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Založeno roku 1919

ZAHRADNICTVÍ
Nabízíme sloupové hrušně, slivoně, jabloně, 
dřeviny na živé ploty.
Nově: prodej krmítek a budek pro ptáky.
Pracovní doba: st, čt 8–12, 13–17; pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, tel. 731 507 260,
v.rozmarinova@seznam.cz.

Značková prodejna českého 
výrobce kalhot v Křižanově 
s 20letou tradicí, 
vás zve k vánočním nákupům 
– dámských a pánských kalhot
– pánských košil a vázanek
– dámských halenek
– svetrů a vest
Úpravy délek kalhot naší výroby 

zdarma.

Benešovo náměstí 65, Křižanov, 
tel. 721 300 466

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNÍ CENTRUM
v Budišově
…sezona u nás ještě nekončí!
Vánoční stromky v květináčích.
Vánoční dekorace, svícny, vánoční inspirace.
Otevřeno: po–pá 9–16 hodin, so 8–12 hodin.
Sezonu ukončíme 18. prosince 2010.
Tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435.

HŠ Světlá 
a OA Velké Meziříčí 
přijme od 1. 5. 2011

Kontakt: 
škola tel.: 566 522 837, 

ředitelka tel.: 566 521 456

DNES
Rozšířené vydání 
za stejnou cenu!
Den otevřených dveří
* Střední škola řemesel a slu-

žeb Velké Meziříčí, Hor-
noměstská 35. Od 10 do 
17 hodin.

* Gymnázium Velké Meziří-
čí, Sokolovská 27, od 15 do 
17 hodin.

Nabídka nové divadelní se-
zony v rozhovoru s ředitelem 
Jupiter clubu Mgr. Milanem 
Dufkem.
Čtěte na stranách 2 a 9

Tip na vánoční dárek. Nevíte 
ještě, co koupit pod stromeček 
svým nejbližším? Zkuste je 
potěšit permanentkou na čtyři 
divadelní představení v Jupiter 
clubu.
Více na straně 9

Vánoční akce týdeníku Vel-
komeziříčsko
k inzerátu PF ZDARMA. 
K objednávce plošné inzerce 
nabízíme navíc novoroční 
blahopřání ve velikosti objed-
naného inzerátu zdarma.
Více na inzertní straně 

Čtvrtek 25. 11. od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu
koncert Radůzy.

Adventní světýlka
* neděle 28. 11. na náměstí ve 
Velkém Meziříčí od 17 hodin. 
Tradiční rozsvícení vánoční 
výzdoby spojené s kulturním 
programem.
Více na straně 10

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA 
NÁMĚSTÍ
V neděli 28. listopadu po-
řádá Jupiter club t radiční
ADVENTNÍ SVĚTÝLKA.
Vjezd na náměstí bude uzavřen 
od 16.30 hodin. Od nedělního 
rána bude omezeno parkování 
ve spodní části náměstí (rad-
nice–lípy).
Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Milan Dufek 

Setkání se starostou ing. Ra-
dovanem Necidem
Ve čtvrtek 2. 12. v 16 hodin, 
proběhne první setkání s nově 
zvoleným starostou. 
Dotazy bude možno polo-
žit ústně přímo na setkání, 
předem zasílat na e-mail 
necid@mestovm.cz, či psát 
do diskuze na facebooku.

Více na straně 3

Připravila
Simona Fňukalová

Trojciferné výročí s jedničkou na začátku i na konci 
oslavila velkomeziříčská knihovna. Skutečně, své služ-
by čtenářům nabízí již úctyhodných 121 let. Ostatně, 
proč by se měly slavit jenom kulatiny. A samozřejmě 
žádná oslava, ani ta netradiční, se neobejde bez hostů. 
Pozvání na pátek 12. listopadu 2010 do budovy na 
Poštovní ulici se tak dostalo všem, kteří jsou s touto 
institucí nějakým způsobem spjati. Na hosty čekalo 
překvapení ba přímo zážitkový dárek. Co si však 
představit konkrétně? Jen malinko napovídal tak tro-
chu tajuplný, ale i lákavě znějící název akce Sladké 
snění. K tomu navíc večerní až noční hodina konání 
a poznámka na pozvánce – prohlídka budovy zahalené 
do tmy. A hlavně žádné ofi ciality ani formality. 

To už je přece jen o trochu víc indicií, jež by 
návštěvníky mohly naladit. Kdo by si takovou příle-
žitost nechal ujít? A tak, jen co se setmělo, začali se 
scházet první hosté. „Nebudeme se bát?“ nesměle se 
tázala jedna z návštěvnic hned u vchodu. Ředitelka 
knihovny Ivana Vaňková při uvítání všechny uvedla 
do obrazu: „Naše akce je nejen oslavou 121. výročí, ale 
i příležitostí pochlubit se nově opravenými prostorami 
a současně i poděkováním vám všem, kteří s námi 

Knihovna funguje již 121 let 
a stále má čím překvapit

máte nějaké ty techtle mechtle.“ A pak už začala před-
stavovat celou knihovnu – činnosti, služby, aktivity, 
zaměstnance, trochu historie a plánů do budoucna, 
a to vše podáno s vtipem, nápadem i potěšením. Co 
víc, každá místnost vždy skrývala i jedno překvapení. 
V první tak bylo možno zastihnout knihovnice za 
stolem i počítačem při pilné práci za svitu svíček. 
Ve druhé zazněly připomínky, které se v současnosti 
objevují ve schránce důvěry, ale i dopisy či stížnosti, 
jež čtenáři do knihovny zasílali v době dávno minulé. 
V další čekalo překvapení v podobě místního spisova-
tele. „Ale pane Macháte, vy jste nám vypadl z regálu,“ 
zvolala Ivana Vaňková na Bohumíra Macháta, který 
se nacházel zrovna u písmenka M. Jak by ne, vždyť 
knihovna nabízí k výpůjčce pochopitelně i jeho vloni 
a letos vydané rybářské povídky Ministerští pstruzi 
či Jak se krotí sumec. Z té druhé hned jednu sám 
autor přečetl. Jen skončil, už se šlo dál, tentokrát po 
schodech nahoru do dalšího patra. Zde ředitelka mimo 
jiné představila model knihovny s nástavbou, která by 
pomohla rozšířit její prostory pro setkávání čtenářů při 
rozličných akcích. 

(Pokračování na straně 4.)

Jak se cítí ve své nové pracovní 
pozici a co všechno hodlá pro Velké 
Meziříčí udělat, o tom v následují-
cím rozhovoru mluví nový starosta 
našeho města Ing. Radovan Necid 
(43).

Je po volbách, funkce jsou 
rozděleny, stres opadl. Jak jste na 
tom vy osobně s odolností vůči ra-
zantním obratům ve svém životě? 
Nemýlím-li se, tohle je vaše druhá 
velká profesní změna…

Razantní změna to je, nicméně 
jsem se na ni dlouho připravoval. 
Pochopitelně jsem čekal na výsledek 
voleb a poté jsem jednal tak, jak 
načrtli voliči. Ač se to může zdát ne-
logické, před čtyřmi lety jsem volby 
prožíval daleko hůř. Myslím, že letos 
tomu tak bylo hlavně proto, že jsem 
byl uvnitř volebního dění, přípravu 
jsme skutečně nepodcenili, a byli 
jsme také připraveni na všechny 
eventuality. Šel jsem do volebního 
souboje otevřeně, a kdyby to nevy-
šlo, samozřejmě bych rád nebyl, ale 
měl bych se kam vrátit. Člověk musí 
v tomto případě počítat se vším.

Máte poměrně rychlý politický 
start – v roce 2006 jste vstoupil 
do ODS, v témže roce jste se 
stal zastupitelem a v posledních 
dvou letech jste byl také radním. 

Je rok 2010 a vy jste získal post 
starosty. Za dva roky budou volby 
do krajského zastupitelstva. Hod-
láte se prosadit i tam, třeba jako 
hejtman, když už budu hodně 
předbíhat?

Do zastupitelstva kraje zcela ur-
čitě kandidovat budu. Jsem přesvěd-
čen, že Velké Meziříčí rozhodně 
musí mít krajského zastupitele, ať 
už za ODS či jinou politickou stranu. 
Na jaké pozici to bude, samozřejmě 
určí tajné primárkové volby v ODS. 
Dnes ale opravdu nemůžu říct, že 
bych chtěl získat takové či onaké po-
stavení, protože tady mám teď úkol 
na čtyři roky. Chci udělat maximum 
pro to, abych splnil, co jsem nastí-
nil. A to nemluvím jenom o sobě, 
týká se to samozřejmě celé koalice. 
Máme svoje plány a budeme se 
snažit, abychom toho udělali co nej-
více. Velké Meziříčí si to zaslouží.

Krajské zastupitelstvo se schází 
průměrně sedmkrát ročně, a proto 
být krajským zastupitelem není 
zas tak časově náročné. A nějaké 
vyšší funkce bych zatím vůbec 
neřešil. V ODS je skutečně velká 
konkurence, mnoho nových tváří, 
které se v poslední době profi lovaly 
a koneckonců voliči jasně ukázali 
ve všech okresech našeho kraje, že 

budou podporovat ty, za nimiž cosi 
stojí, něco dokázali jak v osobním 
životě, tak třeba i v zájmových orga-
nizacích a podobně. Zkrátka volí ty, 
kteří jsou aktivní a pracovití.

Můj desetiletý příbuzný má 
svoji svéráznou představu o práci 
starosty, neboť prohlásil, že kdyby 
on byl na vašem místě, jako první 
by chytil toho úchyláka, aby mohl 
s kamarády zase chodit ven… 
a taky by hlídal, aby starší kluci 
neničili hřiště… Zcela jistě dětské 
vnímání. Co uděláte jako první 
věc ve svojí nové funkci vy?

Těch věcí je celá řada. Samo-
zřejmě jsem s nějakými vizemi 
kandidoval a s určitou představou 
vystupuji i teď. V první řadě se 
však musím seznámit s chodem 
úřadu, s jednotlivými odbory, se 
všemi lidmi, kteří na radnici pra-
cují. A jim – ale také radním – chci 
postupně naznačit některé nové 
směry. Ale též k příkladu, který 
jste zmínila, chci říct: Ano, jsem 
připraven i tyto záležitosti řešit. 
Jestliže nás ve městě něco podob-
ného trápí, budu první, kdo bude 
kontaktovat policii, ať už státní 
nebo městskou, a budu se snažit 
věci koordinovat a aktivně do pro-
blému vstupovat.         (Pokr. str. 3.)

Preferuji aktivitu, pracovitost
a otevřenou komunikaci, říká starosta Necid

Nový velkomeziříčský starosta Radovan Necid zahájil své působení 
na radnici úspornými opatřeními. Hodlá najít rezervy na všech odborech 
městského úřadu. Stejně bude město postupovat i při sestavování rozpočtu 
Velkého Meziříčí pro rok 2011. 

„S tím šetřením jsem začal hlavně u sebe. Zrušil jsem pozici tiskové 
mluvčí (pracovnice veřejných vztahů – pozn. red.). Úspora tohoto opatření 
činí zhruba tři sta tisíc za rok, to je 1,2 milionu korun za celé volební 
období,“ zdůraznil starosta a dodal, že dvanáctitisícové město jakým je 
Velké Meziříčí takového pracovníka nepotřebuje.

Úsporná opatření starosta Necid inicioval na základě informací mi-
nistra fi nancí Miroslava Kalouska, podle kterého městům a obcím hrozí 
v hospodaření v příštím roce defi citní krize. Naše město má v současné 
době zdravé fi nance. Nicméně v případě, že by došlo na tuto prognózu 
ministerstva fi nancí a daňové příjmy státu, měst i obcí by se vyvíjely hůře, 
mělo by na to být město Velké Meziříčí připraveno.

Starosta tedy zadal vedoucím všech odborů velkomeziříčského měst-
ského úřadu, aby ve svém resortu našli rezervu. Striktní částku nestanovil, 
ale uvítal by úsporu v řádu alespoň pěti až deseti procent. Toto opatření 
souvisí s přípravou rozpočtu města na příští rok. Ten totiž s příslušnou 
rezervou musí počítat. „Pakliže se ukáže, že pan Kalousek je lepší ministr, 
než já si myslím, rezervu v příštím roce rozpustíme a použijeme ji na ty 
nejdůležitější investice,“ podotkl ještě Necid. Navíc připomněl, že rezervu 
město v rozpočtu mělo vždy, v těch fi nančně lepších časech dosahovala 
i čtyřicet milionů korun. „Teď bych byl rád, kdyby byla dejme tomu kolem 
třiceti milionů,“ vyčíslil v závěru.    

Martina Strnadová

Radnice hledá úspory

Křižanov povedou ženy. 
Měřín Servít, Bíteš VlčekKnihovna nabídla jako jedno z mnoha překvapení i autorské čtení Bohumila Macháta. 

Foto: Martina Strnadová
Ustavující zastupitelstva, která 

se konala vesměs v předminulém 
týdnu, zvolila nová vedení radnic. 
Velkou Bíteš povede Milan Vlček 
(Obč. sdr. za Zdravé město), mís-
tostarostou byl zvolen Tomáš Kuče-
ra (KDU-ČSL). V radě pak kromě 
nich dvou zasedli ještě Jiří Blaha, 
Ladislav Koubek, Eva Zavadilová, 
Karel Navrátil a Jiří Rauš. Podrob-
nosti čtěte na straně 2 a 4.

V Měříně ke změně nedošlo, 
v uvolněné funkci starosty zůstává 
Jiří Servít (ODS), který byl podle 
zákona ve veřejném hlasování na 
ustavujícím zasedání 10. 11. zvolen 
čtrnácti hlasy. Patnáctý člen zastu-
pitelstva Ivo Rohovský (ODS) chy-
běl, pobýval na soukromé dovolené 
v Austrálii. Z tohoto důvodu nebyl 
jako neuvolněný místostarosta 
zvolen. O tomto návrhu se bude 
tedy hlasovat na příštím zasedání 
zastupitelstva v prosinci tohoto 
roku. Dalšími radními byli zvole-
ni Petr Matějíček (ODS), Roman 
Hnízdil a Jaroslav Pazdera (oba 
SNK Měřín a Pustina). Hlasovalo 

se pro všechny najednou, pro bylo 
11 zastupitelů a 3 se zdrželi. Jelikož 
není nová rada kompletní, nemůže 
vykonávat svoji činnost. Tu musí 
dělat stále ještě původní radní.

Raritou je vedení v Křižanově, 
tam budou příští čtyři vládnout 
ženy. Do uvolněné funkce starostky 
byla na ustavujícím zasedání 12. 11. 
zvolena Marie Smejkalová (KDU-
ČSL), bývalá místostarostka. Z tři-
náctičlenného zastupitelstva zvedlo 
ruku pro celkem osm, hlasování se 
zdrželo pět členů. Novou místosta-
rostkou (neuvolněná funkce) se 
stala Jiřina Sýkorová (ODS). Pro 
tu hlasovalo taktéž osm zastupitelů, 
pět se jich zdrželo. Radu Křižanov-
ští nevolí. 

Fo t og r a f i e  n ové h o  ve d e -
ní v Bíteši, Měříně i Křižano-
vě najdete na straně dvě a čty-
ři.                                 Iva Horká
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Představením Miláček Anna skončila minulou středu podzimní diva-
delní sezona v Jupiter clubu. Už nyní je ale připraven program na jaro 
příštího roku. Předprodej permanentek byl zahájen právě dnes a v dnešním 
čísle našeho týdeníku si také můžete přečíst, co vám Jupiter club nabízí, 
a to jak v programu na kulturní straně nebo v následujícím krátkém roz-
hovoru s ředitelem Jupiter clubu Mgr. Milanem Dufkem.

Jak hodnotíte právě skončenou divadelní sezonu?
Předně našim divákům, především předplatitelům, děkuji nejenom 

za účast, ale zejména za to, jak skvělou diváckou kulisu na jednotlivých 
představeních dokázali vytvořit. Většina účinkujících, se kterými jsem po 
představeních hovořil, obdivovala vyspělost našeho publika. Díky vám 
se divadla stala pravidelnou součástí našeho programového menu. Jsem 
rád, že jsme na meziříčské scéně v této sezoně mohli opět představit řadu 
hereckých osobností, například Hanu Maciuchovou, Janu Hlaváčovou, 
Honzu Potměšila, Davida Prachaře, Sašu Rašilova, Dášu Bláhovou či 
Danu Batulkovou a další.

Na která představení se tedy na jaře mohou lidé těšit?
Domnívám se, že jde opět o zajímavá představení. Jde o tituly Poslední 

ze žhavých milenců (S. Stašová, P. Nárožný), Divá žena (Anna Polívková), 
Dveře aneb Pane vy jste náhoda (Jitka Smutná, Jan Hartl…) a Půldruhé 
hodiny zpoždění (D. Kolářová, M. Lasica).

Jak ekonomicky náročné je uvedení divadel či jiných akcí v Jupiter 
clubu?

Naší snahou je uvádět v našem kulturním zařízení hodnotná představení 
s kvalitním hereckým obsazením. Tomu odpovídá i výše vynaložených 
nákladů. Věřte, že naší dlouholetou snahou není navyšovat cenu za jed-
notlivé pořady, ale nabídnout občanům města i jeho okolí široké spektrum 
kulturně společenských pořadů, aby nemuseli jezdit za pořady do Brna, 
Prahy či jinam, kde vstupenky nejsou levnější a je k nim třeba připočítat 
ještě náklady na cestu. Například permanentka v divadle Palace v Praze 
stojí na čtyři představení 1.216 Kč, přitom pořadatel neplatí dopravu. 

Stálý nárůst vstupů (pořady, doprava atd.) nás nutí opět o něco navýšit 
cenu na divadelní představení.

Pro jaro 2011 jsme stanovili předplatné za představení – 1.000 
a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč. Myslím si, že i přes toto navýšení 
nabízíme meziříčskému publiku velmi přijatelnou cenu. Věřím ale, že 
zvýšení ceny diváci pochopí a my se s nimi budeme nadále setkávat 
v našich prostorách.

Návštěvníci často na představeních diskutují o tom, že přece divadlo 
s jedním hercem nemůže stát stejně, jako když jich hraje třeba pět?

Cenu neurčuje počet vystupujících herců, je stanovena podle zcela 
jiných atributů. Pootevřu čtenářům pro jejich představu dveře do naší 
kuchyně. Například divadelní představení Růže pro Algernon v hlavní 
roli s Janem Potměšilem, které bylo divácky velmi úspěšné, ekonomicky 
už tak zdařilé nebylo. Jen pro vaši informovanost: cena pořadu 48 tisíc, 
doprava 12 tisíc a k tomu ještě 14% autorské poplatky z hrubé tržby. Při 
průměrné ceně za vstupenku kolem 200 Kč a návštěvě cca 190 diváků si 
obrázek může udělat každý sám. A to jsem neuvedl nepřímé náklady jako 
energie, přípravu a úklid sálu, pořadatelskou službu. Úspěšnost pořadu 
samozřejmě závisí na počtu diváků v sále. Čím více jich přijde, tím je pro 
nás pořad ekonomicky úspěšnější. Problém tkví v tom, že při sjednávání 
pořadů nevíme, jaká bude návštěvnost. Hrozně neradi pořady rušíme. 
Nuceni jsme to byli udělat například u pořadu Zdeňka Izera. Počet rezer-
vovaných či prodaných vstupenek nepokryl ani 50% nákladů.

Jenom pro zajímavost uvádím některé údaje z historie. Třeba v roce 
1969 bylo v nabídce tehdejšího JKP (nyní Jupiter club) deset divadelních 
představení z toho šest z Horáckého divadla Jihlava a čtyři z pražských 
scén. Přijeli herci jako Miloš Kopecký, Stella Zázvorková, Jiřina Jirás-
ková, Ladislav Pešek a řada dalších. Cena permanentek se pohybovala 
od 100 do 150 Kčs. První až dvanáctá řada stála 150 Kčs, 13. – 18. řada 
120 Kčs a 18. – 22. řada 100 Kčs.

Zprac.: Iva Horká

Nová divadelní sezona v Jupiter clubu je připravena,
říká ředitel Milan Dufek

Školením zaměstnanců radnice, 
starostů okolních obcí a ředite-
lů příspěvkových organizací, se 
městský úřad zabývá od poloviny 
minulého roku. Za více než rok 
bylo proškoleno asi dvě stě šedesát 
„studentů“, proběhlo několik kurzů 
Wordu, Excelu, datových schránek 
i CzechPOINTu. Zájem o školení 
neustává.

„S pomocí projektu eGovernment 
probíhá od poloviny roku 2009 
vzdělávání úředníků, zaměstnanců 
a členů Zastupitelstev města Velké 
Meziříčí i obcí v našem správním 
obvodu. Druhá polovina roku 2009 
byla spjata s nástupem datových 
schránek a následným zpracová-
ním datových zpráv v elektronicky 
vedené spisové službě. Vzhledem 
k tomu, že odesílaný dokument je 
elektronicky podepisován pomocí 
kvalifikovaného certifikátu, byla 

pozornost věnována i použití elek-
tronického podpisu,“ říká Josef 
Švec, vedoucí správního odboru 
a dodává, že pro nové uživatele 
jsou tyto kurzy znovu otevřeny od 
poloviny listopadu 2010.

V současném období mohou 
zájemci mimo toho využít nabídku 
kurzů Microsoft Word a Excel, 
které jsou upravovány dle potřeb 
a jsou zaměřeny na začátečníky 
i pokročilé uživatele. Od listopadu 
2010 jsou pro nové pracovníky por-
tálů CzechPoint, který je používán 
jak pro veřejnost, tak pro vnitřní 
potřebu úřadů, i nadále k dispozici 
prezenční i distanční kurzy.

