.00 Divize starší žákyně 
Havlíčkův Brod, 17.00 III. kolo 
Českého poháru muži Jiskra 
Třeboň – EXTRALIGA
Sobota 21. listopadu
17.00 Jihomoravská liga muži B 
Sokolnice.
Neděle 22. listopadu
9.00-17.00 hodin Turnaj žen II. 
liga Čechy – Morava, 9.00-9.40 
Vršovice Vel. Meziříčí, 9.45 – 
10.25 Astra Pardubice, 10.30 – 11.15 
Olomouc Vršovice, 11.20 – 12.00 
Vel. Meziříčí Astra, 12.05 – 12.45 
Pardubice Olomouc, 12.50 – 13.30 
Astra Vršovice, 13.35 – 14.15 Vel. 
Meziříčí Olomouc, 14.20 – 15.00 
Pardubice Vršovice, 15.05 – 15.45 
Astra Olomouc 15.50 – 16.30 Vel. 
Meziříčí Pardubice, 17.30 Divize 
starší žáci KP Brno.            -záv-
Tabulka 1. liga mladší dorostenky
 1. Olomouc 8 8 0 0 214:125 16
 2. Zlín 9 7 0 2 246:190 14
 3. Kunovice 8 6 0 2 208:190 12
 4. Velké Meziříčí 9 5 0 4 218:222 10
 5. Zábřeh 8 5 0 3 180:191 10
 6. Karviná 8 4 0 4 188:170 8
 7. Poruba 7 3 1 3 168:172 7
 8. Otrokovice 8 2 1 5 185:203 5
 9. Vlčnov 9 2 0 7 146:202 4
10. Bohunice 8 1 1 6 162:202 3
11. Veselí nad Moravou 8 0 1 7 152:200 1

Krajský přebor II. třídy
Jaroměř ice – Velké Meziř íčí 
6:10
Body: Klíma Petr 4, Pokorný Jan 3, 
Řikovský Aleš 2, Klíma Tomáš 1
Jemnice – Velké Meziříčí 2:10
Body: Pokorný Jan 3,5; Klíma Petr 
3, Řikovský Aleš 2, Bazala Jan 1,5

Okresní přebor I. třídy
Ostrov n. Osl. – Velké Meziříčí B 
13:5
Body: Kampas Jan 2, Klíma Tomáš 
1, Buk Martin 1, Dvořák František 1

Okresní přebor III. třídy
Poděšín – Velké Meziříčí 9:9
Body: Kořínek Stanislav 3,5; Bártík 
Libor 2,5; Pokorný Martin 2, Zelený 
Tomáš 1
Dne 14. 11. v 10 hod. hrálo naše 
áčko v Jaroměřicích. K soupeřům 
jsme jeli jako papírově lepší tým. 
Domácí nás hned na začátku zápasu 
zaskočili dvěma výhrami čtyřher. 
Nepříjemný začáteční stav jsme 
museli dohánět v jednotlivých 
dvouhrách. To se naštěstí podařilo 
a srovnali jsme na 3:3. Potom násle-
dovaly 3 výhry po sobě a odskočili 
jsme protivníkovi na 3:6. To už se 
soupeř zlomil a zbytek zápasu jsme 
jen kontrolovali a odvezli si koneč-
nou výhru 6:10. Druhé utkání zača-
lo v 15 hod. v Jemnici. Čekali jsme 
o něco těžší boj než ranní střetnutí, 
ale opak byl pravdou. Jemnici jsme 
doslova smázli 2:10. Za zmínku 
stojí, že jednotliví hráči z Jemnice 
se pohybují v žebříčku úspěšnosti 
o dost lépe než hráči z Jaroměřic 
a přitom nás víc potrápily právě 
Jaroměřice. Jenom se potvrdilo, že 