Tento projekt je spolufi nancován 
z prostředků Evropských sociálních 
fondů prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost.
Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

Městský úřad Velké Meziříčí pokračuje 
ve vzdělávání nejen úředníků

Státní maturita naostro proběhne 
už na jaře příštího roku. Závazné 
přihlášky k ní museli studenti podat 
do 15. listopadu 2010. Ve Velkém 
Meziříčí má před sebou nový způ-
sob maturity více než 240 studentů 
tří středních škol – gymnázia, ho-
telové školy a obchodní akademie 
a střední školy řemesel a služeb. 
Již v přihlášce si vybírali, kterou 
verzi státní maturity – zda základní 
či obtížnější – budou absolvovat 
a z jakých předmětů. Přičemž platí, 
že český jazyk a literatura je povin-
ný předmět pro všechny a volit lze 
mezi angličtinou a matematikou. 
Každá škola pak má ještě svoje další 
specifi cké předměty, které nemají 
státní verzi. „Někteří naši studenti 
si zvolili obtížnější verzi testů. 
Navíc někdo si třeba vybral z ma-
tematiky či z angličtiny tu základní 
a nepovinně i tu vyšší verzi testů,“ 

konstatoval ředitel gymnázia Aleš 
Trojánek. Problém je v tom, že 
pro skládání vyšší verze zkoušky 
studenti nemají příliš motivací. 
Vysoké školy totiž zatím vesměs 
při přijímacím řízení k výsledkům 
maturit přihlížet nebudou, až na 
některé výjimky.

Jak dopadli při generálce státní 
maturity, se studenti dozvěděli již 
v prvním listopadovém týdnu. Vý-
sledky se rozdávaly také na gym-
náziu, hotelové škole a obchodní 
akademii i střední škole řemesel 
a služeb ve Velkém Meziříčí. I ty se 
zúčastnily generálky ve dnech 11. 
až 14. října spolu se všemi středními 
školami kraje Vysočina. Ten dle 
sdělení Cermatu dopadl při zkoušce 
nejlépe, když jeho studenti dosáhli 
nejlepších výsledků ze všech krajů 
republiky. „Z toho mám opravdu 
velikou radost, samozřejmě, že mě 

to potěšilo, a jako kantorku zvlášť,“ 
okomentovala výsledky krajská 
radní pro oblast školství Marie 
Kružíková. Podle ní je však těžké 
vyhodnotit důvody, proč právě 
Vysočina dopadla tak výborně. Je 
totiž mnoho vlivů – od přístupu 
učitelů, žáků i rodičů přes další 
faktory. „Možná je to i tím, že náš 
kraj je poměrně rozlehlý s menším 
počtem lidí na kilometr čtvereční, 
spíš takového venkovského rázu 
a v lidech je stále ta zodpovědnost, 
pracovitost, poctivý přístup,“ za-
mýšlí se M. Kružíková. O přístupu 
svědčí ostatně i to, že se do ge-
nerálky zapojily všechny střední 
školy v kraji na rozdíl od jiných 
v republice. Navíc nejenom teď při 
generálce státní maturity, ale i cel-
kově si školy v našem kraji vedou 
skvěle. Podle mluvčího Cermatu 
Petra Habáně jsou tradičně nejlepší-

mi i podle dlouholetých průzkumů.
Avšak smysl generálky státních 

maturit byl jiný než srovnávat 
úroveň škol. Testovala se hlavně lo-
gistika. Přesto je jistým způsobem 
alarmující, že v celorepublikovém 
měřítku zkušební státní maturitou 
neprošla zhruba třetina studentů. 
Přitom podle předpokladů si nej-
lépe vedli studenti gymnázií. Jak 
dopadla generálka v našem městě? 
Na zdejších středních školách byli 
vesměs s výsledky spokojeni. Podle 
ředitele gymnázia Aleše Trojánka 
u zkoušky uspěli všichni až na jed-
nu výjimku. „Ale to proto, že stu-
dent musel odejít ze školy a zkoušku 
nedokončil a tím pádem neprošel,“ 
podotkl Trojánek. I na HŠ a OA 
a SŠŘS se seznámili s výsledky 
zkoušky, které byly podle obou 
ředitelek odpovídající.

Martina Strnadová

Studenti již podali přihlášky ke státní maturitě

Semafory na dopravním 
hřišti již svítí

Po dětském dopravním hřišti v Čechových sadech ve Velkém Meziříčí 
se již mohou prohánět děti. Zatím tedy na vlastních dopravních prostřed-
cích. Sklad s koly a tříkolkami pro dopravní výuku dětí z mateřských 
i prvního stupně základních škol na hřišti zatím ještě není. Ale například 
světelná signalizace je již v provozu – semafory svítí a nechybí dopravní 
značky svislé a vodorovné, dokonce ani železniční přejezd.

Dopravní hřiště na Oslavické ulici je plynule propojeno s největším 
dětským hřištěm z letos dokončené sítě ve Velkém Meziříčí. Město tím, 
že nestavělo zcela samostatné dopravní hřiště tak říkajíc na zelené louce, 
uspořilo velké fi nanční prostředky. Na síť dětských hřišť navíc získalo 
dotaci z Evropské unie. „Dopravní hřiště jsme postavili v podstatě za dese-
tinu původní ceny,“ podotkl Antonín Kozina, vedoucí stavebního odboru 
velkomeziříčského městského úřadu. Skutečné náklady jsou asi milion 
a dvě stě tisíc oproti původnímu projektu za deset milionů korun.

Martina Strnadová

Velkou Bíteš vede nový starosta 
Milan Vlček – podnikatel, který 
kandidoval za Občanské sdružení 
Za zdravé město bez kamionů. Na-
víc jej mnozí znají i jako houslistu 
z Bítešanu. Ten získal od svých 
voličů vůbec nejvyšší počet hlasů 
ze všech kandidátů ve městě. Na 
post místostarosty byl zastupiteli 
zvolen lidovec Tomáš Kučera. 
Jeho strana KDU-ČSL ve volbách 
v Bíteši zvítězila a obsadila nejvíc 
míst v radě, hned čtyři ze sedmi. 
Další dvě místa radních pak patří 
již zmiňovanému Občanskému 

Bítešským starostou je podnikatel
a houslista Milan Vlček

sdružení Za zdravé město bez ka-
mionů a jedno Sdružení nezávislých 
pro město Velká Bíteš. Složení 
Městské rady ve Velké Bíteši je 
tedy následující: starosta ing. Milan 
Vlček (Obč. sdruž. Za zdravé město 
bez kamionů), místostarosta ing. 
Tomáš Kučera (KDU-ČSL), Jiří 
Blaha (KDU-ČSL), Mgr. et Mgr. 
Ladislav Koubek (KDU-ČSL), ing. 
Eva Zavadilová (KDU-ČSL), Karel 
Navrátil (Obč. sdruž. Za zdravé 
město bez kamionů), Jiří Rauš (SN 
pro město Velká Bíteš).

    (Pokračování na straně 4.)

Nový bítešský starosta Milan Vlček (vpravo) spolu s místostarostou To-
mášem Kučerou.                                                  Foto: Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady ze dne 16. 11. 2010
1. Rada města k průběhu a zabezpečení zasedání Rady města pro volební 

období 2010-2014 přijala tato usnesení:
1.1. Rada města jmenovala zapisovatelku z jednání Rady města pro 

volební období 2010–2014.
1.2. Rada města souhlasila, aby členové Rady města na zasedáních 

používali notebooky. Rada města rozhodla, že po ukončení čtyř-
letého volebního období zůstanou tyto notebooky k dispozici 
městskému úřadu.

1.3. Rada města souhlasila s tím, aby se jednání Rady města konala 1× 
za čtrnáct dní. Zasedacím dnem bude středa, začátek jednání ve 
13 hodin. V případě potřeby bude svoláno jednání Rady města mimo 
stanovené termíny. Rada města souhlasila s navrženými termíny 
jednání Rady města dne 24. 11., 1. 12., 15. 12. 2010 a 12. 1. 2011.

1.4. Rada města rozhodla, že Zastupitelstva města se budou konat ve 
stanovených termínech vždy v úterý. Začátek jednání v 15 hodin.

1.5. Rada města uložila vytvořit harmonogram návštěv příspěvko-
vých organizací a obchodních společností města a významných 
podniků ve městě.

2. Rada města schválila jednací řád Rady města dle předložené přílohy 
na volební období 2010–2014.

3. Rada města schválila dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu Městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí – vytvoření nového oddělení Kanceláře 
starosty v přímé řídící působnosti starosty města.
Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
4.1. Zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 30 tis. Kč –  § 2321 oprava kanalizace ul. Čechova
4.2. Zdroj:  69 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství m. č. Hrbov

Rozdělení: 69 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace v m. č. Hrbov
4.3. Zdroj: 33 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 33 tis. Kč – § 2310 vybudování nové přípojky vody 
   pro budovy ZŠ Sokolovská

4.4. Rada města souhlasila, aby byl připraven ohňostroj v našem městě 
31. 12. 2010 ve stejném rozsahu jako v roce 2009 – tj. náklady 
do výše 40 tis. Kč.

Odbor fi nanční připraví na příští jednání Rady města rozpočtové 
opatření.

5. Rada města souhlasila s pověřením nových členů Zastupitelstva měs-
ta: starostu – ing. Radovana Necida, místostarostu Josefa Komínka 
a členů Zastupitelstva města: JUDr. Karla Lancmana, MVDr. Ivo 
Šulce, Jiřího Michlíčka a Miroslava Jágrika k přijímání prohlášení 
o uzavření manželství. Oddávající na volební období 2010–2014 budou 
mít právo užívat závěsný znak na svatebních obřadech i při projevech 
u příležitosti uvítání dětí do života.

6. Rada města jmenovala členy Komisí pro místní správu – komisí Rady 
města na období od listopadu 2010 do listopadu 2014, kteří byli navr-
ženi občany místních částí, a to:
6.1. Olší nad Oslavou: Jindřich Kučera ml., Zdeněk Mička, Josef 

Novák ml., Jindřich Šob, Miloslav Zahrádka ml., Josef Mička, 
Pavel Marek, Pavel Kudláček, Roman Chalupa
Mostiště: Josef Šíma, Zdeněk Kocourek, Miroslav Mejzlík, Josef 
Kovář, Pavla Pólová, Václav Krejčí, Libuše Kučerová
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice: Přemysl Bdinka, Věra Mar-
ková, Zdeněk Balák, Josef Dvořák, Irena Chaloupková, Dušan 
Kamenský, Petr Konečný, Luboš Marek, Milan Musil, Stanislav 
Pátek, Milan Vejmola
Hrbov – Svařenov: Vladimír Sedláček, Vlastimil Kučera, Jiří 
Havelka, Miloš Smejkal, František Havlíček, Ladislav Drápela, 
Pavel Oulehla, Miroslav Zezula          (Pokračování na straně 4.)

Na dopravním hřišti je i železniční přejezd.    Foto: Martina Strnadová
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Získali 
35 bezbariérových 

autobusů
Sedmnáct nových bezbariéro-

vých autobusů se již rozjelo po 
Vysočině. Za čtyřicetiprocentní 
spoluúčasti ROP Jihovýchod na-
koupil největší regionální dopravce 
prvních sedmnáct vozů. Celková 
hodnota zakázky, která bude napl-
něna příští rok do počtu 35 vozů, 
činí zhruba 125 mil. korun. „Na 
nejfrekventovanějších trasách po 
regionu bude bezbariérový přístup 
využívat zhruba pět desítek imobil-
ních občanů a pohodlnost nástupu 
a výstupu uvítají další stovky ces-
tujících seniorů a maminek s kočár-
ky,“ poznamenal krajský náměstek 
pro dopravu Libor Joukl. Tak velká 
obnova vozového parku soukromé-
ho dopravce zajišťujícího základní 
dopravní obslužnost je v České 
republice zatím unikátní.

„S krajem Vysočina dlouhodobě 
spolupracujeme na řešení dopravní 
obslužnosti. Zajistit komfortní do-
pravu i handicapovaných občanů 
je pro nás velká výzva. Komfort 
pro imobilní cestující zvyšuje i nový 
on-line informační systém, kterým 
jsou vozy vybaveny,“ sděluje Kate-
řina Kratochvílová, předsedkyně 
představenstva dopravní společ-
nosti. První cestující, kteří výhody 
nízkopodlažního autobusu a on-
line informačního systému využijí, 
vyjeli minulý týden z Jihlavy směr 
Bohdalov a dál Žďár nad Sázavou. 
V následujících pěti letech má nej-
větší přepravce v regionu v plánu 
všemi novými autobusy převézt až 
7,7 mil. cestujících.

Nákup nových autobusů pro 
Vysočinu se nepromítne do ceny 
základního jízdného. „Nevidím dů-
vod, proč by se mělo cenou jízdného 
hýbat. Chceme přispět ke zvýšení 
komfortu cestování hromadnou do-
pravou a zvyšováním ceny bychom 
se míjeli účinkem,“ upozornil Joukl 
s tím, že není vyloučeno, že na níz-
kopodlažní autobusy budou v bu-
doucnu cestující v jízdních řádech 
upozorňováni speciální značkou.
Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

Nejoblíbenější učitel 
pojede do Legolandu

Už jen necelé dva měsíce mají 
žáci základních a studenti středních 
škol na to, aby přihlásili svého 
učitele do ankety Zlatý Ámos 
2010/2011. „O hlavní výhru v podo-
bě atraktivního zájezdu do Legolan-
du se může jen na Vysočině ucházet 
3845 učitelů základních škol a 2849 
pedagogů středních škol,“ uvedla 
radní kraje Vysočina pro oblast 
školství Marie Kružíková.

„Minulé ročníky ukázaly, že 
stále existují učitelé, kterým jejich 
poslání dělá radost, dokáží své 
žáky zaujmout a motivovat nejen 
svoji osobností, ale i smyslem pro 
humor. To, že studenti mají mož-
nost ocenit úsilí těchto pedagogů, 
je právě posláním této soutěže,“ 
domnívá se Kružíková. V minu-
lých deseti ročnících soutěže bylo 
nominováno celkem 19 kandidátů 
z Vysočiny. Přihlášku svého ob-
líbeného pedagoga mohou podat 
pouze žáci základních a středních 
škol do 31. 12. 2010. Musí obsahovat 
stručnou charakteristiku oblíbené-
ho učitele, vylíčení jedné společné 
příhody a také podpisy osob, které 
s nominací souhlasí. Více informací 
a formulář přihlášky je k dispozici 
na www.zlatyamos.cz. V lednu 
a v únoru 2011 budou žáci obhajovat 
své nominované učitele před poro-
tou v regionálních kolech. Vítězové 
těchto kol ještě musí projít semifi ná-
lem. Než se dostanou do pražského 
fi nále, které se bude konat v pátek 
25. března 2011.

Kateřina Peroutková,
KrÚ kraje Vysočina

Učitel a spisovatel Fr. A. Sedláček 
zemřel před 130 lety

Před 130 lety zemřel v Hrbově mladý učitel tamější školy František 
Alois Sedláček. Narodil se roku 1854 ve Velkém Karlově u Nové Paky. 
Po studiích se věnoval učitelskému povolání. V letech 1876–78 učil 
v Čánce u Opočna, v roce 1879 v Blízkově. Zde však škola právě v roce 
1879 vyhořela a učitel přitom přišel o svoji sbírku nerostů. Pak přešel na 
školu do Hrbova. Zde znovu sbíral nerosty pro svoji knihu Mineralogie, 
petrografi e a geognasie.

Věnoval se také sbírání lidových pohádek a pověstí, které vydal roku 
1879 ve dvou svazcích. První byl věnován krkonošské oblasti, druhý 
pak Velkomeziříčsku a Jihlavsku. Psal i práce zaměřené pedagogicky. 
Jeho spolupráce s J. F. Šaškem, který roku 1879 zahájil činnost svého 
vydavatelství, přinesla vznik prvního učitelského časopisu Národ a škola 
i literární revue Literární listy. Sedláček redigoval rovněž Šaškovu První 
moravskou lacinou knihovnu pro mládež.

Zemřel 21. listopadu 1880 na tuberkulózu plic a byl pochován na 
Moráňském hřbitově ve Velkém Meziříčí.                                       -ripp-

Preferuji aktivitu, pracovitost a otevřenou komunikaci, říká starosta Necid
(Pokračování ze strany 1.) To samé 
kupříkladu i u těch dětských hřišť, 
jestliže nám někdo bude demolovat 
zařízení města, budu tlačit na měst-
skou policii, aby to řešila razantněji 
než dosud. A budu ochoten vystou-
pit nejenom osobně, ale i prostřed-
nictvím médií a apelovat na rodiče, 
aby se něco podobného v našem 
městě nedělo. Osobně mi tyto věci 
vadí a myslím, že i většině slušných 
lidí ve Velkém Meziříčí.

Z předvolebních plánů jako 
třeba odlehčení v dopravě, pod-
pora kultury, výstavba a provoz 
krytého bazénu apod., které jste 
jako strana zmiňovali, byste chtěl 
realizovat nejdříve který?

My se nyní sejdeme nad progra-
movým prohlášením koalice, toto 
setkání nebude pochopitelně jenom 
jedno, a musíme vyladit prohlášení 
z programů čtyř politických subjek-
tů. K tomu nám přistupují samozřej-
mě ještě strategické plány rozvoje 
města a jeho skutečné potřeby. To 
znamená, že budeme muset přizpů-
sobit naše předvolební programy 
a upravit je na koaliční poměry 
a pak samozřejmě respektovat po-
třeby a bezpochyby také rozpočet 
města. Ten se bude patrně vyvíjet 
v souladu se situací v celé naší 
republice a my jsme na státním roz-
počtu závislí. Nemůžeme si dovolit 
velké rozhazování v případě, že by 
Kalouskův rozpočet šel do defi citu 
víc, než si myslíme. Už jsme však 
předběžně řešili investiční akce na 
příští rok, z čehož vyplynulo, že 
bude naprosto nezbytné kvůli hava-
rijnímu stavu udělat spoustu oprav 
a úprav kanalizací a vodovodů. 
Bohužel ale už v tom prvním roce 
máme trochu svázané ruce, ale já se 
samozřejmě budu snažit využívat 
co nejvíce jiných vnějších zdrojů 
fi nancování.

Prioritou je ale zcela jistě dopra-
va, ať už s ohledem na strategickou 
polohu Velkého Meziříčí či na to, 
co tady téměř denně zažíváme. 
Jde jak o velký, tak malý obchvat, 
průjezdnost kamionů a podobně. 
To se ovšem neobejde bez jednání 
s ministerstvy, s Ředitelstvím silnic 
a dálnic a krajským úřadem. Už 
teď podnikám kroky k tomu, aby 
se v tomto směru věci pohnuly do-
předu. I proto se domnívám, že má 
smysl, abych kandidoval do kraj-
ského zastupitelstva za dva roky, 
kde by mne zajímalo minimálně 
členství v dopravní komisi.

Jaký je váš konkrétní nápad na 
zlepšení dopravy?

Nápadů na zlepšení dopravní si-
tuace mám spoustu. Pokud se stane 
něco na dálnici, je třeba dopravu ve 
Velkém Meziříčí rozředit, aby se 
místní lidé mohli dostat do práce, 
školy či do zaměstnání. V tom mám 
jasno. Ale nejdřív to musím pro-
jednat se svými partnery v koalici 
a v radě. Patrně se někdy ucpané 
silnici číslo 602 nevyhneme, ale 
určitě se budu ve všech ohledech 
snažit o to, aby za čtyři roky byla 
změna v tomto směru poznat na 
první pohled. Myslím, že je vždyc-
ky co zlepšovat.

Vy jste zastáncem malého 

obchvatu? Jak moc podle vašeho 
názoru dopravní situaci v našem 
městě vyřeší? A navíc, přijdeme 
opět o zeleň…

S malým obchvatem určitě počí-
táme, je v územním plánu. Vyřešit 
by měl minimálně situaci, když se 
ucpou Novosady a město je neprů-
jezdné. Tady by měl tento obchvat 
pomoci. Mimochodem už v minu-
lém volebním období Ředitelství 
silnic a dálnic vyhlásilo program na 
odstranění bodových závad na ko-
munikaci II/602, která je paralelní 
silnicí k D1. Jim se ten záměr velmi 
líbil. My ho máme zpracovaný 
v územním plánu a má dle mého 
názoru svoje velké přínosy. Na 
druhou stranu pravda je, že 
o pár stromů bychom přišli, 
ale chci v případě zeleně 
ve městě prosadit do 
každého takového 
projektu systém: 
padne-li dvacet 
stromů, vysadí-
me dalších še-
desát. Z Vel-
kého Meziříčí 
se nesmí stát 
jenom prů-
myslová 
zóna nebo 
dopravní 
cesty.

Evrop-
ská unie 
umožňu-
je starat 
se o měst-
skou zeleň 
pomocí 
grantů 
a  d o t a c í , 
příkladem 
nám v tomto 
může jít t řeba 
J i h l ava ,  k t e r á 
je velmi úspěšná 
v získávání dotací. 
S panem primá-
torem jsem 
už o této 
proble-
matice 
něko-
likrát 
ho-
vořil. 
Nám 
tady ve 
městě 
funkce 
měst-
ského 
za-
hradníka 
chybí, 
projednával jsem to s vedoucím 
životního odboru, je tomuto plánu 
též příznivě nakloněn. Pokud to 
bude jenom trochu možné, budu to 
taktéž podporovat.

K další větší akci – rekonstruk-
ci Jupiter clubu – jste se veřejně 
přihlásili, že ji podpoříte. A jak 
to bude s tolik diskutovaným 
krytým bazénem. Opravdu se ho 
lidé někdy v budoucnu dočkají? 
Nebylo to jenom takové předvo-
lební vábení?

Rozhodně nejde jenom o před-

volební sliby. Zdůrazňuji ovšem, 
stejně jako jsem to otevřeně zdů-
razňoval před volbami, že to nikdy 
nemůže být jenom samotný bazén, 
protože na to žádné dotace nejsou 
poskytovány. Vždycky to musí 
být polyfunkční budova s dalšími 
zařízeními a prostory k pronájmu. 
Město pochopitelně nemá na to, 
aby investici a provozování hradilo 
plně ze svého. Tady musíme nutně 
zapojit vnější zdroje fi nancování, 
dotace z EU. Krom toho také hledat 
úspory na energiích, třeba tím, že 
využijeme moderní kombinované 
metody výroby tepla a energie 

obecních budov. Takže pokud to 
bude s využitím dotací a s rozum-
ným podílem města, tak potom 
má cenu o tom uvažovat. A když 
se budeme bavit o termínu, tak 
připadá v úvahu rok 2014, protože 
je potřeba vše pečlivě připravit. To 
je stránka investiční a další je ta 
provozní. Celoroční chod město 
jistě bude něco stát. Tady jsme 
připraveni určitou část nákladů vzít 
na sebe, ale bylo by ideální, kdyby 
se nám podařilo výdaje snížit na 
minimum. Právě tím, co už jsem 

zmínil – alternativní zdroje tepla 
a energie. Ztráta takového zařízení 
skutečně nesmí být vysoká, protože 
už v tuto chvíli má město defi cit na 
několika sportovních zařízeních či 
na provozu koupaliště a dalších. 
Nemůžeme si dovolit zanechat 
budoucím generacím ‚pomník‘, 
který by je zatěžoval neúměrnými 
náklady. Ani si samozřejmě nemů-
žeme představovat, že tady vyroste 
bazén rozměrů jako třeba v Brně či 
ve Žďáře nad Sázavou. Měla by to 
být opravdu rozumná varianta.

Před volbami se o vás psalo, 
že jste prosadil první funkční 
a spravedlivý systém přístupu 
k městským penězům pro spor-

tovní mládež a že podobný 
řád budete chtít jako sta-

rosta rozšířit na všechna 
společenská odvětví 

ž ivota ve městě . 
Mohl byste pro-

sím vysvětl it , 
o co konkrétně 
jde?

Vymysleli 
jsme ten systém 
společně s kole-
gy ve sportovní 
komisi, já jsem 
byl autorem této 
myšlenky a přitom 
to není nic světo-
borného. Spoč í-
tali jsme si podle 
výsledků jednot-
livých oddílů je-
jich ekonomiku, 
počty mládeže, 
ročně vynalože-
né náklady apod. 
Z toho nám vyšla 
čísla, ze kterých 
lze spoustu věcí 
vysledovat. Pod-

le toho jsme pak 
stanovili systém, 

k t e r ý  j e 
spra-
ved-
livý. 
Chtěl 
bych, 
aby 
zafun-
goval 
i  v ji-
ných 
oblas-
tech: 
jde 
v pod-
statě 
o stan-
dardní 
gran-

tový systém, kdy město vypíše 
grant na danou činnost, jeho výši 
a posoudí záměry jednotlivých 
uchazečů. Takový systém je nejen 
spravedlivý, ale umožňuje získat 
peníze i organizacím, které dosud 
městský rozpočet nechával trochu 
na holičkách.

Také jste apeloval na otevře-
nější komunikaci s lidmi. Třeba 
pravidelné setkávání jednou za 
měsíc. To myslím už předchozí 
vedení také organizovalo, ale 
mám pocit, že se to příliš neo-

svědčilo… Co tedy konkrétně od 
tohoto očekáváte?

Dávám tomu velkou šanci. Jest-
liže se to za minulého vedení 
neosvědčilo a přitom to v okolních 
městech funguje, je chyba někde 
jinde, že? Každý občan, pokud 
se o problematiku města zajímá, 
bude mít možnost promluvit si se 
starostou. Kohokoliv vyslechnu 
a budu s ním hovořit. Samozřejmě 
na některé věci si musím nejdřív 
udělat názor, ale všem dříve nebo 
později odpovím. Je možné, že ča-
sem zájem o tato setkání klesne. Pak 
bych tedy podnítil diskuzi na určitá 
témata – sport, kultura, dětská 
hřiště, zeleň, aby přišli diskutovat 
lidi, které zajímá jenom ta určitá 
oblast. Kromě těchto veřejných 
diskuzí připravujeme i další nové 
možnosti, jako například inter-
netový chat online, elektronickou 
knihu přání a stížností a další věci. 
Představu, jak by měly proudit 
informace z radnice k obyvatelům, 
tedy určitě mám.

Vaše nejčastěji skloňované 
předvolební slovo bylo: ZMĚNA. 
Mají se v této souvislosti lidé na 
radnici či jinde obávat o svoje 
pracovní místa?

Změna neznamená nutně pro-
pouštění lidí a nikdy jsem před vol-
bami o propouštění nemluvil. Pro 
mě je na prvním místě výkon dané-
ho pracovníka. A to, že někdo někdy 
udělal chybu, mohlo být způsobeno 
jeho momentální indispozicí či 
problémy v rodině a tak dále. Něco 
jiného bylo, když jsem pracoval 
jako radní či zastupitel a výkon kon-
krétních lidí jsem mohl posuzovat 
jen z několikahodinových setkání 
jedenkrát za čtrnáct dní, a něco ji-
ného je, když jsem tady denně. Proto 
si na hodnocení práce zaměstnanců 
radnice nechávám ještě nějaký čas.

Razantní změny neplánuji, ale 
k nějakým posunům dojde. (K prv-
ním viditelným změnám, jež nový 
starosta představil na první tiskové 
konferenci 18. 11., již došlo. O nich 
čtěte na straně 1 – pozn. red.)

Nakolik si věříte, že nesklouzne-
te jako většina politiků k tomu, že 
se role krátce po volbách obrátí: 
zatímco před vstupem na radni-
ce nebo do sněmoven kandidáti 
voličům slibují – my jsme tu pro 
vás, zanedlouho se postavení jaksi 
otočí a politici se chovají přesně 
naopak, v duchu – my vládneme 
a ty, občane, poslouchej…

Samozřejmě o tom přemýšlím, 
a proto jsem požádal svoje známé 
o zpětnou vazbu. Aby mě zavčas 
upozornili na to, když se budu řítit 
tam, kam nechci. A ten kontakt 
chci udržovat jak s lidmi tohoto 
města, tak se starosty okolních 
obcí a dalšími. Doufám, že to mi 
bude jakýmsi signálem, že jsem 
stále normální. A pak nakonec další 
volby ukáží, co si volič přeje. Stej-
ně jako tomu bylo i nyní, kdy byli 
pány situace právě voliči. Počítám 
s tím, že budu-li špatným starostou, 
tak místo znovu neobhájím. A já 
udělám všechno pro to, abych byl 
opravdu dobrým starostou.

Iva Horká

Velkomeziříčský starosta Radovan Necid vstupoval 
do voleb s heslem »Změna«. Jako jednu z prvních 
a nejdůležitějších věcí, které je podle něj třeba změnit, 
je komunikace. „Chci, aby radnice více mluvila s ob-
čany a chtěl bych, aby se i lidé více obraceli na svého 
starostu,“ říká Radovan Necid a podotýká, že on je 
zvyklý všechny problémy komunikovat.

A k tomu vybízí i obyvatele Velkého Meziříčí – 
dveře na radnici mají otevřené. S problémem i připo-
mínkou mohou všichni přijít i na pravidelné setkání 
starosty s občany města. První proběhne již ve čtvr-
tek 2. prosince v 16 hodin v kinosále Jupiter clubu. 
A protože jde o pravidelnou aktivitu, každé další bude 
vždy první čtvrtek v měsíci ve stejném čase.

„Že lidé mají zájem o to, co se v našem městě děje, 
jsem se přesvědčil před volbami ve volební kanceláři 
i v ulicích. Chci, aby měli možnost otevřeně říct svůj 
názor na jednotlivé akce, které u nás probíhají, aby 

mohli vyjádřit, co jim ve městě chybí, aby věděli, že 
jim nasloucháme a budeme se jejich připomínkami 
zabývat,“ vysvětluje starosta důvody, které jej vedou 
k zahájení pravidelných setkávání s lidmi.

Možnost však mají i ti, kteří se veřejně tázat nechtějí. 
Svoje dotazy nechť zašlou starostovi předem na e-mai-
lovou adresu necid@mestovm.cz, případně se zapojí 
do diskuze na facebooku města Velké Meziříčí. Pro 
zájemce se připravuje i možnost chatování se starostou 
a on-line kniha přání a stížností na webových stránkách 
města www.mestovm.cz.

Přáním starosty Necida je, aby všechna tato opatření 
vedla k zefektivnění a zjednodušení komunikace. Kro-
kem k tomu je i zrušení pozice pracovníka veřejných 
vztahů na radnici. „Nepotřebuji si ani s občany, ani 
s médii nic vzkazovat přes tiskovou mluvčí,“ dodává 
starosta s tím, že jak novináři, tak občané jej mohou 
kontaktovat přímo.                        Martina Strnadová

Nový starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.                                          Foto: Iva Horká
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Nové vedení Křižanova – starostka Marie Smejkalová (vpravo) 
a místostarostka Jiřina Sýkorová (neuvolněná funkce).    Foto: -hor-

Nové vedení Měřína

Nové vedení Měřína – radní (zleva) – starosta Jiří Servít, Roman Hnízdil, 
Jaroslav Pazdera a Petr Matějíček. Místostarosta zvolen zatím nebyl.

Foto: Iva Horká

Ustavující zasedání zastupitelstva v Měříně se konalo 10. 11. 2010.
Foto: Iva Horká

Nové vedení Křižanova

Ustavující zasedání zastupitelstva v Křižanově se konalo 12. 11. 2010.
Foto:-hor-

Knihovna ve Velkém Meziříčí funguje již 121 let a stále má čím překvapit
(Pokr. ze str. 1.) To je však zatím 
jenom vize, k jejímuž uskutečnění 
chybí to podstatné – fi nance. Vždyť 
jen rekonstrukce, kterou prošla 
budova v letošním roce, vyšla na 
více než jeden a půl milionu korun. 
Impulzem k ní byla havárie topné 
soustavy v roce předcházejícím, 
která přiměla město k výměně 
kotlů i radiátorů, po níž nutně 
následovala výmalba objektu. Ale 
to už se návštěvníci přesouvali do 
dětského oddělení, kde se mohli se 
zavřenýma očima zaposlouchat do 
zvuků, jakými žije knihovna. Pak 
opět další schody a malá prezentace 
fotografi í ze současnosti i historie 
knihovny. A na řadě je výstavní 
síň, v níž už hosty čekal Oldřich 
Inochovský i se svými kresbami. 
To se však prohlídka budovy po-
malu blížila ke svému konci. Zbývá 
odhalit poslední místnost ještě před 
sklepy a kotelnou, a to internetovou 

Bítešským starostou je Milan Vlček
(Pokračování ze strany 2.) Volba proběhla 10. listopadu na ustavujícím 

zasedání Zastupitelstva města a nepřinesla v podstatě žádné překvapení. 
Potvrdila povolební koaliční vyjednávání vítězných lidovců s dalšími, 
čímž si koalice zajistila většinu třinácti hlasů v jedenadvacetičlenném 
zastupitelstvu. Přesto nebyl Milan Vlček jediným navrženým na sta-
rostenský post. Končící dosavadní starosta Miroslav Báňa (ČSSD) totiž 
navrhl druhého kandidáta – Tomáše Kučeru z vítězné strany KDU-ČSL. 
Návrh však neprošel a čtrnácti hlasy byl zvolen druhý kandidát Milan 
Vlček. Tomáš Kučera byl poté navržen na post místostarosty, což zastu-
pitelé schválili patnácti hlasy. Volba vrcholného vedení města probíhala 
v kulturním domě za značného zájmu veřejnosti. Proto přišla na program 
i poměrně živá diskuze v závěru jednání. Lidé se nejvíc zajímali o strategii 
a konkrétní cíle nového vedení. „Chceme posílit kontrolu občanů nad 
činností města. To znamená veřejné zakázky, výběrová řízení zveřejněná 
na webových stránkách města, kde by mělo být dostupné i video z jednání 
zastupitelstva. Chceme blíže spolupracovat se zdejšími spolky,“ jmenoval 
Tomáš Kučera. Avšak lidé žádali konkrétnější odpovědi. Milan Vlček 
konstatoval, že občané chtěli změnu. Podle něj staré vedení města s nimi 
neumělo komunikovat, chyběla diskuze a vtažení lidí do krystalizace 
výsledku. „Já jsem výsledek viděl jako direktivu radnice. My chceme 
navázat na věci, které Miroslav Báňa za 12 let udělal, ale chceme jim dát 
řád a mantinely,“ vyjádřil se Vlček. Nový místostarosta pak přidal hlavní 
priority, které by chtěli ve Velké Bíteši prosadit. Jsou jimi tolik disku-
tované vybudování velkého obchvatu města, najít investora na výstavbu 
supermarketu či zajištění kvalitního koupání pro veřejnost – po zvážení 
realizačních a provozních nákladů stavbou krytého bazénu nebo alespoň 
v podobě kvalitního přírodního koupaliště. „To, co Velká Bíteš potřebuje, 
je řešení parkování, supermarket a konečná podoba náměstí. To jsou naše 

hlavní 
body,“ 
uzavřel 
nový 
starosta 
Vlček. 
K další-
mu jed-
nání se 
bítešští 
zastu-
pitelé 
sejdou 
13. 12.

Martina   
Strnadová

Občané Velké Bíteše dorazili na ustavující zastupitelstvo v hoj-
ném počtu a živě diskutovali.                 Foto: Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady ze dne 16. 11. 2010
(Pokračování ze strany 2.)

6.2. Rada města jmenovala předsedy a místopředsedy komisí Rady 
města – Komisí pro místní správu: Olší nad Oslavou – předseda 
Jindřich Kučera, místopředseda Zdeněk Mička, Mostiště – předse-
da Josef Šíma, místopředseda Zdeněk Kocourek, Lhotky, Kúsky, 
Dolní Radslavice: předseda Přemysl Bdinka, místopředseda 
Věra Marková, Hrbov-Svařenov – předseda Vladimír Sedláček, 
místopředseda Jiří Havelka.

7. Rada města:
7.1. souhlasila s vymezením tří parkovacích míst naproti Jupiter clu-

bu, s. r. o., z důvodu umístění kovářské výhně – prezentace práce 
učňů ze SOU služeb, obor kovář z Třebíče, které se uskuteční 
23. 11. v rámci akce Prezentace středních škol

7.2. souhlasila s uzavřením náměstí v neděli 28. 11. 2010 v době od 
16.30 do 18.30 hodin z důvodu pořádání tradiční akce Adventní 
světýlka. Ta se uskuteční v prostoru před pomníkem, kde bude 
postaveno menší pódium.

8. Rada města projednala návrh na jmenování komisí Rady města pro 
volební období 2010–2014 a přijala toto usnesení:
1. Komise bytová: Rada města zřídila bytovou komisi a stanovila počet 

členů komise 7 a zapisovatele s hlasem poradním – Eva Ryšánová, 
pracovnice Městské správy bytů. Zástupce Rady města v komisi 
bytové: není stanoven zástupce. Politické kluby zastoupené v Za-
stupitelstvu města pro volební období 2010–2014 si nominují každý 

jednoho člena do bytové komise.
2. Komise letopisná. Rada města zřídila komisi letopisnou a souhlasi-

la, aby komise letopisná pracovala ve volebním období 2010–2014 
ve stejném složení jako v minulém volebním období. Zapisovatel 
s hlasem poradním – ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství 
a kultury. Zástupce Rady města v komisi letopisné: není stanoven 
zástupce.

3. Komise školská. Rada města zřídila komisi školskou a doporu-
čila, aby se jejími členy stalo 11 ředitelů školských a kulturních 
příspěvkových organizací města. Zapisovatel s hlasem poradním 
– ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury. Zástupce 
Rady města v komisi školské: ing. Vincenc Záviška.

4. Komise kulturní a cestovního ruchu. Rada města zřídila komisi 
kulturní a cestovního ruchu a stanovila počet členů komise 11 + 
zapisovatel s hlasem poradním – Květa Hladíková, pracovnice IC. 
Zástupce Rady města v komisi kulturní a CR: Jiří Michlíček. Do ko-
mise kulturní a CR se přihlásí zájemci o tuto práci z řad občanů.

5. Komise Zdravé město. Rada města zřídila komisi Zdravé město 
a stanovila počet členů komise 5 a zapisovatel s hlasem poradním 
– ing. Josef Švec, vedoucí odboru správního.Zástupce Rady města 
v komisi Zdravé město: starosta ing. Radovan Necid. Do komise 
Zdravé město se přihlásí zájemci o tuto práci z řad občanů. ZM na 
svém zasedání dne 25. 2. 2003 přijalo deklaraci k projektu Zdravá 
města. (usn. čís. 4/2003) ZM na svém jednání dne 22. 5. 2007 po-
věřilo k zastupování města Velké Meziříčí jako člena zájmového 
sdružení Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu Zdravé 
město místostarostu města Josefa Komínka (usn. čís. 6/2007).

6. Komise regenerace městské památkové zóny. Rada města zřídila 
komisi regenerace městské památkové zóny a stanovila počet 
členů komise 11 a zapisovatel s hlasem poradním ing. Jana Šve-

cová, pracovnice odboru výstavby. Zástupce Rady města v komisi 
regenerace městské památkové zóny: MVDr. Ivo Šulc. Do komise 
regenerace městské památkové zóny se přihlásí zájemci o tuto práci 
z řad občanů.

7. Komise životního prostředí. Rada města zřídila komisi životního 
prostředí a stanovila počet členů 7 a zapisovatel s hlasem poradním: 
Pavel Kříž, pracovník odboru ŽP. Zástupce Rady města v komisi 
životního prostředí: Miroslav Jágrik. Do komise životního prostředí 
se přihlásí zájemci o tuto práci řad občanů.

8. Komise sportovní. Rada města zřídila komisi sportovní. Do komise 
sportovní delegují po jednom členovi sportovní oddíly pracující 
s mládeží a žádající o dotaci. Členem komise sportovní s hlasem 
poradním bude ředitel TS VM, s. r. o., ing. Jar. Mynář. Zapisova-
telka komise: ing. Zuzana Villertová, pracovnice odboru výstavby. 
Zástupce Rady města v komisi sportovní: není stanoven zástupce.

9. Komise bezpečnostní. Rada města zřídila komisi bezpečnostní a sta-
novila počet členů 7 a zapisovatel s hlasem poradním: Mgr. Bronislav 
Strnad, pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zástupce 
Rady města v komisi bezpečnostní: Jindřich Hubl. Politické kluby 
zastoupené v Zastupitelstvu města pro volební období 2010–2014 si 
nominují každý jednoho člena do komise bezpečnostní.

Výzva občanům města
Vyzývám občany, kteří mají zájem pracovat v komisích:
kulturní a cestovního ruchu, zdravé město, regenerace městské 
památkové zóny, životního prostředí pro volební období 2010–2014, 
aby se přihlásili v oddělení Kancelář starosty u Aleny Hortové, tel.: 
566 501 103, e-mail: hortova@mestovm.cz do 15. prosince 2010.

Ing. Radovan Necid, starosta města

studovnu. Co dosud chybělo? Sa-
mozřejmě, trocha hudby. Tou při-
spěly Dvě báby a spol. pod vedením 
Ivy Horké, v jejichž podání zazněla 
jedna vskutku tematická písnič-
ka – Knihovník. A navíc i Oliver 
Twist, kterého dostaly darem zase 
knihovnice – nejen k poslechu, ale 

dokonce i k ochutnání. Mediální 
partner knihovny – týdeník Velko-
meziříčsko – spolu se svým vydava-
telem Jupiter clubem, připravil totiž 
oslavenkyni také malé překvapení, 
jak jinak než román v marcipánové 
podobě. „Děkuji, vypadá velmi čti-
vě,“ poznamenala I. Vaňková, když 
dárek od šéfredaktorky našeho 
týdeníku přebírala.

Nikomu z návštěvníků tak ne-
zůstalo během kolečka knihovnou 
snad nic skryto. Nahlédli, kam 
chtěli. Dozvěděli se, co všechno 
dalšího dělají knihovnice, když 
zrovna nepůjčují knížky. Co se děje 
s každým titulem, než se dostane 
do regálu a odtud čtenáři do rukou. 
Jak se instituce stěhovala z místa 
na místo, než od 1. ledna 2004 za-
kotvila v budově bývalé mateřské 
školy na Poštovní ulici. Neuniklo 
jim jistě ani to, že v roce 2009 
knihovna registrovala již 1 780 čte-

nářů, o jejichž spokojenost se stará 
sedm zaměstnanců. Mohou vybírat 
z celkového počtu 42 230 knih, což 
pilně činí, neboť jen během loňska 
proběhlo 96 202 výpůjček. Však 
také náklady na knihovní fond 
dosáhly 310 830 korun, za něž do 
regálů přibylo 1 425 nových knížek 
a k tomu nějaká ta periodika. Ovšem 
ono každoročně také něco ubude, 
vloni tak bylo odepsáno 648 knih. 
Vzhledem k tomu, že knihovna 
pořádá i další akce, jako jsou třeba 
autorská čtení, již zmíněné výstavy, 
soutěže a podobně, zabrousí sem 
tedy i ti, kteří nejsou registrováni 
coby čtenáři – vloni tak objektem 
prošlo 37 238 návštěvníků. A na 
samý závěr statistiky a čísel ještě 
to podstatné, od něhož se celá zdejší 
činnost knihovnická odvíjí – město 
Velké Meziříčí přispělo na provoz 
v roce 2010 částkou 2 626 000 ko-
run.                   Martina Strnadová

Návštěvníci v jedné z místností sledovali knihovnice při práci. Vlevo 
marcipánová kniha od Romany Neufussové.   2× foto: Martina Strnadová



Číslo 41 24. listopadu 2010 strana 5

Není snad ve Velkém Meziříčí 
nikdo, kdo by neznal zdejšího fo-
tografa Jiřího Michlíčka či kdo by 
se dosud nesetkal s jeho prací. Lze 
jej spatřit na všemožných akcích ve 
městě, vždy s fotoaparátem nebo 
videokamerou v ruce. Ze záběrů, 
které pořídí, pak vznikají jeho 
fotografi e, kalendáře, pohlednice, 
novoročenky, plakáty nebo také 
fi lmy či spíše videozáznamy… Za 
ty desítky let, kdy se tomuto oboru 
věnuje, jich vytvořil stovky a zdo-
kumentoval tak kus života nejen 
Velkého Meziříčí. Na sedmdesát 
z nich z posledních dvaceti let jeho 
tvorby nabízí autorská výstava 
Foto, video, grafi ka, která je až 
do 9. prosince k vidění ve výstavní 
síni Jupiter clubu. Zájemci si zde 

mohou fotografi e i zakoupit za pět 
set korun jednu, přičemž z každé 
prodané autor věnuje deset procent 
Dětskému středisku Březejc.