každý zápas ve stolním tenisu je 
jiný a kolikrát může skončit i pěk-
ným překvapením. Oba dva zápasy 
odehrál nejlépe Petr Klíma a po-
tvrzuje skvělou formu, kterou od 
začátku soutěže má. Prohrál pouze 
jedinou dvouhru z 20 odehraných 
střetnutí. Hned za ním se v žebříčku 
pohybují dobře hrající Řikovský 
a Pokorný. Kompletně je naše 
družstvo velice dobře složené a je 
dosti silné a má zcela jistě ambice 
do KP I. Právě z této soutěže jsme 
minulý rok po 4 letech sestoupili. 
Po 7 odehraných kolech máme 7 
výher. Veškeré jednotlivé soutěže, 
tabulky, úspěšnosti atd. stolního 
tenisu najdete na internetových 
stránkách www.pinec.info
V neděli také hrálo své mistrovské 
utkání naše béčko i céčko. Béčko za-
vítalo do Ostrova, kde nestačilo na 
domácí a prohrálo 13:5. Céčko jelo 
do Poděšína s jasným předpokla-
dem výhry. Bohužel se tak nestalo 
a zápas skončil remízou 9:9. Jsou to 
první ztracené body tohoto druž-
stva. V zápase se odehrála smolná 
dvouhra dobře hrajícího Bártíka 
s jeho neproměněnými mečboly 
pátého setu proti Jarošovi.
V sobotu 21. 11. v 15 hodin na SŠ 
řemesel a služeb odehraje naše 
áčko semifi nále Českého poháru 
Vysočina proti divizní Chmelné 
utkání o postup do fi nále a zároveň 
o reprezentování našeho kraje 
v dalších bojích stolního tenisu. Jde 
o velmi silného protivníka, který 
má bezpochyby i ligové zkušenosti 
a pohybuje se každým rokem na 
špici tabulky divize. Přijďte nás 
podpořit.                                  -pk-

Druholigoví boccisté ČR mají za 
sebou svůj rozhodující turnaj – 
2. kolo II. ligy OZP CUPU v boccie. 
Hráčům, kterým se podařilo dobře 
zahrát v prvním kole, svítala při 
zopakování dobrého výsledku mož-
nost postupu do 1. ligy. Proto šlo 
o turnaj důležitý a rozhodující.
Boccisté TJ DS Březejc měli po tur-
naji v srdci smutek, ale i nesmírnou 
radost, tak jak to ve sportu bývá.
Zklamání pocítila Zuzka Švecová 
– kat. BC 3, která nezahrála tak 
dobře jako v minulém kole a při-
pravila se o postup mezi prvoligové 
boccisty.

Naopak důvod k radosti měl Rosti-
slav Štursa – kat. BC 1, kterému se 
podařilo díky dobrým výsledkům 
z obou kol mezi prvoligové boccisty 
postoupit! Poslední druholigová 
březejcká boccistka Maruška Fol-
varská sice zůstává pro rok 2010 
stejně jako Zuzka v lize druhé, 
ovšem v druhém kole OZP CUPU 
obhájila 3. místo, což pro ni zname-
ná hezký úspěch. Z medaile a diplo-
mu měla upřímnou radost.
Závěrem nesmím opomenout, že 
velkou zásluhu na úspěchu Rosti 
a Marušky mají jejich dobrovolné 
a pro bocciu zapálené cvičitelky 
Alena Pyszaková a Barbara Šlitro-
vá.                             Text a foto: -md-

Dráhové kuželky MČR Liberec
Handicapovaní sportovci z Velkého 
Meziříčí jeli poslední říjnovou so-
botu pod Ještěd obhajovat titul mi-
stra České republiky v dráhových 
kuželkách. V ranních hodinách jako 
první do soutěže vstoupil obhájce 
titulu P. Gottlieb a třetí z loňského 
roku J. Coufal. Bohužel, soupeři 
byli nad jejich síly 4. a 5. místo od-
povídalo předvedeným výkonům. 
Před obědem v těžké konkurenci 
žen nastoupila nejmladší účastnice 
M. Charvátová jako jediná doros-

tenka ve startovním poli neměla 
šanci konkurovat a skončila v poli 
poražených. Mezi těžce postižený-
mi v ženské kategorii startovala M. 
Blažková a obsadila 6. místo. V po-
slední kategorii mužů nastoupil 
J. Majo a krásné dělené páté místo 
v silné patnáctičlenné konkurenci 
bylo tečkou při vystoupení velko-
meziříčských sportovců. Děkuje-
me všem sponzorům. Mediálním 
partnerem našeho oddílu je týdeník 
Velkomeziříčsko.