Vernisáž proběhla v pátek 19. lis-
topadu a vtipně i s mnoha osobními 
postřehy o autorovi ji uvedla Ivana 
Vaňková. A že je Jiří Michlíček 
vskutku známou velkomeziříčskou 
osobností, dokázala i její hojná 
návštěvnost. Výstižně to připomněl 
ředitel Jupiter clubu Milan Dufek, 
když nazval fotografa velkome-
ziříčským patriotem. To je zajisté 
pravda, je patriotem a bodejť by 
nebyl, když se narodil v domě 
hned vedle fary na náměstí, a to 
přímo v kuchyni. „Maminka už to 
do porodnice nestihla,“ směje se 
Jiří Michlíček. Však také ona jej 

k fotografování přivedla, protože 
sama fotila a milovala fi lmy. „Ne-
ustále chodila do kina a doma jsme 
měli i promítačku. Navíc měla v té 
době i výborný foťák Zeiss Ikon 6×6 
měchový a já jsem na něj od osmi 
let začal fotit,“ popisuje Michlíček. 
Ale přesto není vyučeným fotogra-
fem, nýbrž je technikem. „Ale když 
to nemáte v srdíčku, můžete mít 
deset výučních listů a není vám to 
nic platné,“ podotýká. Po mamince 
pak přišel další člověk, který Jiřího 
Michlíčka přivedl i k fi lmu, a to 
brašnář František Voneš. Spolu 
navštěvovali někdy od roku 1975 
fi lmový kroužek při tehdejším JKP. 
Navíc se stýkal i s profesionály, od 
nichž získával nejen konzultace, ale 
i cennou kritiku. Dnes má rád obojí 
stejně, fotografování i fi lmování, 
ale na počátku jeho záliby byla 
fotka. „Fotím všechno zajímavé, 
dobrodružné, co má napětí, náboj, 
tu fotku si musím zasloužit, prožít,“ 
říká J. Michlíček. A prožít si každou 
fotografi i, když dnes člověk na digi-
tální techniku nafotí tisíce snímků 
a pak jimi brouzdá v počítači, to 
podle něj nelze. Dřív byl kinofi lm, 
na něm šestatřicet políček, které 
bylo třeba nějak smysluplně využít. 
A předtím dokonce jen dvanáct 
obrázků formátu 6×6. A taky to 
stačilo. „Fotil jsem svatební obřad 
a na těch dvanácti obrázcích bylo 
všechno. Proto říkám – přemýšlejte 
a pak udělejte jednu pořádnou 
fotku,“ podotýká fotograf, i když 
přiznává, že ani on se bez nejno-
vější techniky neobejde. Nestačil 
by požadavkům svých zákazníků. 
Jak již bylo řečeno, Jiří Michlíček 
fotí všechno. Ale co je pro něj 
nejtěžší?

„Dělám dokument o domově 
důchodců. Ještě jej nemám ani 
hotový a zjišťuji, že je to pro mě 
v tomto mém věku, i když se necítím, 
že bych byl starý, nejtěžší. Tam si 
uvědomuji, co je to život… a pro-
tože je to tady ve Velkém Meziříčí, 
některé lidi jsem velice dobře znal 
a teď najednou zjišťuji, že tam jsou 
a nepoznají mě. Tak s tím jsem měl 
problémy.“       Martina Strnadová

Jiří Michlíček vystavuje nejen fotografi e

Jiří Michlíček dostal na vernisáži od přátel spoustu dárků a pozorností, 
mezi nimi třeba i snímek sebe sama s fotoaparátem na krku.

Foto: Martina Strnadová

Jaké to je pro retardovaného muže zažít období, kdy má najednou IQ 
třikrát vyšší? A je lepší být dementní a mít spoustu přátel, nebo vysoce 
inteligentní a sám? Tuto otázku si patrně položil každý, kdo buď četl 
povídku Daniela Keyese Růže pro Algernon nebo zhlédl stejnojmennou 
divadelní hru. Tragikomický příběh zaostalého třicátníka, jenž touží 
být chytrý, sehrál divadelní spolek Kašpar v Jupiter clubu 10. listopadu 
2010. Muže s duší chlapce, který se ocitl na 
cestě od duševní zaostalosti až po genialitu 
a zase zpět, zahrál Jan Potměšil. Ten, ač je 
po autonehodě v roce 1989 na invalidním 
vozíku, ve hře exceloval. Jeho výkon byl 
obdivuhodný nejen kvůli tomuto handicapu. 
Herec zvládl představení v délce 140 minut 
bez přestávky, na pódiu byl nepřetržitě – na 
rozdíl od svých zdravých kolegů.

Charlie je velice cílevědomý muž. Ačkoliv 
rozumem možná nestačí na své vrstevníky, 
svůj nedostatek vynahrazuje nasazením. 
Vede si deník, kam zapisuje svůj život 
a ukazuje se, že brzy bude mít rozhodně 
o čem psát. Charlieho totiž potkává dvojice 
vědců (Strauss a Nemur), kteří by s ním rádi 
provedli jeden velice zajímavý experiment. 
Jeho výsledkem má být zvýšení inteligence. 
Metodu už vědci odzkoušeli na laboratorních 
zvířatech, mimo jiné i na myši Algernon, 
a nyní je na čase pokročit s výzkumem 
dál. Charlie s pokusem souhlasí a výsledek 
více než předčí očekávání vědeckého týmu. 
Mladý muž získává genialitu a jeho IQ je 
dokonce vyšší než u obou vědců. Navíc se 
zamiluje do své ošetřovatelky a vypadá to, 
že konečně získal štěstí a schopnosti, které 
tak intenzivně hledal. Avšak s Algernon se 
začnou dít podivné věci. Myš pomalu začíná 
ztrácet své schopnosti a vrací se do stavu před 
operací. Vtom Charles pochopí, že ani jemu 
se podobný osud nevyhne... Koneckonců, 
lékaři ho na začátku varovali, že i tato situace může nastat. Což se také 
nakonec bohužel (nebo bohudík pro něho) stalo. A tak hlavní hrdina po-
znal, jak se chovají lidé k hlupákovi a že velmi podobně jednají i s géniem. 
Jako prostoduchý měl sice hodně přátel, hlavně z řad spolupracovníků 
v továrně, ale ti ho brali stejně jenom jako nutné zlo a k tomu, aby se na 

jeho účet pobavili. A jako génius kamarády pomalu ale jistě ztrácel, a to 
minimálně ze dvou důvodů – byl příliš chytrý a neměl si s ostatními 
o čem povídat, a nutně se přidala i závist, jak už to tak bývá. Úspěch se 
totiž neodpouští. To poznal i Charlie: lidé z továrny nakonec sepsali petici 
k jeho propuštění. A tak přemítal, jestli to všechno vlastně stálo za to. „Ale 
i přesto jsem za tuhle skutečnost vděčný,“ přiznává nakonec mladý muž, 

„jsem jediný hloupý člověk na světě, který 
udělal něco pro vědu. Vykonal jsem to ale pro 
všechny omezený lidi, jako jsem já.“

A kdoví, zda by šel jako nadmíru nadaný 
vědec položit růži na hrobeček uhynulé myši. 
Ale jako prostý Karlík tak učinil. Vždyť jí 
přeci vděčil za mnohé…

Postava Charlieho Gordona je právem 
Potměšilovou životní rolí, v níž dominuje 
již od roku 1993, kdy měla premiéru. V sou-
časné době má za sebou více než 660 repríz. 
„Pochopitelně prošla proměnami, přicházejí 
noví kolegové, kteří alternují lékaře, máme 
nové řešení scény a podobně,“ podotýká Jan 
Potměšil, fi lmový a divadelní herec, „ale hrát 
ji chceme dál, moc nás baví. A doufám, že 
diváky taky.“ Podle reakcí velkomeziříčského 
publika, které mu aplaudovalo ve stoje, lze 
usoudit, že se ve svých přáních nemýlí.

Po Potměšilově boku se ve Velkém 
Meziříčí představila ještě Eva Elsnerová, 
kterou diváci mohou znát ze seriálu Ulice 
(advokátka Elen Mrázová), dále Tomáš 
Karger (dr. Strauss) a František Kreuzmann 
(dr. Nemur).

Růže pro Algernon si poprvé získala čte-
náře jako slavná povídka, která se dočkala 
uvedení v nesčetných antologiích a byla pře-
ložena do mnoha jazyků. Stejně úspěšná byla 
i jako televizní inscenace – a nakonec jako 
celovečerní fi lm s názvem Charly. Pak Daniel 
Keyes svůj znepokojivý příběh rozšířil a za-

bydlel dalšími postavami, takže vznikl román, který obdržel od asociace 
Science Fiction Writes of America cenu Nebula za nejlepší science fi ction 
roku. V České republice si Růže pro Algernon získaly jméno také díky 
stejnojmennému albu Aleše Brichty z roku 1994 a jeho písničce Pokusná 
myš.                                                                                        Iva Horká

Hlavní postava v Růžích pro Algernon je životní rolí Jana Potměšila
Karlík poznal, že vysoké IQ nepřináší nutně šťastnější život

Eva Elsnerová a Jan Potměšil.     Foto: Iva Horká

Taneční kurzy pro mládež v Ju-
piter clubu vyvrcholily plesem 
v bílém v pátek 12. a v sobotu 
13. listopadu ve velkém sále. Defi ni-
tivně je pak uzavře ještě závěrečná 
barevná prodloužená 10. prosince. 
Mladé taneční páry předvedly svým 
rodičům, prarodičům, příbuzným 
i kamarádům, co se během kur-
zu naučili. Pod vedením Vlasty 

Buryanové z taneční školy Starlet 
rozhodně nezaháleli. Během několi-
ka týdnů zvládli základy klasických 
i některých latinskoamerických 
tanců. Jejich kroky doprovodila 
skupina M.E.Š.

Text a foto: Martina Strnadová
Více fotek naleznete na našich 

webových stránkách www.velkome-
ziricsko.cz ve fotogalerii.

Proběhly plesy v bílém

Představením Miláček Anna, 
které uvedlo Divadlo Palace, skon-
čila v Jupiter clubu podzimní diva-
delní sezona. V ní si diváci přišli 
na své, nabídka byla rozmanitá. 
Nechyběly různé žánry a právě 
závěr sezony patřil světové komedii 
Miláček Anna od Marca Camo-
lettiho. V ní se představily dva 
skutečné manželské páry – Vanda 
Hybnerová a Saša Rašilov a Linda 
Rybová s Davidem Prachařem. Na 
pódiu se z nich ale stali milenci. 
Manželé Bernard (D. Prachař) 
a Jacqueline (V. Hybnerová) měli 
původně strávit víkend společně 
u matky. Jenomže Bernard chtěl 
být raději se svojí milenkou Bri-
gitte (L. Rybová), a tak si vymyslel 
služební cestu. 

Toho hbitě využila jeho žena 
Jacqueline, nikam neodjela a po-
zvala si domů také milence Roberta 
(S. Rašilov), krásného kytaristu. 
Stejně ale uvažoval i její muž 

Bernard, domnívajíce se, že jeho 
žena za matkou odjela sama, a dal 
si dostaveníčko se svojí slad-
kou a hloupoučkou blondýnkou 
Brigitte. A kde jinde, než taktéž 
doma. Naštěstí se ani jeden z pod-
váděných partnerů o nevěře toho 
druhého nedozvěděl. Zachránila 
je oba jejich služka Anna (Martina 
Hudečková), která ale původně 
měla být mimo domov též. Ta ma-

zaně využila situace, když přistihla 
oba nevěrníky, a za svoje mlčení 
a taktické manévry si nechala tučně 
od obou domácích zaplatit. I přesto 
ale u nich byla miláček. Úsměvná 
komedie se šťastným koncem, plná 
neotřelého vtipu, scének i výbor-
ných hereckých výkonů. Co víc si 
v podzimním pochmurném počasí 
na zlepšení nálady přát.

Iva Horká

Nevěrníky zachránila jejich služka

Saša Rašilov jako krásný kytarista Robert. Zcela vpravo na fotce v rá-
mečku Vanda Hybnerová.                                                   Foto: Iva Horká

Linda Rybová, Martina Hudečková a David Prachař v Jupiter clubu 17. 11 2010.               Foto: Iva Horká
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají kaž-
dou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 
VM. Bližší info: www.acvm.ic.cz. Kontakt: Mgr. František Kame-

ník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Adventum
Když jsem se v polovině října vrátil z dovolené, tak při návštěvách 

obchodních domů jsem prožil nemalý šok – tam už začaly Vánoce. Každý 
se snaží co nejdřív prodat vánoční zboží a zákazník chce mít co nejdříve 
připravené dárky. Nemá však cenu se proti takovým praktikám bouřit. 
Prostě, tak už to chodí a žádný jednotlivec s tím nic neudělá.

Je ale třeba připomenout, že Vánocům předchází doba adventu. Už 
brzy, přesně 28. listopadu začne. Co je to advent? Samotné slovo znamená 
příchod (příchod Ježíše Krista). Katolická církev vidí smysl adventu jak 
v přípravě na Vánoce, tak v očekávání příchodu Pána Ježíše Krista na 
konci času. Je to doba radostného a oddaného očekávání. Když budeme 
sledovat liturgické texty, tak si všimneme, že advent se dělí na dvě části. 
První do 16. prosince zdůrazňuje přípravu na konec světa, a čas od 17. do 
24. prosince, to je čas bezprostřední přípravy na slavení Narození Páně 
(Vánoční svátky). To co je společné oběma částem je očekávání.

Jak budeme „očekávat“ ve farnosti Velké Meziříčí?
Za prvé každou sobotu večer, to je v 19 hodin, v kostele sv. Mikuláše 

bude adventní vigilie (latinské slovo vyjadřující bdění). O první vigilii, na 
přání Svatého otce, se budeme modlit za počatý život. Děti už nyní zveme 
na roráty pro děti, každé úterý a pátek v 16.30. Stejně jak v minulých letech 
budeme společně poznávat něco co nás má přiblížit k Pánu Bohu.

Neděle 5. prosince, to je den zimní pouti a den, kdy do našeho kostela 
přijede sv. Mikuláš.

Advent je také doba příprav na různé vánoční akce: koncerty, živý 
betlém, tříkrálová sbírka. O těchto akcích ještě budeme informovat.

Doufám, že se aspoň někdy během této doby setkáme, abychom spo-
lečně bděli a očekávali.

Všem přeji krásný, klidný a radostný čas adventu.
P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 24. do 28. 11. 2010
Středa 24. 11. památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, 
mučedníků
 7.00 mše sv. za zemřelého manžela a syna,
 rodiče Vlachovy a Peškovy a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 25. 11. památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mu-
čednice
 7.00 mše sv. za rodiče Smejkalovy a jejich zemřelé děti o. M. P.
18.00 mše sv. na poděkování za 50 let společného
 života a za rodiče Michalovy a Pavlasovy o. M. P.
17.00 Hrbov mše sv. o. L. Sz.
Pátek 26. 11.
 8.00 mše sv. za rodiče Charvátovy, Dvořákovy,
 Josefa Doležala a za duše v očistci o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory  o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. pro mládež za rodiče Hladíkovy o. M. P.
Sobota 27. 11. – sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za rodiče Sittovy, jejich dva syny,
 rodiče Pospíšilovy a manžele Pacalovy o. L. Sz.
18.00 mše sv. Bohuslava Kališe a přízeň o. L. Sz.
19.00 vigilie 1. adventní neděle – za počatý lidský život
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 28. 11. – 1. neděle adventní – Den bible
 7.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kalinovu,
 přízeň a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi s udělováním křtu,
 za Elišku Daňkovou, dva manžele, syna a rodiče o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Kolouchovu a na
 poděkování Pánu Bohu  o. L. Sz.

Farní oznámení
Středeční náboženství pro mládež na faře bude ve 13.50 a v 18.00. Ve čtvr-
tek po mši sv. v 18.00 bude teologická hodina. V pátek od 14.00 do 16.30 
bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 bude setkání všech ministrantů. 
V sobotu v 17.00 bude příprava na křest dítěte a v 19.30 bude příprava na 
svátost manželství. Za týden začíná doba adventní – radostný a zbožný 
čas přípravy na příchod Páně a na vánoční svátky. Tuto přípravu chceme 
zahájit v sobotu v 19.00 společnou vigilií 1. adventní neděle a požehnáním 
adventního věnce. Svatý otec nás vyzývá abychom se během této vigilie 
modlili za počatý lidský život. Zveme všechny farníky. Příští neděli na 
každé mši sv. bude požehnání vašich adventních věnců. Také za týden při 
příležitosti Dne bible se chceme modlit za šíření Božího slova. Část sbírky 
bude věnovaná pro biblické dílo. Za týden po večerní mši sv. bude setkání 
Spolku Ludmila. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme 
za sbírku na úhrady za elektřinu, která činila 36.300 Kč. Kalendáře na 
postavení na rok 2011 můžete zakoupit ve farní kanceláři za cenu 55 Kč. 
Ve farní kanceláři je možné objednávat mše sv. na rok 2011.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 26. 11.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodinu Konečných, rodiče Charvátovy
 a syna a rodiče Svobodovy o. L. Sz.
Neděle 28. 11. – 1. neděle adventní – Den bible
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodinu Ochranovu
 a Mejzlíkovu o. M. P.

Farní oznámení pro Bory
V sobotu na faře ve Velkém Meziříčí, pozor, v 17.00 bude přípra-
va na křest a v 19.30 příprava na manželství. V sakristii v Horních 
Borech je možné objednávat mše sv. na rok 2011. Za týden začíná 
doba adventní. Při mši sv. bude požehnání adventních věnců.     -LS-

Českobratrská církev evangelická
28. 11.: 9 hodin – slavnostní bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
(1. neděle adventní), 17 hodin – střední generace (Pavel Janošík: Skotsko 
– fotografi e, zkušenosti a inspirace); 30. 11.: 17 hodin – biblická hodina 
(Hrbov); 1. 12.: 14.30 hodin – děti.
Husův dům VM, U Světlé 24. Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz    -PJ-

V sobotu 13. listopadu proběhla 
v Happy squash clubu již druhá 
módní přehlídka – šlo o kolekci 
podzim – zima pro volný čas. 
Tentokrát se na přehlídku přišlo 
podívat kolem stovky převážně žen 
a dívek, ale byli mezi nimi i muži 
všech věkových kategorií. My, co 
squash pravidelně navštěvujeme, 
jsme nemohly prostory uvnitř 
poznat. Bar i kurty se změnily 
v přehlídkové molo obklopené di-
váky a vyzdobené k nepoznání. 
U dveří nás vítali majitelé squashe 
a všechny jsme dostaly na uvítanou 
sklenku sektu. Přesně v 19 hodin 
začala módní show, kterou uváděl 

moderátor J. Doležal a dodal jí pro-
fesionální ráz. O přestávkách jsme 
mohly projít celý squash, vyzkou-
šet stroje na cvičení, které se tam 
nachází nebo si dát něco dobrého 
na pití u baru. Mimochodem, dělají 
zde velice dobré míchané nápoje. 
Dále bylo určitě zajímavé měření 
zraku a kadeřnická show. Po třech 
hodinách skvělé zábavy, ke které 
přispěl i Tomáš Dufek svojí živou 
hudbou na netradiční nástroje, jsme 
odcházely spokojené a odnášely si 
skvělý zážitek z hezky prožitého 
večera. Moc děkujeme a těšíme se 
na další akci.

Text a foto: Spokojené divačky

Módní přehlídka se vydařila

Stále více klientů se na nás obrací 
s dotazy na současné tržní ceny 
bytů, jak vypadá současný trh, 
zda předpokládáme další pokles 
cen, jaký očekáváme vývoj cen 
nemovitostí v příštím roce, zda je 
vhodná doba na koupi nebo prodej. 
Sledujeme celoroční mírný pokles 
cen u starších bytů (za posledních 
devět měsíců v průměru o 6 pro-
cent). Ceny nových bytů již několik 
měsíců stagnují. Nejvíce zlevňují 
luxusní a nadstandardní byty, které 
byly v minulosti velmi předražené. 
Ceny rodinných domů neklesají. 
Hlavní důvod vidíme v tom, že bez 
ohledu na současnou hospodářskou 
krizi ceny stavebních pozemků 
stále rostou. Ceny nemovitostí vždy 
s menším zpožděním reagují na 
stav ekonomiky v daném regionu, 
zaměstnanost atd. Předpokládáme 
ještě nepatrný pokles cen starších 
bytů, ceny nových bytů a rodinných 
domů budou stagnovat. Konkrétní 
ceny bytů jsou vždy zavádějící. 
Vždy záleží na lokalitě, výměře, 

Současný trh s nemovitostmi ve 
Velkém Meziříčí

dispozici, patře, vybavení. Velmi 
záleží na tom, zda prodávající na 
prodej spěchá nebo si může po-
čkat. Panelový byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí se v létě prodával za 
1,35 mil. Kč, zděný za 1,45 mil. Kč. 
Největší poptávka je po stavebních 
pozemcích ve větších sídlech, kde 
je i většina služeb, možnost za-
městnání a podnikání. Boom byl 
s pozemky s možností výstavby 
fotovoltaických elektráren, ale ten 
už naštěstí skončil. Stálý zájem je 
o menší rodinné domky v dobrém 
technickém stavu nebo naopak 
o zchátralé stavby s možností demo-
lice a následném provedení novo-
stavby. Zájem je i o domy v centrech 
s možností podnikání. Dle našeho 
názoru již ceny nových bytů stagnu-
jí, rozestavěných nových projektů je 
málo a v příštím roce lze očekávat 
menší nabídku a mírný cenový 
růst. U starších bytů si nejsme jisti, 
zda jejich ceny už dosáhly dna. 
Případné snížení ale už nebude 
výrazné.        Ing. Bořivoj Pejchal

Sv. Martin přijel…
Dne 11. 11. projel naším městem sv. Martin na hnědém koni s lampi-

onovým průvodem, pěveckým sborem, se statnými mladíky a milými 
slečnami a spoustou malých i velkých světelných doprovodů. Na nádvoří 
bufetu Zlatý lev proběhl program: taneční skupina Hill Dance, malé Be-
rušky, vystoupení dětí z MŠ a Pohodáři z klubu Delfín. Děkujeme všem 
organizátorům a občanům, z nichž mnozí se kvůli malému prostoru na 
nádvoří ani nedostali…                                                     Text a foto -jk- 

Vyberte si svého autora
Pravidelně nepravidelná nabídka knih 

v Městské knihovně Velké Meziříčí
Ráda vás mohu informovat, že už zase vlastníme úžasnou knihu Ern-

sta Hanse Gombricha Příběh umění. Kniha světoznámého historika 
umění umožňuje základní orientaci ve zvláštní a fascinující oblasti lidské 
činnosti, jakou je právě umění. Na 684 stranách doplněných černobílými 
i barevnými reprodukcemi a vyklápěcími přílohami se pokouší srozu-
mitelným způsobem utřídit nepřeberné bohatství jmen, období a slohů. 
A čtete správně: už zase tento skvost vlastníme. Před časem totiž z našeho 
fondu zmizel. A protože kniha je užitečným zdrojem informací o tom, 
jak se vyvíjelo umění a ve výsledku celá společnost, neváhali jsme a přes 
vysokou cenu ji koupili znovu. Teď ovšem díky nenechavcům už nebude 
stát na regále mezi ostatními knihami o umění, ale bude na své čtenáře 
čekat ukryta u knihovnic, které ji zájemcům vydají a zase ji přímo od 
konkrétního čtenáře dostanou zpět.

A teď se vydejte na dobrodružnou cestu do tajemného Podzemí… Ti, 
kdo jsou fandové této série, už vědí. Ano, jde o zatím poslední díl ságy 
Podzemí (Ztracený svět v Podzemí, Hlouběji do Podzemí a Volný pád 
do Podzemí) britských autorů Rodericka Gordona a Briana Williamse 
a jmenuje se Návrat z Podzemí. Čtrnáctiletý Will žije se svou rodinou 
v Londýně a spolu s otcem sdílí vášeň pro archeologické výkopy a pátrání 
po zmizelém světě pod zemí. Když Willův otec při objevování podzem-
ních chodeb náhle zmizí, rozhodne se ho Will se svým kamarádem Ches-
terem najít. Ve sklepě jejich rodinného domu objeví tajnou chodbu a brzy 
se ocitnou hluboko pod zemí, kde se skrývá temné a děsivé tajemství. Tam, 
kde by to nikdo nečekal, existuje utajený svět, kde žijí lidé pod krutou 
nadvládou. Will s Chesterem jsou zatčeni a uvězněni a čeká je vyhoštění 
do Hlubin, odkud se ještě nikdo nikdy nevrátil. Podaří se jim uniknout 
zpět na Povrch? Jaká další tajemství se skrývají v Podzemí? Aktuální 
zpráva: Tvůrci oznámili, že připravují již pátý a šestý díl!

Ve 2. vydání vychází thriller kanadské autorky Joy Fieldingové Šepoty 
a lži. Jako v ostatních jejích románech je hrdinkou žena v okamžiku životní 
krize. Ošetřovatelka Terry je hezká, ale osamělá. Stýká se jen s pacienty 
v léčebně. Její stereotypy změní nová podnájemnice. Na obzoru se objeví 
i jistý zajímavý muž. Jenomže pak Terry začnou pronásledovat anonymní 
telefonáty. Terry se snaží zaplašit vzrůstající nedůvěru, ale stále víc se 
propadá do nejistoty a strachu o vlastní existenci…

V nakladatelství Alpress vychází autobiografi cká knížka Němky Doris 
Glückové Umlčená. Poslední dobou je tento typ skutečných příběhů velmi 
oblíbený. Podtitul knihy Umlčená je „V područí fanatického manžela“, což 
vypovídá o mnohém. Doris byla obyčejná žena, žijící v Německu evrop-
ským způsobem života. Byla samostatná, měla práci, která ji uspokojovala. 
Zdálo se, že je spokojená. I setkání s Omarem, který se stal na mnoho let 
jejím manželem, se zdálo jako šťastný krok do budoucnosti. Zpočátku, 
dokud žili v Německu, se Omar vůbec nezajímal o islám, nemodlil se, 
nechodil do mešity a nechal Doris žít stejným způsobem života, jako 
před svatbou. Doris líčí tuto dobu v knize jako úplnou idylku, člověk by 
jí málem záviděl. Postupně se však Omar pod vlivem událostí v bývalé 
Jugoslávii, kde byli zabíjeni i muslimové, začal měnit. Nakonec se z něj stal 
ortodoxní muslim a přivedl k islámu i Doris. Později vyžadoval, aby žila 
podle zásad šaríja, zahalovala se, nesměla mluvit s cizími muži, nesměla 
sama vycházet z domu ani řídit auto. Pro Doris však nebyla žádná z těchto 
skutečností dostatečně silným impulsem, aby se s Omarem rozvedla. Do-
konce ani bití a druhá manželka ji nepřiměly vrátit se zpátky do Německa. 
Pokud lze výpovědi Doris v knize věřit, měla k tomu několik příležitostí, 
které nevyužila. Odsoudila se tak sama do života v muslimském světě, 
který byl od evropského způsobu života, jaký vedla v Německu, odlišný 
téměř ve všem. Zarážející na celé skutečnosti je především to, že i když se 
Doris několikrát pokusila kontaktovat úřady a udat svého manžela, že je 
součástí teroristické skupiny, nikdo jí neuvěřil. Omar to věděl a využíval 
této skutečnosti k tomu, aby ji k sobě ještě více připoutal, aby si připadala 
bezmocná a zcela pod jeho vlivem. Je nepochopitelné, proč Doris trpěla 
vše, čím ji její manžel nutil projít, proč ho neopustila, když ji k tomu sám 
vybízel a proč v sobě nedokázala najít alespoň trochu sebevědomí a odva-
hy změnit svůj život. Ale je to stejná otázka jako ta, proč některé ženy žijí 
s alkoholikem a násilníkem, když mají denně možnost změnit svůj život… 
„Umlčená“ je příběh o životě, lásce, nenávisti, bezmoci i odvaze jedné 
ženy. Ale i o víře, islámu, terorismu, výcvikových táborech, násilnostech 
a svaté válce. Z vyprávění Doris lze o islámu pochopit především to, jak 
umí být silný a pevný ve svých základech. Jak moc je odlišný a přesto 
stejný jako křesťanská víra.

Pro poslední knihu sáhneme do světa fantazie, sáhneme po titulu, který 
znáte, ale přesto je teď jiný. Jde o Alenku v říši divů. Samozřejmě knihu 
Lewise Carrola, která okouzlovala generace dětí i dospělých, nejspíš 
všichni znáte. Dnes vám ale nabídnu obrazového průvodce po nejnověj-
ším fi lmu Tima Burtona Alenka v říši divů. Film vzbudil zaslouženou 
pozornost především díky vizuální stránce a díky výkonu Johnnyho 
Deppa v roli Kloboučníka a Mii Wasikowské jako Alenky. Scénář k němu 
podle Carrollovy knihy napsala Linda Woolvertonová. Jo Casey a Laura 
Gilbert zase vytvořily lákavého obrazového průvodce příběhem Alenky 
i vlastním fi lmem. Když se připojíte k Alence na její pouti Říší divů, 
seznámíte se nejen s Kloboučníkem, Bílým Králíkem a ostatními, ale 
prohlédnete si do nejmenších podrobností různá tajemná místa a přečtete 
si o všem, co ve fi lmu zůstalo nevysloveno.

Dobré počtení vám přeje                           Jarka Šumpelová, MěK VM

Pohodáři s písněmi ke svatomartinské slavnosti.

Příroda
čaruje

V čísle 38 jsem na straně 4 
viděl obrázek s názvem dýňový 
pozdrav. Pro zasmání zasílám 
také foto, co př íroda dokáže, 
které pořídil kamarád. Toto se mě 
urodilo letos ve skleníku. Žádná 
fotomontáž to není. 

František Bukal
Foto: archiv FB



dopravních prostředků. Vrátí nás v čase, na který už 
vzpomínáme jen z vyprávění. Tento kalendář si můžete 
zakoupit ne-
jen pro sebe, 
ale i pro své 
blízké pouze 
v informač-
ním centru 
ve Velkém 
Meziříčí. 

Pracovníci 
IC VM
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Pod tímto názvem se dostal na český knižní trh překlad knihy němec-
kého autora Jürgena Tautze, který popisuje biologii včelstva jako činnost 
superorganizmu. Pohlíží tak na život ve včelstvu z jiných pohledů a přináší 
mnoho nových zjištění a souvislostí. Zajímavá je i kapitola o vývoji včel. 
Včely medonosné jsou hmyz, který v průběhu svého života prodělává tzv. 
dokonalou proměnu. Stupně této proměny jsou vajíčko, několik stadií lar-
vy, kukla a nakonec dospělá včela. Larvy hmyzu se živí rostlinnou nebo 
živočišnou potravou, kterou si hledají sami, nebo ji pro ně opatřují rodiče. 
Včely krmí své larvy mateří kašičkou (dle Tautze tzv. sesterským mlékem), 
což je sekret včel – kojiček vytvářený v určitých žlázách v hlavě. Tento 
způsob krmení dává možnost ovlivňovat vznikající včely, přičemž vy-
tvoření nové matky je mezi těmito možnostmi nejpozoruhodnější. Matka 
v letním období klade denně mezi 1000 a 2000 vajíčky. Tímto enormním 
výkonem, kdy klade jedno až dvě vajíčka za minutu, denně naklade tolik 
vajíček, kolik sama váží. Přeneseno na člověka to znamená, že by žena 
celé léto rodila denně asi dvacet novorozeňat. Ve vývoji dělnic, trubců 
a matek se však projevují zřetelné rozdíly. Všichni sice projdou pěti stadii 
larvy, avšak larvální stadium trvá u různých typů různě dlouho. Dělnice 
při tom zaujímají časový střed, nejdéle se vyvíjejí trubci a nejkratší dobu 
matky. Váhové přírůstky larev jsou obrovské, v průběhu pouhých pěti dnů 
se jejich tělesná váha zvýší tisíckrát. Přirovnáme-li to k člověku, zname-
nalo by to, že kojenec by pět dnů po narození vážil 3,5 tuny. Rychlý vývoj 
matek je zřejmě výsledkem boje o čas mezi mladými matkami. Ta, která se 
vylíhne nejdříve má naději na zlikvidování ještě nenarozené konkurence 
v jiných matečnících. Mladé larvy nepozřou ani jedinou molekulu potravy, 
kterou nevyrobily kojičky. Živí se výhradně touto exkluzivní potravou. 
Takovým způsobem krmí svoje mláďata i savci a tento způsob krmení 
dal název celé jejich skupině. Včely ke krmení potomků neprodukují 
mateřské mléko, ale pravé sesterské mléko, produkované pro zaopatření 
sourozenců. Množství sesterského mléka, které včelí larva spotřebuje 
během první fáze svého vývoje, je asi 25 miligramů. Při ročním odchovu 
asi 200 000 včel v jednom včelstvu se tedy celkové množství sesterského 
mléka vyprodukovaného superorganizmem pohybuje okolo pěti litrů. 
Starší larvy jsou také krmeny sesterským mlékem, navíc jsou přikrmová-
ny i pylem a medem. V posledním stadiu vývoje již dělničí larvy mateří 
kašičku nedostávají. Pokud by ji konzumovaly dál, vyvinula by se z nich 
matka. O tom, zde se vyvine dělnice nebo matka, nerozhoduje pouze 
doba krmení larvy mateří kašičkou, ale také její složení. Je-li v kašičce 
podíl jednoduchých cukrů 35%, vede to k vývoji matky. Pokud je obsah 
cukrů pouze okolo 10 %, vyvine se z larvy dělnice. Vývojové programy 
včelích larev lze tedy řídit množstvím „sladkostí“. Neplodné včelí dělnice 
a plodné matky reprezentují dvě kasty včelstva. Určení vzniku jedné nebo 
druhé tedy probíhá v závislosti na potravě. Kojičky vyhledávají larvy 
budoucích matek až desetkrát častěji než larvy budoucích dělnic. Tento 
rozdíl v kvalitě i kvantitě sesterského mléka vyvolává v larvách kompli-
kovaný řetězec biochemických reakcí. Množství a doba tvoření hormonů 
v larvách přitom hraje rozhodující roli pro vytvoření rozdílů mezi oběma 
kastami, tj. mezi dělnicemi a matkami. Při chemickém rozboru mateří 
kašičky najdeme kromě látek se známou funkcí i řadu dalších látek, jejichž 
význam pro zdravý vývoj včel dosud nebyl probádán.

Chcete-li se dozvědět spoustu dalších zajímavostí ze života včel, ur-
čitě navštivte již tradiční včelařskou výstavu, kterou pořádá Základní 
organizace Českého svazu včelařů ve Velké Bíteši. V letošním roce tuto 
naši nejvýznamnější vzdělávací a propagační akci pořádáme od čtvrtka 
25. 11. 2010 do úterý 30. 11. 2010 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Ma-
sarykovo nám. č. 5. Výstava bude přístupna vždy od 9 do 17 hodin. Velkou 
pozornost ne jenom dětí přitahuje tradiční exponát – včely v proskleném 
úlu, který ani letos nemůže chybět. Pro praktické včelaře chceme předvést 
opět některé zajímavé včelařské pomůcky. 
Z naší prodejní nabídky je trvale vysoký 
zájem o medové pečivo, medovinu v několika 
druzích, svíčky z včelího vosku, výrobky 
z včelích produktů a oblíbené 15º medové 
pivo. V nabídce bude i květový, medovicový 
a pastový med.

Na vaši účast se opět těší organizátoři, kte-
ří školní mládeži i všem ostatním návštěvní-
kům rádi přiblíží život a chov včel.

Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Fenomenální včely

V letošním roce bude VÁNOČNÍ STROM SPLNĚ-
NÝCH PŘÁNÍ již podruhé v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom sobě 
a svým blízkým, mohou od středy 24. lis-
topadu 2010 navštívit programové oddělení 
v Jupiter clubu (I. patro), vybrat si přáníčko 
a zakoupením dárku splnit vánoční přání 
dětí z Dětského střediska v Březejci.
Věříme, že tuto akci podpoříte a bude stejně 
úspěšná jako v minulých letech. Vánoční 
přání můžete splnit nejpozději do pondělí 
13. 12. 2010. 

sobota 27. 11. 
k poslechu a tanci hraje Kozénka Band
bohatá tombola – zvěřina
srdečně zvou pořadalé MS Vídeň-Dobrá Voda

úterý 30. listopadu 2010 v 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.
ABBA World Revival z Prahy je soubor, složený z profesionálních hudeb-
níků. Repertoár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské legendární 
mega-skupiny 70. let, které byly nastudovány nejen podle studiových 
nahrávek, ale i podle audio a video nahrávek živých vystoupení skupiny 
ABBA. Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo 
náměstí 5, Velká Bíteš. Více informací na tel.: 566 532 025. 

Informační centrum Velká Bíteš

Zveme vás na tradiční

na motelu Jestřábec, 
která se koná 3. 12. 2010 ve 20 hodin.
K poslechu a tanci hraje P. Kratochvíl 
z Velké Bíteše.

Mikulášská zábava, sobota 4. 12. 2010 KD Trnava, od 18 hodin. Po 
skončení vystoupení Evy a Vaška pokračuje večer zábavou se skupinou 
PROMĚNY z Třebíče. Předprodej v prodejně potravin v Trnavě, prodejna 
Compunax u autobusového nádraží.

Soutěž pro čtenáře Velkomeziříčska 
o volné vstupenky na výše uvedené 

vystoupení: 
Otázka: Jaká mají Eva a Vašek příjmení? 
Správné odpovědi vepište do kuponu (níže), vystřihnuté doručte do re-
dakce – Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí, nejpozději do pondělí 
29. 11. 2010 (včetně). Jména vylosovaných výherců zveřejníme 1. 12. 2010.

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek připravilo pro zájemce od pat-
nácti do sta let rukodělný kurz pro dospělé. Budeme se zabývat výrobou 
předmětů z keramické hlíny a různými rukodělnými technikami, kterými 
budeme výrobky dotvářet. Naučíme se základům patchworku a společně 
zažijeme radost z malování na hedvábí. 
Termín konání kurzu: prosinec – únor 2010/2011, vždy ve středu od 15.30 
do 17.30 h  (1. a 8. 12., 19. a 26. 1., 2. 2.) 
Přihlášky očekáváme nejpozději do 29. 11. 2010 
Počet míst je omezen, v případě velkého zájmu bude rozhodovat termín 
přihlášek. 
Udělejte si radost a přijďte si vyrobit něco, co vás zahřeje u srdíčka. 
Bližší informace: SEV Ostrůvek, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, tel.: 
566 522 831, 731 440 924, e-mail: jana.janova@chaloupky.cz, kontaktní 
osoba: Jana Janová                                   SEV Ostrůvek, Velké Meziříčí

Konec roku se blíží a každý z vás se určitě zajímá, 
jaký kalendář ho bude celý příští rok provázet. Někteří 
sáhnou po kalendáři se zvířátky, jiní s recepty, vtipy 
a někteří dají raději přednost kalendáři s nádechem 
umělecké tvorby. A právě tento kalendář bychom vám 
chtěli nabídnout. V kalendáři je použit výběr z pohled-
nicové tvorby první poloviny 20. století. Veškeré po-
hlednice se týkají města Velké Meziříčí, proto je vzác-
nější. Tímto kalendářem si může každý přiblížit život 
svých předků a zavzpomínat na místa dávno minulá. 
Přiblíží nám pohled na město v dobách předválečných, 
seznámí nás s tehdejším stylem oblékání, ale i s druhy 

Kvalifi kovaný instruktor 
nabízí

zdravotní cvičení 
pro všechny

(protahovací a posilovací). 
Lekce budou probíhat každou 
středu od 19 do 20 hodin v tě-
locvičně Hasičské zbrojnice. 
S sebou si vezměte podložky 
na cvičení a pohodlné obleče-

ní. Začínáme 8. 12. 2010. 
Bližší info na tel.: 

732 602 932.

Hokejové utkání fotbalistů

Starší dorost – Mladší dorost 7:4
Rozhodčí: Filip Musil – Viktor 
Burian, Lukáš Smejkal. Diváci: 
50. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. 
Branky: 2× Weiss a Pospíšil, Polák, 
Smejkal, Štefka – Rosický, Komí-
nek, Vidlák, Hladík.
Sestava starší: Zezula – Weiss, 
Simandl, Smejkal, Kozuň, Wasser-
bauer, Polák, Pospíšil, Liška, Pól, 
Malec, Maloušek, Štefka. Sestava 
mladší: Řeháček – Milota, Komí-
nek, Vidlák, Hejtmánek, Hladík, 
Voneš, Rosický, Láznička, Bradáč.
Byli to starší, kteří si vytvořili 
zkraje nápor. Ten vystupňoval 
přesilovou hrou po faulu Hladíka. 
Postupně si při přesilovce „vylá-
mali zuby“ na výborném brankáři 
Řeháčkovi hned tři hráči starších 
Weiss, Polák a Smejkal. Mladší 
nakonec přečkali nápor bez úhony 
a z trestné lavice vyjíždějící Hladík 
dostal puk na modrou čáru, bezpro-
blémově zakončil bekhendovým 
blafákem a stav utkání byl 0:1. 
Hra se vyrovnala do té doby, než 
si na modrou čáru najela třebíč-
ská akvizice starších Weiss, a ten 
tvrdou střelou do horního růžku 
brány překonal Řeháčka 1:1. Mladší 
jakoby gól zarazil, a tak pomyslné 
misky vah na stranu starších strhl 
Pospíšil. S mladšími to začalo 
být velice špatné a herní výpadek 
podtrhl svým gólem Smejkal, kte-
rý využil zaspání obrany a nikým 
neatakován mezi kruhy umístil puk 
nad beton bezmocného Řeháčka. 
Mladší dorostenci museli přeskupit 
řady a více bojovat na ledě. Začali 

lépe bruslit, prali se o každý puk 
a byla jen otázka času, kdy strůjce 
vítězství starších Zezula inkasu-
je. Stalo se tak při akci Vidláka 
a Komínka, kdy druhý jmenovaný 
prostřelil z bezprostřední blízkosti 
brankáře Zezulu 3:2. Vzápětí po 
krásné souhře Komínka a Rosické-
ho, Rosický vyrovnal na 3:3. Starší 
si uvědomili, že tohle může zname-
nat výrazný zvrat v utkání. Ovšem 
mladší pokračovali dál ve své hře, 
kterou nastolili a do několika šancí 
se dostal Vidlák, v rozhodujících 
momentech mu však selhala muška. 
Po tomto koncertu mladších, kdy 
spálili několik vyložených šancí, 
vyslal Weiss rozjetého Poláka, a ten 
sám před Řeháčkem zvolil svůj kle-
not zakončení mezi betony 4:3. Na 
mladší se vnesla nervozita a strach 
o výsledek. V důsledku „nemastné 
a neslané“ hry mladších se prosadil 
Pospíšil a zaznamenal tím druhou 
branku v zápase 5:3. Mladší opět 
zapnuli motory a snažili se srovnat 
krok. Jenomže starší opět ukázali, 
co v moderním hokeji zname-
ná rychlý přechod do útoku. Po 
rychlém brejku se prosadil Štefka 
a o osudu zápasu bylo rozhodnuto 
6:3. Utkání už se proto dohrávalo 
z povinnosti ve stylu veřejného 
bruslení. Využil toho Weiss a svou 
individuální akcí zvýšil na 7:3. 
V posledních minutách kosmeticky 
upravil výsledek Vidlák a dal mu 
konečnou podobu. 7:4. Nejlepšími 
hráči zápasu byli oba muži v mas-
kách. Brankáři Řeháček a Zezu-
la svoje týmy podrželi.   -sme-

Velkomeziříčský Malostránský pivovar se svými pivy Harrach byl 
Sdružením přátel piva (SPP) vyhodnocen jako druhý nejlepší minipivovar 
v České republice. SPP je jediným subjektem, který vyhlašuje kategorii 
Minipivovar roku. Předseda sdružení T. Erlicha dodává: „Neexistuje 
kategorie, kde je tak velký nárůst konkurence a pevně věříme, že nárůst 
počtu minipivovarů bude pokračovat i do blízké a daleké budoucnosti.“ 
Velkomeziříčský pivovar svým úspěchem potvrdil dlouhodobou kvalitu 
a navázal na předešlé roky, ve kterých se pravidelně umísťoval na stupni 
vítězů. V ostatních kategoriích letos nejvíce bodovali: Pivovar Náchod, 
Pivovar Chotěboř a Rodinný pivovar Bernard.                                  -vit-

Minipivovar roku 2010 – 2. místo 
získal Harrach

Na snímku tým staršího dorostu.