-char-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky – TJ Chmel-
ná B 6:10
Sestava Lhotky: Konečný 1,5, La-
vický 2, Musil 1,5, Nevrtal Z. 1
SK Sokol Lhotky – TJ Sokol Čer-
novice 7:10
Sestava Lhotky: Konečný 2,5, La-
vický 3, Musil 0,5, Nevrtal Z. 1

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Žďár 
n. S. E 8:10

Sestava Lhotky: Doubek 2, Chylík 
1, Musil 2,5, Nevrtal T. 2,5

Okresní přebor IV. třídy
TJ Poděšín B – SK Sokol Lhotky 
C 7:11
Sestava Lhotky: Dufek 2,5, Krčál 
3, Rössler 3,5, Vondrák 2

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – Sokol Sněž-
né C 11:7
Sestava Lhotky: Kupka M. 2,5, 
Kupka V. 4,5, Marek 1,5, Špaček 
2,5                                

-ach-

Vánoční turnaj ve stolním tenise
o žákovského přeborníka města Velké Meziříčí

GlobalFIN-CUP
v pátek 18. prosince 2009

v nové tělocvičně Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí
Soutěžní disciplíny: dvouhra bez omezení, dvouhra do 5., 7., a 9. třídy

Program: 7.45–8.15 prezence účastníků
 8.15–8.30 losování
 8.45 zahájení turnaje

Všechna utkání se hrají na dvě vítězné sady ze tří.
Bližší informace: Petr Klíma, tel. 608 861 687.

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Celkem Průměr  Body
1 Nápoje 3797 3743 3822 3627 2507 17496 312,43 84
2 Riverbowling 3579 3736 3722 3579 2380 16996 303,50 77
3 Ja68ger 3880 3484 3689 3704 2423 17180 306,79 76
4 Stavebniny 3735 3800 3788 3753 2459 17535 313,13 75
5 HB 3514 3488 3470 3520 2272 16264 290,43 68
6 Kalíškáři 3553 3652 3814 3653 2416 17088 305,14 64
7 Technické služby 3571 3654 3489 3294 2374 16382 292,54 55
8 Zelenina 3628 3548 3276 3498 2276 16226 289,75 48
9 Draka 3631 3333 3345 2200 2185 14694 282,58 48
10 K2 3492 3508 3398 3404 2285 16087 287,27 44
11 Agrocentrum 3269 3344 3034 3427 2116 15190 271,25 32
12 VIKI 3158 3434 2976 3118 2133 14819 264,63 32
13 AOS Falco 3211 3278 2952 3141 2159 14741 263,23 25

13. ročník vánočního turnaje o pohár starosty města
V neděli 27. 12. 2009 proběhne
již 13. ročník vánočního turnaje
o pohár starosty města v malé kopané.
Zájemci, hlaste se na tel. čísle 608 126 661
u Dana Rause. Startovné ve výši 1.000 Kč
můžete uhradit v hotovosti v prodejně Elektro,
Radnická 5, Velké Meziříčí.
Pozor, počet startujících je omezený.