(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
Nemovitosti

■ Prodáváme ve Velkém Meziříčí 
byty 3+1 – ulice Krškova a U Světlé, 
rodinný dům v Jabloňově. Chaty ve 
VM a na Letné, stavební pozemek 
v Křižanově, halu v průmyslové 
zóně ve VM. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
■ Prodám pěkný zděný byt 2+1 
ve Velkém Meziříčí v dobré loka-
litě, možno i se zařízením. Cena 
dohodou. Tel.: 739 136 092.
■ Prodám stavební pozemek 
s RD ve Stránecké Zhoři 45, inže-
nýrské sítě na pozemku, východ-
ní svah, výměra 2.900 m2, cena 
1.050.000 Kč. Tel.: 608 702 700.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
blízko centra Velkého Meziříčí 
s garáží. Tel:. 777 824 822.
■ Koupím garáž ve VM na ulici 
Bezručova popřípadě Nad Plo-
várnou. Prosím nabídněte. Tel.: 
776 137 671.
■ Prodám pozemek na výstav-
bu RD v obci Oslavice, výměra 
cca 1500 m2 – možno rozdělit na 
dvě parcely. Kopaná studna, sítě 
u pozemku. RK nevolat. Tel.: 
774 919 844.
■ Prodám byt 3+1 v OV na Bez-
ručově ulici po rozsáhlé rekon-
strukci. Volejte po 14. hodině. Tel.: 
776 322 899. RK nevolat.
■ Vyměním byt 3+1 v Jihlavě 
za 3+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
602 669 018.
Pronájem
■ Pronajmu RD 7 km od VM, 
4+kk s garáží. Tel.: 604 546 758.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 
v klidné části města. Volejte, pro-
sím, od pátku 26. 11. od 17 hodin. 
Tel.: 775 355 848.
■ Pronajmu byt, 2–3 pokoje na 
vesnici. Plynové topení, elektri-
ka, internet. Cena dohodou. Tel.: 
723 384 279.
■ Pronajmu nový byt 2+kk, čás-
tečně zařízený, na ulici Sluneční, 
ihned k dispozici. Nájem 6.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 608 226 223.
■ Pronajmu nově zrekonstru-
ovaný domek 1+1 se soc. zaří-
zením ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
773 211 267.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Hledám podnájem pro 1 osobu 
ve Velkém Meziříčí a blízkém okolí. 
Tel.: 605 437 711.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. U Svět-
lé ve VM. Volný od 1. 12. Tel.: 
724 231 207.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu byt 2+1 nebo kance-
láře na ul. Novosady 4, VM. Tel.: 
777 003 036.
Vyměním
■ Svařovací inventor 160 A, nový, 
v záruce, za svářečku Triodyn 
KS 250 a výše. Tel.: 606 605 738.
Daruji
■ Milá krotká koťátka. Tel.: 
605 751 713.
Seznámení
■ Vdovec, 63 let, hledá ženu k se-
známení. Samota mě netěší. Tel.: 
720 454 825.
Různé
■ Postarám se o zanedbanou 
zahradu za možnost pěstovat 
léčivé byliny a zeleninu. Tel.: 
737 192 593.
■ Kdo doučí MAT. žáka SOU? 
Tel.: 737 416 455.
■ Cestujete ve všední dny do 
Jihlavy z VM nebo Měřína s pří-
jezdem do Jihlavy cca v 6 hodin? 
Ráda přispěji na benzín za odvoz. 
Tel.: 602 451 676.
■ Napeču drobné cukroví, tru-
bičky, věnečky, rolády a řezy. Tel.: 
605 172 431.
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.
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Tel.: 602 950 763.

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

nejen zahradní nábytek

Podniková prodejna nabízí
• Kvalitní čalouněný nábytek za nízké ceny
• Štípané krbové dřevo buk/dub v různých délkách
• Dřevěný zahradní nábytek s velkými slevami

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Provozní doba: pracovní dny 7–16 hodin
ostatní dny zavřeno

INGELD – areál Jestřabec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)

Tel.: 566 523 414, www.ingeld.cz

Ke každé objednávce plošné inzerce
uzavřené od 10. listopadu 2010 (včetně)
vám nabízíme
novoroční blahopřání ve velikosti
objednaného inzerátu ZDARMA. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, 
kontaktujte nás na tel.: 566 782 009, 739 100 979
nebo na e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.
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Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojek-
ce. Připojení na 
internet. Akce 
na klíč (kulturní 
program apod.). 
Propagace (výlep 
plakátů, týdeník 
Velkomeziříč-
sko).

Podrobnější in-
formace: 
Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz             -prog-

sociální pracovník/pracovník v sociálních službách 
– vedoucí
sociální pracovník/pracovník v sociálních službách
Více na http://zdar.charita.cz/pracovni-prilezitosti/
Žádost a strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu zasílejte na 
adresu: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 
nebo na email: zdar@caritas.cz. 
Uzávěrka přihlášek: 6. 12. 2010  ▄  Možnost nástupu: leden/únor 2011  ▄  Bližší 
informace: Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, mob.: 
777 755 656, e-mail: zdar@caritas.cz

př i jme pro vznikající nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež ve Velkém 
Meziříčí pracovníky na tyto pracovní pozice:

Evropské Centrum Odškodného, spol. s. r. o.

opravy a revize plyn. spotřebičů, 
odstranění závad domovních

regulačních stanic a HUP.
Tel.: 605 771 912

viz. http://www.mat-fyz.cz
Tel.: 774 621 703

PŮJČKY
od přímého investora:
105.000 Kč za 1.266 Kč/měs.
Bez náhl. do reg. Nejsme 900…

Tel.: 605 254 131.

Dopravní společnost přijme

pro vnitrostátní dopravu 
u Měřína – společnost Lidl.

Praxe s návěsy nutná.
►► Tel.: 774 440 910. ◄◄

řidiče

Tel.: 776 682 747

Endokrinologická ambulace
MUDr. Eva Fikrová

znovu otevřena 6. 12. 2010 v bu-
dově bývalé pohotovosti, nyní 
ordinace MUDr. Sedmidubské, 
Nad gymnáziem 464/17, VM. 
Ordinační hodiny: každé pondělí 
14–20 hodin. Tel.: 605 025 934.

Larimar – esoterický obchod,
tel.: 603 184 919
LÉČIVÉ KAMENY * VÝKLAD Z KARET 
(na výklad karet je nutno objednat předem na tel.)
U Brány, Komenského 2/20, Velké Meziříčí
Provozní doba: po-pá 9-12, 13-17 hodin, so 9-11 hodin

Vánoční slevy – až o polovinu 
SNÍŽENÉ CENY

Nabídka kosmetických, masér-
ských služeb a jiných procedur.
Možnost koupě permanentky jako 
vánoční dárek.
Na vaši návštěvu se těší 
Eva Horká, tel. 731 771 930 

Telefon: 566 520 399, 604 245 017
www.buffalovm.cz
Interiérové dveře
Podlahy PVC, laminát, korek, vinyl, 
dřevěná třívrstvá…
Schodiště včetně zábradlí –kov, 
sklo, dřevo…
prodej vysoce kvalitních port-
ských vín – dárek, který nezklame
Portská vína se řadí mezi fortifi kovaná vína a jsou rozma-
nitých charakteristik. Vyznačují se svou plností, tělnatostí, 
vyšším obsahem přírodního cukru a alkoholu. 
Přestože známější jsou portská vína červená, mají bílá 
portská vína svoji dlouhou historii a určitě i budoucnost.

Dárkové balení portských vín

Telefon: 604 103 997
www.squashvm.cz
Posezení na baru v pří jemném 
prostředí
Squash – 2 plně klimatizované 
kurty ASB
Kardiocentrum – kardiotrenažéry 
AMT, EFX
Objednávkový systém on-line
Dárkové poukázky, prodej spor-
tovního oblečení a squashých 
raket

Zdenky
Vorlové 21
Velké Meziříčí

Radnická 6,
Velké Meziříčí

PF
 20

1

Prodám
■ Stavební míchačku tovární 
výroby na tři kolečka za 4.200 Kč. 
Tel.: 604 872 188.
■ Cirkulárku 380 V, kolíbka, 
silný motor, cena dohodou. Tel.: 
739 572 949.
■ Dětský kočárek, kombinovaný, 
modrý. Použitý. Cena 500 Kč. Tel.: 
604 546 758.
■ Staveništní rozvaděč – 2.000 Kč 
a suché WC – 1.500 Kč. Tel.: 
603 223 391.
■ Lavici čalouněnou na nož-
kách, rozkládací, barvy šedé, 2 m 
dlouhou, šíře rozložená 90 cm. 
Jako nová, za 1.800 Kč. Dále pro-
dám hrnec smaltovaný s poklicí, 
20 l za 1.100 Kč, málo použitý. 
Kotle venkovní, vyklápěcí, tope-
ní zespodu (na zabíjačky, vaření 
brambor), 1. uvnitř smaltovaný za 
1.800 Kč, 2. obyčejný za 1.100 Kč. 
Tel.: 566 524 413.
■ Škodu Felicii, r. v. 1995, stříbr-
nou. Střešní okno, centrál. zam. Pneu 
letní a nové nesjeté zimní na ráfcích. 
Cena dohodou. Tel.: 731 252 298.
■ Traktor Zetor 25A s hydrau-
likou, bez SPZ. Baterie v dobrém 
stavu. Tel.: 604 471 860.
■ Obývací stěnu 400×220 cm, 
11dílnou, výborný stav, tmavohně-
dá. Cena 5.000 Kč. Sleva při rych-
lém odběru. Tel.: 605 757 622.
■ Prase na zabití, asi 180 kg, 
i v půlkách, možnost dovozu. Tel.: 
602 732 803.
■ Tříletou kozu, rohatou, dojící, 
zaprahlou – do chovu, podmínkou 
je volný výběh. Tel.: 739 155 922.
■ Kvalitní březová košťata. Cena 
40 Kč. Tel.: 736 208 702.
■ Zimní obutá kola na: Peugeot 
207, 307, 406, 206, 306, 405; Cit-
roen C3, C4, C5, ZX, Xara, Berlin-
go, Partner; Fiat Punto; Ford Fiesta, 
Escort, Fusion. Tel.: 777 182 760.
■  Nové le t n í  pneu Bar um 
165/70/13, 4 ks na Favorit, Felicie 
apod. Cena 1.900 Kč vše. Barum 
OR 34 175/13 – 4 ks – nové, 1.900 
Kč vše. Tel.: 777 182 760.
■ Stolek na počítač. Cena doho-
dou. Tel.: 777 172 814.
■  Pš en ic e  42 0  Kč /q .  Tel .: 
777 882 467.
■ Štěňata německého špice střed-
ního, bílého bez PP. Cena 500 Kč. 
Tel.: 737 986 734.
■ Disky kol na: Škodu Felicii, Peu-
geot 306, Opel, Ford. Zimní pneu 
175/70-13. Tel.: 608 034 567.
■ Dětskou autosedačku, pěknou, 
zachovalou. Tel.: 777 034 567.
■ Nábytek – obývák + ložnice – 
r. v. 1965, dětský pokoj – r. v. 1980, 
kuchyňský stůl. Tel.: 725 647 172.
■ Šroťák kamenný, hydraul. 
rozvaděč, motor 5,5 kW – 2.900 ot., 
hasičskou stříkačku PS -8. Tel.: 
732 724 122.
■ Zimní gumy na favorita R-13, 
nové, jeté jen jednu zimu, na discích. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 603 990 875.
■ Kombinovaný truhlářský stroj, 
tov. výroby. Pila, srovnávačka 
š. 25 cm, dlabačka menší velikosti 
+ 13 ks dlabacích vrtáků průměr 
6–14 mm, cena 7.000 Kč. Dohoda 
možná. Tel.: 724 140 931.
■ Destu 2,5 t, r. v. 1990, motor 
6911 Zetor. Nová baterie, nový star-
tér, dlouhé vidle. Cena 76.000 Kč. 
Tel.: 774 968 202.
■  Podvozek k mar ingotce , 
délka 7 m, cena 4.000 Kč. Tel.: 
733 530 356.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Na-
jeto 27.000 km. STK do IX/2012, 
ekologická daň zaplacena. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Ječmen jarní, pšenici ozimou, 
konzumní a sadbové brambory 
odrůdy Adéla, Marabel a Belana. 
Cena dohodou. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576, nejlépe po 17. hodině.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 

Pozvánka
na setkání pracovníků pomocných provozů Kablo,

které se koná 3. 12. 2010 od 14 hodin v restauraci u Wachtlů.
Všichni jsou srdečně zváni. 

Sraz pracovníků Agropodniku
Sraz bývalých (i současných) spolupracovníků Agropodniku Velké 
Meziříčí se uskuteční v pátek, 26. 11. 2010 v restauraci U Wachtlů. 
Začátek v 17 hodin. Srdečně všechny zve organizační výbor.    -eš-

Prosím o vrácení SIM
a paměťové karty

k fi remnímu telefonu 
SONY Ericsson Vivaz, 

který jsem ztratil 20. 11. 
ve VM.

Odměna jistá!
Tel.: 604 305 220

Pomůžeme vám získat odškodné za následující události: újma na zdraví, smrt blízké osoby, 
ušlý zisk, ztížení spol. uplatnění, náklady na léčení.

Měli jste nehodu jako: řidič, spolujezdec, chodec, cyklista. 
Jsme 1. a jedinou společností na českém trhu. Tel.: 732 790 107



Středa 24. v 19.30 hodin
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli fi nančního žraloka Gor-
dona Gekka.
Gordon Gekko, bývalý fi nanční žralok, kterého pojistné podvody a praní 
špinavých peněz dostaly před 23 lety za mříže, stojí před branami věznice 
jako změněný a možná i lepší člověk. Drama USA, původní znění, české 
titulky. Režie Oliver Stone. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 132 minut
Filmový klub
Čtvrtek 25. v 19 hodin
FISH TANK
Fish Tank pomocí energické ruční kamery Robbieho Rya-
na zaznamenává životní realitu patnáctileté Mii. Dívka působící 
dojmem, že právě předčasně složila maturitu ze životní deziluze, 
bydlí s mladší sestrou a matkou, jež nutně musela svou první dceru 
povít jako hrubě – náctiletá… Film si vysloužil Cenu poroty na letoš-
ním festivalu v Cannes a ostrovní publicisté ho označují za nejlepší 
britský film roku. Scénář a režie: Andrea Arnoldová. Film Velké 
Británie. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 123 minut
Pátek 26. v 18 hodin
KARATE KID
Hlavní hrdina fi lmu, dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nej-
populárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho 
matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky 
velké problémy. Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spolužačce 
Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také zajímá, ale jejich přátelství záhy 
narazí na kulturní odlišnosti. Akční rodinné drama USA. Režie: Harald 
Zwart. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 140 minut
Sobota 27. v 19.30 hodin
SINGLE MAN
Má život po smrti partnera ještě vůbec nějaký smysl? Romantický 
příběh o izolaci jako součásti života a o důležitosti úplně obyčejných 
dní v režii Toma Forda.
Profesor George Falconer je vyschlou řekou. Po smrti svého dlouholetého 
partnera nemůže přijít životu na chuť. Nezvedá telefony, zůstává v kon-
taktu pouze s jedinou kamarádkou a svět se pro něj stal jen nepříjemnou 
rutinou. Filmově nádherné zpracování padne jako na míru šitý oblek. 
Drama USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli C. Firth, J. Mo-
oreová. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 101 minut
Úterý 30., středa 1. v 19.30 hodin
HABERMANNŮV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverzněj-
ších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spraved-
livý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatel-
nou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý 
průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě. Drama ČR. 
V hlavní roli: K. Roden, H. Herzsprungová, F. Weissová, Z. Kronerová, 
J. Hrušínský, A. Hryc, O. Kaiser, B. Becker. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
LISTOPAD 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, koncertní sál
Datum P/B/V Předmět přednášky/besedy Kdo přednáší

30. 11. přednáška Vojenská mise voj. kaplan Petr Svoboda
7. 12. přednáška Cesta do Indie ing. Miroslava Kneslová
14. 12. přednáška Kouzlo Vánoc –  Mgr. Oldřich Hnízdill
  betlém Měřín
28. 12. přednáška Historie židovské obce Jan Prchal 
  Polná

změna programu vyhrazena

Zlaté slunce za hory zašlo,
soumrak tiše padá do polí,
srdce si věčný spánek našlo
a nic už Tě nebolí. 
Dne 19. 11. 2010 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky, paní 
Aleny Valíkové 
z Velkého Meziříčí. 
Stále vzpomínáme. 

Manžel, rodiče, sourozenci 
a děti s rodinami 

Musel navždy odejít, 
i když jeho skromné přání bylo žít.
Dne 23. 11. 2010 uplynulo 10 let, 
kdy nás navždy opustil pan 
Vlastimil Střecha. 
Stále vzpomíná manželka s dcerou 

a rodina Střechova.

Jak tiše letí vánek do polí a lesů, 
které jsi měl tak rád,
tak rychle letí léta,
co opustil jsi nás.
Dne 26. 11. 2010 uplyne 26 let, kdy 
nás navždy opustil pan 
František Janák 
z Martinic. 

Stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

Dne 27. listopadu 2010 uplyne 
20 let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan 
Bohuslav Kališ 
z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení divadelní 
sezony 2010 – 2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 29. prosince 2010 od 19 hodin

Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Přijďte včas!       -prog-

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace 
od 24. listopadu 2010, tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC
Čtvrtek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spořá-
daném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. 
Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu 
se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy nedostal 
odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své 
stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do 
neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

Monodrama Divá žena promlouvá jednoduchou a humornou cestou o váž-
ných vztazích mezi mužem a ženou. Hlavní hrdinka vnímá svět jako žena, 
která ví co chce, má své naděje a sny, a která hledá štěstí po boku muže. Divá 
žena je lovcem pronásledujícím svou kořist. Časem je zřejmé, že narazit na 
pana Božského je stejně pravděpodobné jako potkat tučňáka v bikinách. Ob-
čas ztrácí všechnu sílu, nikdy však nepřichází o svůj šarm. Smysl pro humor 
a nadhled jí v tom pomáhají. Máte pocit, že divou ženu dobře znáte? Nemáte 
náhodou stejné „štěstí“ na opravdové muže? Možná vám divá žena neporadí, 
ale určitě vás potěší, že nejste sama a hlavně – plakat budete jen smíchy.
Hraje: Anna Polívková
Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Evě Boučkové muž zmizel a její dcera odchází každý večer na rande… Jed-
noho večera se ozve zaklepání na dveře. Jakýsi muž hledá paní Boučkovou. 
Jako záminku si bere cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je 
chvíle, kdy se Boučková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí 
všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, 
aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla 
nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou 
s někým si povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho 
existovat. Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena!                                                              -zh-

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je po-
těšit permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 1.000 Kč a 900 Kč.
Bližší informace na tel.: 566 782 004, 005, 001 nebo přímo na pro-
gramovém oddělení Jupiter clubu.

Dne 26. 11. 2010 oslaví 50 let spo-
lečného života
Marie a Jaroslav 
Pavlasovi
z Velkého Meziříčí.

Hodně zdraví a štěstí
do dalších let přejí

a za jejich lásku a péči děkují
děti s rodinami. 

Joseph Heller:

Honební společenstvo Lhotky zve členy na

Sobota 4. 12. 2010 v 18 hodin, kulturní dům Lhotky. 

Zubní pohotovost
So 27. 11. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, VM, tel.: 566 522 442. Ne 28. 11. 
MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, tel.: 566 575 210. Je nutné telefo-
nicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.     Zdroj: http://www.nnm.cz
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VÝSTAVY AKCE JUPITER CLUBUVÁNOČNÍ KONCERTY

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, 
čtvrtek 25. listopadu, v 19.30 hodin, 
velký sál Jupiter clubu

Prodej na programovém oddělení JC:
tel.: 566 782 004-5, 001.
Vstupné předprodej: 300 Kč, na místě 
350 Kč.

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče
rozsvítit světýlka na náměstí. Vezměte s sebou světýlka

v podobě lampionů, svíček, prskavek… a dopis pro nebeského 
pošťáka!

Zazpívá Pěvecký sbor při ZUŠ
Rozsvícení vánoční výzdoby

Nebeský pošťák
Balonky štěstí

Divadelní pohádka SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Výstava loutek

Výstava Jiřího Michlíčka – Foto, grafi ka, video

Neděle 28. listopadu 2010
Začátek v 17 hodin

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových pořádá 
v pátek 10. prosince 2010 od 19 hodin ZÁVĚ-
REČNOU BAREVNOU PRODLOUŽENOU 
(platí pro účastníky obou kurzů).
Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND.
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka. 
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Prodej vstupenek na program. oddělení JC, 
tel. 566 782 004, 566 782 005.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 19. prosince a v pon-
dělí 20. prosince od 18 hodin na velkém sále Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON 
si vás dovoluje pozvat na

Sobota 11. prosince 2010 od 20 hodin, velký sál.
Vánoční písničky, dále hudba k poslechu i tanci.
Rezervace vstupenek na program. oddělení tel.: 
566 782 004-5.

Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu tel.: 566 782 004-5.

Vánoční zpívání 
na zámku

Rodina Podstatzkých pořádá v neděli 12. prosince 2010 v 17 hodin

5. jubilejní koncert
Jožka Šmukař zpívá vánoční písně
za doprovodu svojí cimbálové muziky 

Arie Tosky či Ave Maria v podání sólistky Mgr. Dany Fučíkové 
za varhanního doprovodu Petra Sobotky

Žesťový kvintet zahraje nejen vánoční koledy

Dětský pěvecký sbor Netín 
pod vedením Vladimíra a Martiny Sklenářových

a Duo Helena Klimešová a Věra Kuklíková
s klávesovým a kytarovým doprovodem 

Dvě báby a spol. 
s doprovodem kytary, kláves a akordeonu

Pořadem provází Nikola Karbanová, Zuzana Havlátová
a Iva Horká

Zvuk, světla a videoprojekce: MusicData Velké Meziříčí

Koncert se koná na vnitřním nádvoří velkomeziříčského zámku.
Pro posluchače je připraveno tradiční teplé občerstvení studentů 

SŠŘS Velké Meziříčí, jemuž vévodí vynikající vánoční punč.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na rekonstrukci

varhan v Netíně.

Vánoce a písničky Janka Ledeckého již patří neodmyslitelně k sobě. 
Vánoční náladu si tak budete moci naladit s písněmi Ryba rybě, A od těch 
časů, Sliby se maj plnit a mnoha dalšími. Ale nepřijdete ani o Jankovy 
evergreeny jako jsou Proklínám, Pěkná nebo Budu všechno co si budeš 
přát. Tento výjimečný koncert, kdy Janka doprovází kromě jeho kapely 
také smyčcový kvartet Nostitz Quartet, budete moci navštívit 8. 12. 2010 
od 19 hodin ve velkém sále Jupiter clubu. A je nám potěšením, vám 
prozradit, že Jankovo pozvání, společně si zazpívat, přijal i dětský sbor 
Sluníčko při ZŠ Školní pod vedením Olgy Komárkové a Andrey 
Svobodové. Původně zmíněný sbor ZUŠ nevystoupí, tímto se všem 
omlouváme za dezinformaci. Vstupenky si můžete zakoupit již teď na 
programovém oddělení Jupiter clubu za 290 Kč. Rezervované vstupenky, 
prosíme, vyzvedávejte do týdne od jejich rezervace. Děkujeme.

Za pořadatele Pavel Pešek

Soutěž o volné vstupenky
Týdeník Velkomeziříčsko je mediálním partnerem výše zmiňovaného 
koncertu. Přinášíme soutěž o volné vstupenky na Vánoční koncert Janka 
Ledeckého.
Soutěžní otázka: Kdy vyšlo a jak se jmenuje první sólové album Janka 
Ledeckého? 
Správnou odpověď doručte napsanou na vystřiženém kuponu nejpozději 
do pondělí 29. 11. (včetně) do redakce. Jména výherců zveřejníme ve středu 
1. 12. 2010.                                                                                   -redakce-

Vánoce se kvapem blíží
Září hvězda, září a mnoho dalších vánočních písniček pro vás již 
popatnácté připravila country kapela Stetson ve spolupráci s Jupiter 
clubem, s. r. o., ve Velkém Meziříčí. Již tradičně předvánoční posezení 
se koná na velkém sále Jupiter clubu v sobotu 11. prosince 2010 ve 
20 hodin. Věřím, že všichni milovníci country hudby přijdou s námi 
oslavit 15. výročí, a pomohou nám vytvořit správnou předvánoční at-
mosféru. Jste velmi srdečně zváni. Jenom nezapomeňte zanechat doma 
každodenní starosti, vzít s sebou dobrou náladu a něco málo peněz na 
občerstvení, které bude v pestré nabídce pro vás připraveno. Samo-
zřejmě nebude chybět vánoční výzdoba a svíčky na stolech, které do-
kreslí předvánoční pohodu. Po první koncertní části bude kapela hrát 
k poslechu a tanci až do 02 hodin. Večerem bude provázet zpěvačka 
Vlaďka Čermáková, k ní se zpěvem a hudbou přidají Pavel Abeska, 
Karel Bílek, Jaroslav Bednář, Leoš Havlát, Josef Netolický, jako 
host Ilonka Havlátová. Moc se na vás těší Stetsoni.   Pavel Abeska

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o,. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 4. v 15 a 16.30 
hodin a 18. prosince 2010 v 15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem

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

17 hodin prodejní vánoční trhy ve dvoře
17.30 hodin tasovský pěvecký sbor
18 hodin začátek vánočního koncertu
Předprodej vstupenek v prodejně spotřeb-
ního zboží Jana Pospíšilová Tasov a Music 
Data ve Velkém Meziříčí. Cena místenky 
je 100 Kč. Možnost dokoupení vstupenek 
na stání 15 minut před začátkem koncertu. 
Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve 
spolupráci s OÚ Tasov

* do 28. listopadu, předsálí kina Jupiter club 

– výstava k 60. výročí obnovení činnosti 
loutkohereckého souboru ve Velkém 
Meziříčí. Po–pá 8–16 hodin, ne 14–16 
hodin.

* do 28. listopadu, Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi

* do 28. listopadu, kavárna v pasáži IMCA, Náměstí 12/14, Velké 
Meziříčí

– tkané a textilní výrobky, malované hedvábí, keramika

– výstava výtvarných umělců Horácka, z Velkého Meziříčí jsou zde 
zastoupeni: šperkař Miroslav Štěpánek a malíři Jaroslav Vyskočil 
a Bořivoj Pejchal

* do 30. listopadu, Klub kultury Velká Bíteš, pořádá ZO Českého svazu 
včelařů Velká Bíteš

prodejní výstava otevřena po–pá 8–16 hodin, neděle 14–16 hodin, 
v neděli 28. 11. v rámci Adventních světýlek otevřeno od 17 hodin. 
Cena  fotografi e je 500 Kč, 10 % z prodeje každé fotografi e bude 
věnován Dětskému středisku Březejc.

po–ne 9–17 hodin

* do 9. prosince, výstavní síň Jupiter clubu

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
všechny srdečně zvou na výstavu

18. prosince 2010 – sokolovna Tasov

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 28. prosince 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné: 40 Kč.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových nabízí

Velký sál Jupiter clubu * 7 vyučovacích lekcí * začátek kurzu v pondělí 
17. ledna 2011 v 18 a 20 hodin (dle počtu zájemců) * ukončení kurzu 
28. února 2011
Uzávěrka přihlášek 7. ledna 2011. Cena kurzovného 1.400 Kč/taneční pár. 
Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu tel. 
566 782 005, 566 782 004, po – pá (8 – 16 hodin)

která se bude konat od pondělí 13. prosince až do středy 15. prosince 2010 
na velkém sále Jupiter clubu, vždy od 10 do 18 hodin.                  -prog-

VELKOMEZIŘÍČSKO
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BASKETBAL

STOLNÍ TENISHÁZENÁ

HOKEJ B

KUŽELKY

HÁZENÁ MLÁDEŽ

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
24:24 (10:12)
7 m – hody 3/3:5/2, vyloučení: 6:5
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Matušík Roman 
(6), Kříbala Petr (6), Živčic Pavel 
(5/1), Večeřa Vítězslav (2), Chlubna 
Tomáš (2), Fischer Radim (2/1), 
Konečný Ladislav (1), Necid Miloš, 
Kříbala Martin, Kaštan Jiří, Kříba-
la Pavel. Trenér Vaverka Vlastimil, 
zodpovědný vedoucí Vodák Petr.
TJ Sokol VM – TJ Sokol Sokolni-
ce 30:31 (12:17)
Sokolnice pohyblivou hrou a jedno-
duchou kombinací přečíslovali naši 
obranu a udržovali si dvoubrankové 
vedení. Po čtvrthodině se našim 
hráčům podařilo skóre srovnat (9:9). 
Pak přišla hluchá desetiminutovka, 
kdy jsme nedokázali vstřelit ani jed-
nu branku a soupeř jich vsítil hned 
sedm v řadě (10:17). Do přestávky 
se ještě dvěma přesnými trefami 
podařilo umazat z náskoku hostí.
V úvodu druhého poločasu se 
podařilo dvěma trefami snížit na 
14:17. Trpělivé a připravené útočné 
akce Sokolnic nám ale nedovolily 
snížit na méně než dvoubrankový 
rozdíl. V útoku se sice dařilo střílet 
branky, když tým střelecky táhlo 
duo Večeřa a Živčic. Ale v obranné 
fázi se nám nedařilo eliminovat 
střelce Sokolnic. V závěru utkání 
se konečně podařilo dostat na do-
střel jediné branky (28:29, 29:30) 
a v posledních vteř inách jsme 
sahali dokonce po remíze, když 
střela Romana Matušíka z 15 m sice 
znamenala gól, ale padl bohužel 
sekundu po závěrečném signálu. 
Z těsného vítězství se tak bohužel 

mohli radovat hráči Sokolnic.
7 m hody: 5/5:3/5, vyloučení 4:6
Sestava a branky: Kotík Libor, Sto-
klasa David – Živčic Pavel (10/5), 
Večeřa Vítězslav (10), Matušík 
Roman (5), Kříbala Martin (3), 
Kříbala Petr (1), Kaštan Jiří (1), 
Kříbala Pavel, Miloš Necid, Hron 
Vojtěch, Trojan Vítězslav, Konečný 
Ladislav. Trenér Vaverka Vlastimil, 
asistent Šidlo Ladislav, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.

Jihomoravská liga
TJ Slavoj Třešť – TJ Sokol VM B 
25:21 (13:13)
7 m – hody 0:2/0, vyloučení: 1:3 
navíc ČK domácí Havel a hostí Stra-
šák. Sestava a branky: Poul Ondřej 
– Necid Miloš (6), Šidlo Ladislav 
(6), Strašák Pavel (4), Rosa Jakub 
(3), Hugo Jaroslav (2), Trojan Vítěz-
slav, Kubiš David, Novotný Václav, 
zodpovědný vedoucí Dočkal Adam.
TJ Sokol VM – SK Tišnov 26:24 
(13:7)
Naši hráči nepustili Tišnov k po-
řádnému zakončení. Náskok se jim 
podařilo udržet až do přestávky. Po 
změně stran se obraz hry neměnil 
a naši hráči zodpovědně bránili 
a připravenou kombinací dávali po-
hodlně branky. Náskok se podařilo 
navýšit až na 19:9. Pak ale přišla 
série vyloučení a několik nepřes-
ností a Tišnovu se podařilo snížit 
na rozdíl dvou branek (25:20, 25:23). 
Domácí ale zabojovali a první letoš-
ní dva body si již vzít nenechali.
7 m hody: 2/3:4/5, vyloučení 5:1
Sestava a branky: Poul Ondřej – 
Necid Miloš (6), Rosa Jakub (6), 
Strašák Pavel (5), Kříbala Petr (3), 
Kříbala Martin (2), Kubiš David 
(2), Trojan Vítězslav (2/2), Babáček 
Petr, Fischer Ladislav. Trenér Šidlo 
Ladislav.                                  -šid-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – HC Zl ín 24:37 
(12:18)
7 m – hody 5/3/:3/1, vyloučení 2:2.
Hrály: Syptáková Veronika, Zá-
višková Iva (11/2) – Kratochvílová 
Hana (4), Partlová Markéta (4/1), 
Necidová Kristýna (2), Nechváta-
lová Natálie (1), Koudelová Eliška 
(1), Škrdlová Renata (1), Rosová 
Terezie, Sedláčková Klára, Zezu-
lová Kristýna, Janečková Denisa, 
Doležalová Romana. Trenéři ing. 
Záviška, Partlová.

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol Nové Veselí A – Sokol VM 
5:5, 18:11 (7:7), nájezdy 8:8
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha To-
máš (7), Svoboda Filip (4), Ambrož 

Michael (2), Janíček Martin (2), 
Stupka Tomáš (1), Macoun Filip, 
Buchta Dominik, Pažourek Tomáš, 
Kratochvíl František. Trenéři Janí-
ček Martin, Kaštan Karel.
Sokol Nové Veselí B – Sokol VM 
11:9, 14:30 (7:14), nájezdy 11:10

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol Nové Veselí – Sokol VM 
51:19 (24:8)
Hráli: Macoun Filip – Veselý Jan 
(8), Pavliš David (5), Janíček Mar-
tin (3), Drápela Vojtěch (2), Fiala 
Martin (1), Lečbych Jan (1), Blaha 
Tomáš (1), Svoboda Filip (1), Stupka 
Tomáš, Ambrož Michael, Pažourek 
Tomáš. Trenéři Janíček Martin, 
Kaštan Karel.
www.hazenavm.cz                 -záv-

Dorost
HC Uherský Brod – HHK VM 
0:12
Branky: 4 Střecha F., 3 Štěpánek 
L., 2 Burian, 2 Kejda, Marešová. 
Asistence: 2 Štěpánek L., 2 Stře-
cha F., 2 Burian, Špaček, Novotný, 
Suk.

Starší žáci
HHK VM – SK Minerva Bosko-
vice 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Branky: 2 Kampas M., 2 Tlapák, 
Kampas J., Strnad, Bernat. Asis-
tence: 2 Burian, 2 Lainka, Strnad, 
Kampas J., Tlapák, Tichý, Kampas 
F. Sestava HHK: Vitešník (Juda J.) 
– Smažil, Jaroš, Bezák, Kampas F., 
Fiala – Kampas M., Lainka, Tlapák 
– Strnad, Kampas J., Burian – Ber-
nat, Tichý. Vyloučení: 5:5. Střely na 
branku: 26:23.

Mladší žáci
HHK VM – SK Minerva Bosko-
vice 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
Branky: Juda M. Sestava HHK: Svo-
boda – Báňa M., Báňa D., Juráček, 
Janoušek, Karásek, Loup, Nevěčný, 
Pacalová, Kapusta, Úlovec, Zeisel, 
Juda M., Šilpoch, Lavický, Mynář. 

Starší žáci
HC Břeclav – HHK VM 9:1

Mladší žáci
HC Břeclav – HHK VM 4:1 (2:0, 
2:0, 0:1)
Branka HHK: Nevěčný. Asistence 
HHK: Kapusta. Sestava HHK: 
Juda J. – Báňa, Pacalová, Janoušek, 
Karásek, Zeisel – Šilpoch, Úlovec, 
Loup – Juráček, Juda M., Nevěčný 
– Kapusta.
Vyloučení: 2:1. Střely na branku: 
39:27.                                -hhk-

7. kolo
Extraliga

Agromotor VM – HC Bory 5:3
Šlapal, Bíbr, Babák, Malý, Sobotka 
– Fenyk, Uhlíř ml., Kabelka P.
SK Vídeň – Sanborn VM 1:17
Střecha L. – Lorenc 6, Caha 3, 
Puffer 3, Gryč 2, Bajer F. 2, Brychta
Euro Ice Boys VM – NHÚ Balin-
ka VM 5:2
Florián 2, Přidal, Malát, Štveráček 
– Vacula 2
Horní Heřmanice – SK Netín 4:15
Kutílek, Horký, Mejzlík, Trojan – 
Černý 2, Plhák T. 2, Juda 2, Beran 
ml. 2, Plhák M., Dvořák D., Kolář, 
Sýkora, Dvořák R., Beran st., 
Wasserbauer
SK Omega VB – Mazánek Břez-
ka 3:1
Dobrovolný, Káňa, Pelán – Třeštík

Extraliga
 1. Agromotor VM 7 7 0 0 48:25 14
 2. SK Omega VB 7 5 1 1 28:21 11
 3. Sanborn VM 6 4 0 2 42:20  8
 4. Technické služby VM 6 4 0 2 31:17  8
 5. Mazánek Březka 6 3 1 2 23:25  7
 6. SK Netín 7 2 1 4 34:31  5
 7. Euro Ice Boys VM 6 2 1 3 18:26  5
 8. HC Bory 6 2 0 4 28:24  4
 9. Horní Heřmanice 6 2 0 4 27:38  4
10. SK Vídeň 6 2 0 4 24:37  4
11. NHÚ Balinka VM 7 0 0 7 17:56  0

1. liga
Farma Měřín – Auto Dobrovolný 
VM 5:8
Štoček 2, Puža, Seknička, Kocanda 
– Weber 6, Vondráček, Říha
HC Pikárec – SK Afcon Kunšovec 
VM 3:7
Chrást, Marek, Glos – Pyrochta 3, 
Horký, Nováček, Klapal, Klouda
SPL Radostín n. Osl. – SK La-
vičky 2:6
Špatka, Veselý – Novotný, Hladík, 
Dvořák, Stupka, Polák, Nevěčný
HFC Dráhy VM – SK Stránecká 
Zhoř 4:4
Šmída 2, Láznička, Hamřík – Bar-
tušek 2, Konečný 2
River VM – HC Tasov 4:2
Ondráček 2, Kavina, Simandl – 
Pospíšil, Havliš

1. liga
 1. Auto Dobrovolný VM 6 6 0 0 58:17 12
 2. SK Afcon Kunšovec VM 6 5 0 1 45:19 10
 3. River VM 6 4 1 1 27:21  9
 4. Farma Měřín 7 4 0 3 30:23  8
 5. HC Benetice 6 4 0 2 21:24  8
 6. HCF Dráhy VM 6 2 2 2 22:23  6
 7. HC Tasov 7 2 1 4 16:32  5
 8. SPL Radostín n. Osl. 6 1 2 3 15:16  4
 9. SK Stránecká Zhoř 7 1 2 4 20:37  4
10. SK Lavičky 6 2 0 4 13:38  4
11. HC Pikárec 7 0 0 7 20:37  0

-vid-

V závěru října se v kul-
turním domě v Dobré 
Vodě uskutečnil fl orba-
lový turnaj pro chlapce. 
Soutěžilo 6 družstev. 
První dvě místa obsadili 
borci z okolí, ale cenný 
bronz zůstal doma. Hlav-
ně kvůli rozhodčímu vše 
proběhlo zdárně a díky 
sponzorům byly i odmě-
ny.                         -drá-

OP mladší dorostenky
BK VM – Valosun Brno 68:48 
(17:4, 32:18, 47:42)
Sestava a body: Rapušáková Jas-
na 19 ( jedna trojka), Nováková 
Lucie 11, Kryštofová Veronika 8, 
Kožená Lenka 8, Syslová Petra 6, 
Čermáková Kristýna 4, Fňukalová 
Zuzana 5, Ubrová Klára 5, Zezu-
lová Dagmar 2, Malcová Markéta, 
Buková Šárka.
BK VM – Valosun Brno 65:44 
(20:10, 35:18, 51:30)
Sestava a body: Rapušáková Jasna 
18 (tři trojky), Kryštofová Veronika 
17, Syslová Petra 14, Nováková Lu-
cie 9, Fňukalová Zuzana 2, Malcová 
Markéta 2, Buková Šárka 2, Kožená 
Lenka 1, Čermáková Kristýna, 
Ubrová Klára, Zezulová Dagmar, 
Syslová Dominika, trenér Tomáš 
Rapušák.
V dalším kole OP mladších doros-
tenek zavítal do našeho města tým 
Valosun Brno. Naše družstvo se vy-

pořádávalo s jednou lokální nevý-
hodou, a to s účastí poloviny týmu 
na páteční prodloužené. Přes tyto 
překážky dokázal náš tým celkem 
v pohodě přehrát soupeře z Brna 
v obou zápasech. Největší drama 
bylo na začátku poslední čtvrtiny 
prvního zápasu, kdy se rozdíl ve 
skóre zmenšil na pouhé dva body, 
ale domácí tým zlepšenou obranou 
a střelbou nepovolil soupeři další 
zdramatizování zápasu. Poslední 
čtvrtina skončila 21:6. Ve druhém 
zápase domácí hráčky kontrolova-
ly vývoj od začátku a zaslouženě 
vyhrály. Po těchto zápasech se náš 
tým vyhoupl na první místo tabulky 
před dvěma brněnskými týmy.
1. BK Velké Meziříčí 6 6 0 440:197 12
2. Frisco Sika Brno 6 6 0 403:267 12
3. VALOSUN Brno  8 4 4 386:364 12
4. SK Basketbal Tišnov 6 2 4 304:321 8
5. Sokol Šlapanice 6 0 6 145:452 6
6. ČKD Blansko 4 0 4 141:218 4
Aktuality oddílu jsou na interneto-
vých stránkách www.basketvm.cz.

-rap-

KP1
Telč – VM 10:5
body: Řikovský Aleš 3/1, Klíma 
Petr1/3, Kampas Jan 1/2, Bazala 
Jan 0/2, Klíma Tomáš 0/1
čtyřhra: Klíma Petr, Řikovský Aleš
Pelhřimov – VM 6:10
body: Řikovský Aleš 4/0, Klíma Petr 
4/0, Bazala Jan 1/3, Kampas Jan 1/3

OP1
Žďár n. Sáz. E – VM B 0:18
body: Šoukal Slavomír 4/0, Skryja 
Marek 4/0, Klíma Tomáš 4/0, Kam-
pas Jan 4/0
čtyřhra: Klíma T., Kampas; Šoukal, 
Skryja
Sněžné – VM B 3:15
body: Kampas Jan 4/0, Skryja Ma-
rek 4/0, Šoukal Slavomír 3/1, Klíma 
Tomáš 2/2
čtyřhra: Klíma T., Kampas; Šoukal, 
Skryja

OP2
Řečice – VM C 2:16
body: Kořínek Stanislav 4/0, Buk 
Martin 4/0, Dvořák František 3/1, 
Bednář Ivan 3/1
čtyřhra: Buk M., Bednář; Kořínek, 
Dvořák
Rovečné B – VM C 18:0
body: Kořínek Stanislav 0/4, Buk 
Radek 0/4, Vodák Petr 0/4, Zelený 
David 0/4

OS A
VM E – Nížkov E 10:8
body: Juda Zdenek 3/1, Liška 
Radim 3/1, Prachař Václav 1/3, 
Minařík Jakub 1/3
čtyřhra: Juda, Liška; Prachař, 
Minařík
Velká Losenice – VM E 16:2
body: Němec Tadeáš 1/3, Juda 
Zdenek 1/3, Liška Patrik 0/4, Liška 
Radim 0/4

OS B
VM D – Vlkov 14:4
body: Dvořák František 4/0, Vodák 
Petr 4/0, Zelený David 3/1, Bednář 
Ivan 2/0, Schabský Luboš 0/2
čtyřhra: Bednář, Dvořák
VM D – Sněžné C 18:0
body: Zelený David 4/0, Zelený 
Tomáš 4/0, Vodák Petr 4/0, Caha 
Martin 4/0
čtyřhra: Zelený D., Zelený T.; Vo-
dák, Caha
Dne 27. 11. přivítá naše áčko sou-
peře z Třebíče a Náměště. Třebíč 
ještě neprohrála a má sedm vý-
her v řadě a vede tabulku KP 1. 
Zápasy začínají v 10 hod. proti 
Třebíči a v 15 hod. proti Náměšti 
v tělocvičně střední školy řemesel 
a služeb. Přijďte nás podpořit.                                  