Starší žákyně házené TJ Sokol Velké Meziříčí

Marie Folvarská
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

MSD sk. D
FC VM – FK Šardice 1:0 (1:0)
Střelci: Pokorný (11.). Rozhodčí: 
Reich – Hitzger, Kůrka, ž. k. Kra-
tochvíl (66.) – Sukup (42.), Šálek 
(53.), bez č. k. Diváci 310. Sestava 
FC VM: Chalupa – Z. Mucha, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek 
(84. Berka), Pokorný, Hort, Netrda 
– Kratochvíl (70. Průša), Beran 
(78. Novák).
Meziř íčští měli svému soupeř i 
co oplácet, a utkání tak nabízelo 
chutný fotbalový předkrm před svá-
tečním obědem. Tento předpoklad 
se naplnil do puntíku. Od prvních 
minut bylo z celkové atmosféry 
znát, že mimo bodového zisku jde 
o něco navíc. První vážněji zahro-
zili z tr. kopu hosté, ale Chalupa 
míč vyboxoval do bezpečné vzdá-
lenosti. O minutu nato ale odpo-
věděli Meziříčští způsobem, který 
měl zásadní vliv na průběh celého 
utkání. Domácí stoper Brychta tr. 
kopem přesně našel Z. Muchu, ten 
zase pro změnu ve velkém čtverci 
Berana, jenže střelec jara napoprvé 
proti Štěpničkovi neuspěl. Dokázal 
však celou situaci ustát, předložil 
míč svému kapitánovi Pokornému 
a na jeho umístěnou střelu už Štěp-
nička neměl nárok. Domácí si byli 
vědomi, že zalézt do obranné ulity 
by bylo zvláště proti tak vyspělému 
soupeři hrubou chybou. V 15. min. 
zahrávali další tr. kop ze zajímavé 
vzdálenosti, který nakonec za-
končoval Brychta dalekonosnou 
přízemní střelou a hostující brankář 
musel vytáhnout ostrý zákrok. 
Krátce nato Netrda zahrával první 
roh, ale jeho ostrý míč stačil Pokor-
ný ke škodě domácích jen líznout. 
Pak se konečně k první skutečně 
nebezpečné akci po pravé straně do-
stali hosté, ale Kmeťovo zakončení 
neudělalo na Chalupu v brance do-
mácích žádný větší dojem. Naopak 
velkou šanci měl o několik minut 
později Beran, který vybojoval 
míč poblíž šestnáctky Šardic, šel 
sám, ale ukvapeně vystřelil příliš 
brzy a navíc vedle vzdálenější tyče. 
Hosté pak hnáni svým trenérem při-
tlačili na pilu a ve 30. min. po jedné 
z mála povedených akcí na poslední 
chvíli uzmul Z. Mucha míč z hlavy 

číhajícího Válka. Přesto, že hostu-
jící tým měl v těch chvílích míč 
častěji na kopačkách, standardní 
situace se střídaly až do konce polo-
času spravedlivě na obou stranách. 
Hned v úvodu druhého dějství byl 
s tržnou ranou na hlavě ošetřován 
Hort, do utkání se však obětavě 
vrátil. Domácí se i nadále snažili co 
nejvíce zaměstnávat obranu soupe-
ře, jak tomu bylo při akci Pokorného 
s Kratochvílem, kdy se posledně 
jmenovaný řítil sám do šestnáctky 
na osamoceného brankáře Šardic, 
ale zvednutý praporek pomezního 
akci zmařil. Hosté odpověděli v 60. 
min. zatím svou největší šancí, kdy 
po rychlé kombinaci po levé straně 
střílel Svrček do protipohybu gól-
mana Velmezu, ten však refl exivně 
stačil míč vytěsnit na roh. Další 
rychlý výpad hostí skončil čtvrtým 
rohem, který ale vážnější hrozbu 
pro branku domácích neznamenal. 
Ani následující dvě standardní situ-
ace Velmezu nepřinesly nic, z čeho 
by mohlo padnout rozhodnutí. Až 
v 70. min. Dufek vybojoval míč, 
vyslal vpřed Berana, ten se už ve 
vápně kličkou uvolnil a jeho střelu 
k bližší tyči musel Štěpnička likvi-
dovat nadvakrát. Následně se proti 
Válkově střele zaskvěl Chalupa 
a následný závar obrana Velmezu 
nakonec zlikvidovala bez hrozící 
pohromy. Štěstí měli ale Meziříčští 
hlavně v 79. min., kdy Z. Mucha 
za minutu dvanáct zabránil míči 
v cestě do sítě, když Chalupa byl 
mimo branku a následující dorážku 
Šálek zazdil. To byla ale z hlediska 
Šardic labutí píseň. Velmez měl 
naopak možnost ve zbývajících 
minutách ještě dvakrát své vedení 
pojistit. Nejprve Dufkovi, který šel 
sám přes polovinu hřiště, chyběly 
síly k přesnému zakončení a krátce 
nato se do šance probojoval Pokor-
ný, avšak osamocen již za hranicí 
šestnáctky minul. V posledních 
několika minutách domácí s pře-
hledem dohráli utkání na polovině 
soupeře a od všech přítomných skli-
dili nejen za svůj dnešní, ale za celý 
závěr podzimu několikaminutový 
potlesk na otevřené scéně. A to je 
u náročného meziříčského publika 
už co říct. Zásluhu na vynikající 
atmosféře zápasu měli kromě obou 
celků i rozhodčí.                  -ber-

II. liga ženy
Velkomeziříčské začaly náporem 
a během úvodní desetiminutovky si 
vypracovaly třígólový náskok (5:2). 
Soupeř se sice dostával na dostřel, 
leč efektivita jeho zásahů byla 
nízká. V rozmezí 14.-17. minuty se 
podařilo plně zužitkovat střelecké 
dispozice spojek a výsledkem byl 
více než nadějný náskok (11:5). 
Důrazné Karvinské však dokázaly 
nacházet skuliny v naší defenzivě 
a neustále se držely i přes výborné 
zákroky brankářky Jany Lavické 
v nebezpečném dosahu (14:10). Do 
druhé půle vstoupil daleko lépe 
a koncentrovaněji soupeř, když 
trestal chyby naší rozehrávky a po 
rychlých brejcích snížil až na nej-
těsnější rozdíl (17:16). Rozhodují-
cím momentem souboje bylo v této 
fázi zpřesnění útočné rozehry a ná-
sledně i využitá výhoda přesilovky 
(22:16). Soupeř ve snaze eliminovat 
neomylnou střelbu Jarmily Hrůzové 
vysunul obranu, čímž se ještě více 
otevřel prostor brankoviště pro naše 

manévrování (29:20). Pohledné 
kombinace, které zakončovaly 
Hana Hublová, Tereza Hammero-
vá a souhra s pivotmankou Janou 
Klusáčkovou, pak dokonale zlomily 
odpor snaživých soupeřek. 7m-ho-
dy 5/3:5/1, vyloučení 2:2.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. 
– Hrůzová J. (13), Hammerová T. 
(6), Hublová H. (5), Klusáčková J. 
(5/1), Vidláková R. (3), Chlubnová 
(1), Dvořáková Š. (1/1), Fischerová 
M. (1), Svobodová D., Necidová S. 
Trenér ing. Tvarůžek.            -záv-

2. liga ženy
1. Olomouc 8 7 0 1 220:156 14
2. Karviná 8 5 0 3 250:210 10
3. Kunovice 8 5 0 3 231:193 10
4. Velké Meziříčí 8 5 0 3 226:189 10
5. Veselí nad Moravou 8 4 0 4 242:196 8
6. Otrokovice B 8 4 0 4 233:204 8
7. Poruba B 8 4 0 4 216:192 8
8. Bohunice 8 2 0 6 171:219 4
9. Měnín 8 0 0 8 118:348 0

II. liga muži
TJ Sokol VM A – Sokol Juliánov 
30:25 (15:12)
Soupeř z konce tabulky hraje ne-
příjemnou házenou, kdy dokáže 

HHK Velké Meziříčí požádalo 
HK Kroměříž o odložení sobot-
ního utkání. O osudu tohoto utkání 
rozhodne tento čtvrtek STK ČSLH 
v Brně.
Výsledky 7. kola: Boskovice – Vel-
ká Bíteš 4:3, Moravské Budějovice 
– Uherské Hradiště 3:4, Kometa 
Úvoz – Uherský Brod 5:2, Vyškov – 
volno, Uherský Ostroh – volno.
Program na tento týden a příští 
týden:
Neděle 22. 11. 2009 HHK Velké 
Meziř íčí – HC Uherský Brod, 
utkání začíná v 17.00 hod. (ZS 
Velké Meziříčí).                        -hhk-
HHK VM B – HC Veverská Bí-
týška 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 8. Malec 
(Střecha), 34. Vondráček (Barák, 
Tůma) – 16. Hajný (Rumplík), 
49. Hofírek (Hajný), 55. Hofírek 
(Skalník). Rozhodčí: Kalina – Ma-
loušek – Todorov. Vyloučení: 2:7, 
navíc trestné střílení, využití: 1:1. 
Diváků: 42. Sestava HHK: Štourač 
(Komínek) – Střecha, Martinec 
– Trnka, Invald – Peterka, Musil – 
Šmejkal, Troščák, Malec – Barák, 
Vondráček, Navrátil – Pelíšek, 
Tůma, Šoukal. Sestava V. Bítýška: 
Švaříček (Ševčík) – Sokolovskij, 
Horáček, Slanina, Rumplík, Klíma, 
Kadlec, Skalník, Vacek, Hajný, 
Gejdoš, Hakl, Hofírek
V první třetině se hrál na obou 
stranách rychlý a kombinační hokej. 
Měli jsme sice mírnou herní převa-
hu, z níž jsme však vytěžili pouze 
vedoucí gól, když Malec prostřelil 
od modré betony hostujícího bran-
káře. Hokejisté Bítýšky pozorně 
bránili svoji obrannou polovinu 
a čekali na naši chybu. Ta přišla 
v 16. minutě, kdy naši obránci za 
sebou nechali Hajného, který se 
ze samostatného nájezdu nemýlil. 
Ve druhém dějství přibývaly na 

straně našich soupeřů nedovolené 
zákroky, a tím nám umožnili hrát 
celkem šestkrát v početní výhodě, 
z toho jednou dokonce proti třem. 
Dostali jsme i výhodu trestného 
střílení, ale Troščák je neproměnil. 
Naše přesilovky však byly žalost-
né, ničím jsme bránící čtveřice 
nepřekvapili, a tak jsme využili 
pouze jednu Vondráčkem po pěkné 
kombinaci druhého útoku. Jak se 
později ukázalo, byla to rozhodující 
fáze utkání. Závěrečná část zápasu 
byla zrcadlem té první. Naši hráči 
se tlačili do útočné třetiny ve snaze 
přidat pojistku dvou bodů, ale nará-
želi na dobře zformovanou obranu 
soupeře, která nás do žádných 
gólových šancí nepouštěla. Jakmile 
však Bítýška měla šanci k zaúto-
čení, hned se nebezpečí přesunulo 
před naši branku. To nám předvedli 
v polovině třetiny, kdy s přehledem 
využili naše vyloučení k vyrovnání 
skóre. Do 55. minuty to už vypadalo 
na spravedlivou dělbu bodů, než 
jsme se propadli v útočném pásmu 
a nechali soupeře ujet do přečíslení. 
Hofírek se trefi l. Závěr zápasu už 
byl z naší strany pouze křečí a hosté 
si vítězství v klidu pohlídali.
Bítýška nám udělila lekci z produkti-
vity, kdy využila obě naše větší chy-
by ve hře a měla padesátiprocentní 
vyžití přesilových her. To byly dva 
hlavní rozdíly ve hře obou mužstev, 
které rozhodly o výsledku utkání.
O napravení reputace se pokusíme 
příští neděli 22. 11. 2009 od 17 hod 
v Nedvědici s domácím týmem.  

-ht-

Miroslav Zapletal a Tomáš Ou-
ředníček o víkendu 7.–8. 11. 
2009 ovládli Hungaroring! Chvíli 
předtím než byli slavnostně oceněni 
zlatem se třpytícími poháry za 
1. místo v maďarském šampionátu, 
předvedli v novém závodním spe-
ciálu Hummer H3 Evo na okruhu 
v Hungaroringu, že si tituly mistrů 
opravdu zaslouží.
Sobotní uplakané počasí přivítalo 
na maďarském okruhu několik desí-
tek závodníků z různých kategorií. 
Nechyběly také čtyřkolky a mo-
torky. „Cross Country Rally Retro 
Day“ začínal již v 7 hodin ráno 
technickými a administrativními 
přejímkami. Na jezdce poté čekalo 
pět krátkých rychlostních zkoušek, 

které byly propleteny mezi tratí 
slavného okruhu. Miroslav Zapletal 
využil těchto RZ k dalšímu testová-
ní závodního vozu. Na třetí zkoušce 
potkala naše posádka nešťastně 
strom, a tak šéf-mechanik Petr 
Zábranský se slovy „za doprovodu 
formulí servisuji poprvé“ vyměnil 
celé řízení a závodní vůz Hummer 
H3 Evo mohl pokračovat dále 
k cíli. Svoji první pozici si Miroslav 
Zapletal s Tomášem Ouředníčkem 
udrželi až do konce závodu. Za tonů 
„We are the champions“ od skupiny 
Queen nastupovali maďarští mistři 
Miroslav Zapletal a Tomáš Ouřed-
níček za mohutného potlesku na 
pódium, aby převzali zasloužené 
zlato.             Kateřina Zábranská

Junioři měli tento víkend volný 
los díky lichému počtu účastníků, 
zbývající mužstva však bojovala ve 
svých soutěžích. Muže i starší žáky 
čekal soupeř z okresního města. 
Muži se se svým soupeřem rozešli 
smírně, když v prvním zápase pod-
lehli dobře hrajícímu soupeři 1:3, ve 
druhém zápase se však nenechali 
odradit ani dvojicí rozhodčích Duba, 
Daníček, se kterou si příliš nepadli 
do oka a vyválčili vítězství 3:2.
Sestava VM: Vašíček, Homola J., 
Plachetský, Holík O., Novotný, Hy-
bášek S.+M.+R., Trojan, Villert.
Žáci na rozdíl od mužů žádné pro-
blémy neměli. V obou zápasech si 
se svými vrstevníky jednoznačně 
poradili a přivezli ze Žďáru dvě 
vítězství 3:0.
Sestava VM: Kašpar, Vyletěl, Hu-

rita, Krejska, Lipka, Minář, Duben, 
Augusta.
V juniorské extralize soupeři našich 
hráčů dohráli poslední zápasy první 
poloviny základní části, největším 
překvapením byly dvě výhry zálož-
ního celku ČZU Praha na palubovce 
druhého mužstva extraligy, DHL 
Ostrava a podařilo se jim odsunout 
náš celek až na čtvrtou pozici.
Výsledky: Ostrava – ČZU Praha 
B 1:3, 1:3; Hradec Králové – Vo-
lejbal Brno 1:3, 1:3; Zlín – N. Jičín 
3:0, 3:0
Tabulka EX-JRI, sk. B po polo-

vině základní části:
1. Volejbal Brno 12 12 0 36:5 24
2. DHL Ostrava 12 8 4 26:19 20
3. volleyball cz.ČZU Praha B 12 8 4 27:20 20
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 12 7 5 25:17 19
5. Fatra Zlín 12 4 8 22:25 16
6. Slavia Hradec Králové 12 2 10 12:34 14
7. TJ Nový Jičín 12 1 11  7:35 13

-kon-

Okresní přebor 1. třídy
 1. Bystřice n. P. 4 4 0 0 46:26 12
 2. Nové Město B 4 3 0 1 40:32 10
 3. Ostrov n. O. 4 2 1 1 44:28 9
 4. Oslavice 4 2 1 1 43:29 9
 5. Velké Meziříčí B 4 2 1 1 42:30 9
 6. Polnička 4 2 0 2 38:34 8
 7. Lhotky B 4 2 0 2 26:46 8
 8. Nížkov C 4 1 1 2 40:32 7
 9. Velká Bíteš 4 0 0 4 23:49 4
10. TJ Žďár n.S. E 4 0 0 4 18:54 4

Okresní přebor 2. třídy
 1. Nové Veselí 4 4 0 0 53:19 12
 2. Vojnův Městec 4 4 0 0 51:21 12
 3. SK Netín 4 3 0 1 41:31 10
 4. Rovečné B 4 2 1 1 43:29 9
 5. Řečice 3 1 1 1 28:26 6
 6. SK Nové Dvory 3 1 1 1 26:28 6
 7. Sněžné B 4 1 0 3 34:38 6
 8. Velká Bíteš B 4 1 0 3 26:46 6
 9. Oslavice B 4 0 1 3 30:42 5
10. Sokol Žďár n. S. C 4 0 0 4 10:62 4

-pl-

So 21. 11. 13.45 – 15.15
Ne 22. 11. 13.45 – 15.15
So 28. 11. 13.30 – 15.00
Ne 29. 11. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

Krajský přebor Vysočiny
PSJ Jihlava D – Spartak Velké 
Meziříčí A
2447: 2470 * 2:6
Kavina Vojtěch 388:396  Badalík Miroslav
Souček Bohuslav 432:434  Baloun Václav
Strnad Luboš 412:458  Lavický Bohumil
Partlová Irena 385:376  Krejska Rudolf
Macko Jiří 444:400 Lavický Jiří
Časová Anna 386:406  Korydek František
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
Spartak Velké Meziříčí B – SCI 
Jihlava
1699:1601 * 4:2
Lavický František 389:410 Birnbaum Robert
Kamenský Dušan 410:400  Birnbaum Svatopluk
Víteček Miroslav 463:366  Zeman Josef
Starý Jiří 437:425  Dočekal Vladimír
Spartak Velké Meziříčí C – TJ Třebíč E
1656:1621 * 4:2
Mátl Jaroslav 396:401  Toman Jiří
Bača Jaroslav 419:392  Novotný Mojmír
Šimek Jan 431: 444 Picmaus Petr
Weiss Vladimír 410:384  Brátka Tomáš

-sta-

Horácký hokejový klub pořádá 
nábor nových hokejistů (mo-
hou i dívky) ročník narození 
2001 a mladší. Informace na 
tel.: 731 904 231, Petra Ju-
dová

držet krok se silnějšími soupeři po 
celý zápas. Juliánov se v útočné 
části často pokouší o průniky do 
šestky, častým přerušováním hry 
tak nepustí rychlejšího soupeře do 
tempa. Nejinak tomu bylo i tento 
zápas. Pro nemoc nemohla na-
stoupit brankářská jednička Libor 
Kotík. Do branky se proto postavil 
teprve sedmnáctiletý Ondra Poul 
a svým dobrým výkonem pomohl 
k vítězství. Už od úvodních vteřin 
se hrála vyrovnaná házená. Hosté 
hráli tradiční pomalou ale velice 
účelnou házenou a domácím se 
nedař ilo navyšovat jeden – až 
dvoubrankový náskok. Druhý po-
ločas pokračoval naprosto stejně. 
Soupeř naposledy zahrozil ve 45. 
minutě, kdy snížil stav na 19:18. 
Domácí pak ale šňůrou branek 
a zlepšeným výkonem brankově 
odskočili a v 52. minutě za stavu 
26:20 již nikdo o jejich vítězství 
nepochyboval. V útoku se velice 
dařilo Tomáši Chlubnovi, který 
svých 8 branek dokázal vstřelit jak 
z postu spojky, tak z postu pravého 
křídla. Na pravé spojce se tradičně 

prosadil Víťa Večeřa. Nejvýrazněj-
ším momentem utkání bylo bohužel 
vážné zranění Romana Matušíka, 
který bude chybět zřejmě až do 
začátku příští sezony a pro tým to 
bude citelné oslabení.
Sestava, branky: Poul – Chlubna 
(8), Večeřa (7), Raus (3), Živčic (2), 
Šidlo (2), Kaštan Jiří (2), Matušík 
(2), Necid (2), Kříbala Petr (1), 
Bezděk (1). Trenér Vaverka

JM Liga
Sokol Juliánov B – TJ Sokol VM 
B 27:32 (10:14)
Den po utkání A týmů se oba oddíly 
střetly znovu, tentokrát však v Brně. 
Za pěkného počasí jsme skvěle 
vstoupili do zápasu a ve čtvrté mi-
nutě jsme již vedli 1:4. Vybudovaný 
náskok pak již naši hráči nepustili 
a celý zápas se odehrával v jejich 
režii. Domácí v počtu pouze 8 hráčů 
nestačili nadiktovanému tempu hry, 
ale výhra tak mohla být i vyšší.
Sestava, branky: Poul, Šidlo (8/2), 
Kříbala Petr (7), Kaštan Petr (5) 
Homola (2), Necid (2), Stávek (1), 
Raždík, Fischer Ladislav, Babáček. 
Trenér Bezděk                       -nav-

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí zve do svých řad
děvčata ročníků narození 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. 
Pravidelné tréninky pondělí a středa od 15.30 hodin ve sportovní 
hale za Světlou. www.hazenavm.cz

Miroslav Zapletal s Tomášem Ouředníčkem (vpravo).
Foto: archiv OffroadsportCZ

     Foto: archiv OffroadsportCZ