-pk-
Krajský přebor III. třídy

TJ Jaroměřice A – SK Sokol 
Lhotky A 10:7

Sestava Lhotky: Doubek 1, Ko-
nečný 3, Musil 2, Nevrtal Z. 1
TJ Vladislav A – SK Sokol Lhotky 
A 9:9
Sestava Lhotky: Doubek 1, Koneč-
ný 3, Lavický 3, Musil 2

Okresní přebor II. třídy
TJ Sokol Nové Veselí A – SK Sokol 
Lhotky 10:8
Sestava Lhotky: Doubek 3,5, Ma-
rek, Musil 2,5, Nevrtal T. 2

Okresní přebor IV. třídy
TJ Poděšín B – SK Sokol Lhotky 
C 6:12
Sestava Lhotky: Krčál 4,5, Marek, 
Rössler 4, Vondrák 3,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – Sokol Ro-
večné C 5:13
Sestava Lhotky: Holubář F., Holu-
bář P. 0,5, Kupka M. 1, Kupka V. 
3,5 

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Škrdlo-
vice A 13:5
Sestava Lhotky: Krčál 2,5, Nevrtal 
T. 4,5, Rössler 3, Vondrák 3

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – SK Ježek 
Uhřínov B 15:3
Sestava Lhotky: Holubář F. 3, Kup-
ka M. 3, Kupka V. 4,5, Marek 4,5

-chyl-
OP 3. třídy

SK Ježek Uhřínov A – TJ Podě-
šín A 9:9
Bodovali Svoboda P. 3.5, Chmel F. 
2.5, Komínek Z. 2, Bazala J. 1.

Okresní přebor 3. třídy
SK Ježek Uhřínov – Orel Bystřice 
n. P. 9:9
Za Uhřínov bodovali: Chmel F. 
3.5, Bazala J. 3, Svoboda P. 2.5, 
Komínek Z. 0.

-chme-
Tabulka okresního přeboru 

I. třídy
 1. Sokol Žďár n. S. C 5 5 0 0 64:26 15
 2. Velké Meziříčí B 5 4 0 1 65:25 13
 3. Oslavice A 5 4 0 1 48:42 13
 4. Nížkov C 5 3 0 2 48:42 11
 5. Nové Město A 5 2 0 3 47:43  9
 6. Bystřice n. P. A 5 2 0 3 43:47  9
 7. Velká Bíteš A 5 2 0 3 35:55  9
 8. Vojnův Městec A 5 1 0 4 35:55  7
 9. TJ Žďár n. S. E 5 1 0 4 33:57  7
10. Sněžné A 5 1 0 4 32:58  7

Tabulka okresního přeboru 
II. třídy

 1. Velké Meziříčí C 5 5 0 0 70:20 15
 2. Lhotky B 5 4 0 1 58:32 13
 3. Rovečné B 5 4 0 1 57:33 13
 4. SK Netín A 5 3 1 1 57:33 12
 5. Nové Veselí A 5 3 1 1 51:39 12
 6. Velká Bíteš B 5 3 0 2 45:45 11
 7. Řečice A 5 1 1 3 34:56  8
 8. Sněžné B 5 0 1 4 21:69  6
 9. SK ACO Nové Dvory A 5 0 0 5 31:59  5
10. Oslavice B 5 0 0 5 26:64  5

-lav-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – Slovan Kame-
nice n. L.
2585:2419 * 6:2
Baloun 446:377 Souček
Korydek 408:424 Rychtařík J.
Lavický B. 446:415 Chvála
Krejska 395:398 Rychtařík V.
Lavický Ji. 445:397 Šindelář
Starý 445:408 Podhradský
Po vyrovnané hře jsme soupeře 
přehráli o 166 dřev.
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
Spartak VM C – Spartak VM B
1540:1682 * 1:5
Bača 381:437 Lavický F.
Weiss 398:395 Kamenský
Lavický A 364:417 Lavický Jo.
Mátl 397:433 Víteček
V derby béčko potvrdilo roli favori-
ta a vyhrálo o 140 kuželek.

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – CHJK Jihlava
1109:1237 * 1:3
Procházková 300:401 Vejvoda
Trnka 380:458 Žaloudek
Mička 429:378 Mareš

Krajský přebor Vysočiny
SCI Jihlava – Spartak VM
2509:2394 * 7:1
Brochovský 395:389 Baloun

Birnbaum R. 427:380 Korydek
Chalupa 438:387 Lavický B.
Dočekal 395:385 Badalík
Zeman 427:416 Lavický Ji.
Birnbaum S 427:437 Starý
Na jihlavské kuželně se nám tra-
dičně nedaří a i tentokrát jsme 
nelichotivě prohráli a klesáme na 
čtvrtou příčku.
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
Spartak VM B – Nové Město n. M. C
1662:1544 * 6:0
Lavický F. 390:351 Jonák
Kamenský 399:381 Loučková
Lavický Jo. 456:433 Kratochvíl
Víteček 417:379 Kraus
V posledním letošním utkání nadě-
lilo béčko Novému Městu kanára.
PSJ Jihlava C – Spartak VM C
1507:1572 * 0,5:5,5
Švehlík 372:403 Weiss
Ševelová 371:371 Bača
Doubek 370:378 Mátl
Kotyzová 394:420 Lavický A.
I céčko dokázalo v posledním zá-
pase dovézt body z venku.

Liga dorostu Vysočina
Slavoj Žirovnice – Spartak VM
1198:1132 * 3:1
Dúška 404:341 Žak
Dúšková 401:390 Trnka
Solař 393:401 Mička  

 -sta-

KSM Vysočiny
HC Slavoj Žirovnice – HHK VM 
B 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)
Branky: 4. Vrána (Tůma), 40. 
Kudláček J. (Hubl), 56. Malec 
(Kudláček M., Peterka). Vyloučení: 
3:4 – navíc Malec 10. (OT), Hrnčíř 
20. (OK). Využití: 2:1. Oslabení: 
0:0. Střely na branku: 43:24.
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Ko-
mínek) – Kudláček M., Pokorný 
– Peterka, Invald – Trnka, Hrnčíř 
– Martinec – Šoukal, Kudláček J., 
Malec – Tůma, Vrána, Hubl – Ne-
doma, Smejkal, Štěpánek

Vzájemné úvodní seznamování 
soupeřů skončilo ve 4. min., kdy 
se hosté ujali vedení přesnou stře-
lou Vrány mezi betony domácího 
gólmana. Ovšem hned v následné 
přesilové hře Žirovnice vyrovnala 
a od té doby se stala pánem ledu. 
Slavoj začal soupeře přehrávat 
lepším bruslením i kombinacemi, 
ale hlavně proměňoval nabídnuté 
šance. Do konce první třetiny se mu 
podařilo ještě dvakrát skórovat.
Snaha Meziříčských o zkorigování 
stavu vzala za své hned po dvou 
minutách druhé třetiny. A když 
se v polovině zápasu podařilo do-
mácím skórovat už po šesté, bylo 

o vítězi rozhodnuto. Hostující tým 
sice v závěru druhé části Jiřím Kud-
láčkem snížil, ale to byl ojedinělý 
světlý okamžik. Žirovnice nadále 
plně ovládala hru a hosty k ničemu 
nepouštěla. Těm nepomohla ani 
výměna brankářů.
Třetí část oživilo pouze to, že ji-
hočeský rozhodčí začal vylučovat 
i domácí hráče. Za rozhodnutého 
stavu zřejmě zjistil, že by mu nikdo 
nevěřil, že hráči Žirovnice hrají 
celý zápas tak čistě. Když ho na 
fauly soupeřů upozorňovali Malec 
a Hrnčíř, ihned vyfasovali osobní 
tresty. Žirovnice si vítězství do 
konce utkání pohlídala ještě dvěma 

trefami. Za hosty snižoval kapitán 
Malec v přesilovce.
Výsledek zápasu vyzněl zaslouženě 
pro domácí tým, protože byl po celý 
zápas rychlejší, důraznější a přes-
nější. Hosté je neměli čím přehrát.
Ostatní výsledky 4. kola: Hum-
polec B – Telč 5:4 po SN; Ledeč n. 
S. – Světlá n. S. B 1:5

Tabulka
1. Žirovnice 4 4 0 0 0 0 27:12 12
2. Telč 4 2 0 0 1 1 14:16 7
3. Velké Meziříčí B 4 2 0 0 0 2 19:15 6
4. Světlá B 4 2 0 0 0 2 11:11 6
5. Humpolec B 4 0 1 0 0 3 14:21 2
6. Ledeč 4 0 0 0 0 4 14:24 0

  -ht-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

HOKEJ B

FOTBAL

VOLEJBAL

HÁZENÁ

SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Branky: 16. Maksa (Tesař), 20. Kar-
ný (Blaha, Antoňů), 41. Holý (Karný, 
Honzek), 43. Karný (Holý, Antoňů), 
57. Honzek (Blaha). Sestava HHK 
VM: Šťourač (Šeba) – Střecha, 
Štěpánek, Šerý, Bartejs, Robotka – 
Vlašín, Krča, Novák – Kochánek, 
Janák, Barák – Nedoma, Smejkal, 
Burian. Rozhodčí: Kladník – No-
vák, Marek. Vyloučení: 7:6. Střely 
na branku: 35:14. Diváků 250.
Ostatní výsledky desátého kola: 
Kroměříž – Šternberk 2:6, Morav-
ské Budějovice – Uherský Brod 
8:3, Velká Bíteš – Brumov-Bylnice 
6:5, Břeclav – Plumlov 3:7, Kometa 
Úvoz – Blansko 7:2.
HC Dynamiters Blansko – HHK 
VM 5:4 (1:1, 4:1, 0:2)
Branky: 20. Rozmahel (Berka), 
29. Šmíd (Keprt), 35. Kocman 
(Kazda, Jakubec), 37. Berka (Šmíd), 
38. Kučera (Berka) – 7. Troš-
čák (Střecha), 25. Barák (Vlašín), 
50. Střecha (Troščák), 56. Novák. 
Sestava HC Dynamiters Blan-
sko: Vlach (Hort) – Bílý, Frantel, 
Hedvik, Jakubec, Kazda, Kuběna, 
Kučera, Berka, Horák, Hrazdíra, 
Štěpánek, Rozmahel, Keprt, Berka, 
Šmíd, Grünwald, Kocman. Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodém 
(Štourač) – Rosendorfský, Střecha, 
Šerý, Štěpánek, Robotka – Krča, 
Troščák, Novák – Burian, Smejkal, 
Nedoma – Vlašín, Barák, Chlubna 
– Kochánek. Rozhodčí: Humpolí-
ček – Brůžička, Otáhal. Vyloučení: 
8:8, navíc Rozmahel (BL) 10 min. 
OT, Chlubna (HHK) 10 min. OT. 
Využití: 1:0. Diváci: 100.
Ostatní výsledky dvanáctého 
kola: Moravské Budějovice – Uher-
ský Ostroh 5:3, Velká Bíteš – Šter-
nberk 1:6, Břeclav – Uherský Brod 

6:8, Boskovice – Brumov-Bylnice 
5:4, Kometa Úvoz – Plumlov 5:2.
HHK VM – HC Kometa Úvoz 4:7 
(2:0, 1:1, 1:6)
Branky: 15. Vlašín (Štěpánek, 
Barák), 16. Štěpánek (Barák, Vla-
šín), 34. Vlašín (Štěpánek, Krča), 
45. Krča (Rosendorfský) – 28. 
Aulehla (Surý A., Bednář), 42. Bed-
nář (Vopálka), 43. Surý Z. (Raška, 
Klimeš), 46. Bednář (Aulehla), 
49. Surý Z. (Kolečkář), 50. Bednář 
(Aulehla), 58. Tůma. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Nikodým (Šťou-
rač) – Střecha, Rosendorfský, Šerý, 
Bartejs, Robotka, Krča, Troščák, 
Novák, Burian, Smejkal, Nedoma, 
Štěpánek, Barák, Vlašín, Kochánek, 
Janák, Beránek. Sestava HC Kome-
ta Úvoz: Vrba (Nos) – Raška, Surý 
Z., Surý A., Tobiáš, Rosenberg, 
Korvas, Klimeš, Otoupalík, Tůma, 
Aulehla, Bednář, Roupec, Vopálka, 
Kolečkář, Krobauer. Rozhodčí: Sko-
pal – Ludvík, Novák. Vyloučení: 8:7. 
Využití: 2:2. Diváci: 170.
Ostatní výsledky jedenáctého 
kola: Plumlov – Boskovice 4:7, Bru-
mov-Bylnice – Břeclav 6:0, Uher-
ský Brod – Velká Bíteš 6:1, Štern-
berk – Moravské Budějovice 4:6, 
Uherský Ostroh – Kroměříž 1:2 SN.

Program na tento týden:
První mužstvo HHK VM má o tom-
to víkendu volno.

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 11 9 1 0 0 1 63:33 29
 2. HC TJ Šternberk 11 9 0 0 0 2 64:32 27
 3. SK Minerva Boskovice 11 8 0 0 2 1 56:28 26
 4. HC Kometa Úvoz 11 7 0 0 1 3 51:38 22
 5. HC Uherský Brod 11 6 1 0 0 4 52:49 20
 6. HK Kroměříž 11 5 2 0 0 4 40:25 19
 7. Hokej Uherský Ostroh 11 4 1 0 2 4 45:45 16
 8. Dynamiters Blansko 11 5 0 0 0 6 35:60 15
 9. HC Grewis Plumlov 11 3 2 0 1 5 38:49 14
10. HC Brumov-Bylnice 11 3 0 0 1 7 38:44 10
11. HC Sp. Velká Bíteš 11 3 0 0 0 8 30:52 9
12. HHK Velké Meziříčí 12 3 0 0 0 9 31:54 9
13. HC Břeclav 11 0 0 0 0 11 29:63 0

Junioři
Naši byli v duelu jako druhý celek 
průběžné tabulky jednoznačnými 
favority. Za těch deset let v nejvyšší 
soutěži jsme se však již mnohokrát 
přesvědčili, že papírové předpokla-
dy jsou mnohdy ošidné.
Naší lavičce tentokráte šéfoval Petr 
Juda, chyběl mu však dosud stále 
zraněný Petr Dvořák, jehož kotník 

ještě není fi t. K dispozici naopak byl 
Standa Kliment na nahrávce.
Naši hráči hráli od úvodních výměn 
koncentrovaně a první set vyhráli 
po jednoznačné převaze ve všech 
herních činnostech. Ve druhém setu 
začal soupeř trochu kousat, v úvodu 
setu se dokonce ujal vedení, kvalita 
na naší straně však rozhodla. Třetí 
set pak byl již pouze dohrávkou.
Odpolední klání bylo vyrovnanější, 
náš celek trochu polevil, naopak 

soupeř ztratil respekt, jeho hráči 
se začali opírat do útoků i podání 
a po nepříznivém vývoji zákonitě 
došlo na několik důrazných domluv 
kouče domácích. O výsledku se roz-
hodovalo až v závěru setu. Ten však 
vyzněl jednoznačně v náš prospěch. 
Potom se zápas vrátil do ranních 
kolejí a bylo již pouze otázkou času 
a skóre, kdy a v jakém poměru naše 
mužstvo vyhraje. Soupeř tak nako-
nec odjel z Meziříčí s prázdnou.
Sp. VM – H. Králové 3:0 (14, 21, 12)
Sp. VM – H. Králové 3:0 (21, 16, 18)
Sestava VM: Kliment, Kučera, Lízal, 
Uchytil, Krejska, Kameník, Duben, 
Minář, Kašpar, Zmrhal a Augusta.
Zbývající výsledky: Ostrava – 
Brno 2:3, 2:3; Fatra Zlín – Dansport 
Praha 3:0, 3:0

EX-JRI, sk. B
1. Fatra Zlín 8 7 1 21:5 15
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 8 7 1 21:6 15
3. Volejbal Brno 8 6 2 19:12 14
4. DHL Ostrava 8 2 6 14:18 10
5. Dansport Praha 8 2 6  7:20 10
6. Slavia Hradec Králové 8 0 8  3:24 8
Poslední kolo 1. poloviny soutěže 
a zároveň poslední dvojzápas sehra-
jí junioři 27. 11. na palubovce úřa-
dujícího mistra republiky v Brně.

Muži
Bylo zřejmé, že trojice postupují-
cích do skupiny o prvenství vzejde 
z kvarteta Žďár, Třebíč, Jihlava 
a Velké Meziříčí. Z tohoto pohledu 
byly zápasy v Třebíči pro celek 
našich mužů velice důležité. Ti byli 
dvakrát krůček od vítězství, v prv-
ním zápase vedli 2:0, ve druhém 
dokázali srovnat vedení soupeře 
0:2, nezvládli však ani jeden z tie-
breaků a odjeli s prázdnou. Cesta 
do trojice nejlepších tak bude pro 
velkomeziříčské volejbalisty těžká. 
Ne však nemožná.
OA Třebíč – Sp. VM 3:2 (-15, – 19, 
23, 22, 11)
OA Třebíč – Sp. VM 3:2 (23, 16, 
– 19, – 22, 12)
Sestava: Havlíček, Kryštof, Hy-
bášek S., Vašíček R., Homola J., 
Trojan, Plachetský, Hybášek R.
Zbývající výsledek: SK Jihlava – 
Žďár 0:3, 0:3

KP 1 M – B
1. Žďas Žďár 6 6 0 18:1 12
2. OA Třebíč 6 5 1 17:10 11
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 8 3 5 16:16 11
4. SK Jihlava 6 2 4  8:16 8
5. Sokol Želetava 6 0 6  2:18 6

-kon-

MSD sk. D
FC VM – FK Apos Blansko 3:1 
(3:1)
Střelci: 14. a 22. Pokorný, 7. Hort 
(PK) – 13. Bezděk. Sestava domá-
cích: Invald – Mucha Z., Mucha P., 
Večeřa Z., Krejčí – Dufek, Hort, 
Němec (39. Smejkal E.), Netrda 
(88. Bouček) – Pokorný – Beran 
(64. Souček). Rozhodčí: Kůrka 
– Reich, Ságl. Delegát: Rabušic. 
ŽK: 1:3 (45. Pokorný – 6. Sehnal, 
77. Zich, 85. Bezděk). Bez vylou-
čení. Diváků 312.
Úvodní oťukávání přineslo na sta-
dion U Tržiště pár náznaků šancí, 
ale na přelomu 6. a 7. minuty už 
uhodilo. Domácí stoper Patrik 
Mucha vysunul do k ř ídelního 
průniku svého bratra Zdeňka, 
brankář Blanska Sehnal dokázal 
jeho šanci zneškodnit jen s pomocí 
faulu a po neoddiskutovatelné žluté 
kartě se kopala i penalta, ze které 
poslal velkomeziříčské barvy do 
vedení Hort. Blanenští odpověděli 
jak se sluší a patří – po zbyteč-
ném faulu Pokorného ve středu 
hřiště totiž následoval přímý kop, 

ze kterého Bezděk ve 13. minu-
tě s přispěním tečující zdi poslal 
míč z osmadvaceti metrů k tyči In-
valdovy branky a vyrovnal. Domácí 
ovšem nezůstali hostům vůbec nic 
dlužni. Prakticky z rozehrávky po 
brance se totiž míč dostal do křídla 
k Němcovi, jeho centr sklepl Beran 
na střelu Pokornému a velkomezi-
říčský kapitán vrátil svému týmu 
utěšenou ranou vedení. Velmez 
byl v té chvíli na koni, následovala 
vyložená šance Berana, který ale 
v samostatném nájezdu po vysunutí 
Němcem na Sehnala v brance hostí 
nevyzrál. Velkomeziříčský stadion 
si proto zakřičel „gól“ až vzápětí, 
když se tentokrát po Duf kově 
centru pověsil do vzduchu znovu 
Pokorný a přesnou hlavičkou při-
dal třetí branku domácích. Tentýž 
hráč mohl dokonce útočit na čistý 
hattrick, ale sám před Sehnalem ne-
dokázal při další naprosto vyložené 
šanci protlačit míč za  jeho záda, 
podobně se té samé „trmě-vrmě“ 
vedlo i Němcovi a Beranovi. Tito 
dva hráči byli i u třetí neproměněné 
vyložené šance Velkého Meziří-
čí v první půli, když po centru prv-
ně jmenovaného tečoval Beran míč 

na přední tyči tak, že jen o vlásek 
minul prázdnou branku na jejím 
druhém konci. Ve 35. minutě měli 
hosté svoji první i poslední (a tedy 
vlastně jedinou) vyloženou příleži-
tost v celém utkání – na Farníkův 
centr si naskočil Karásek a jen pří-
kladná spolupráce brankáře Invalda 
se stoperem Večeřou zabránila 
jisté pohromě, když mladý domácí 
obránce uklidil míč do bezpečí. 
I po přestávce se hrálo podle vel-
komeziříčských not, Blansku ne-
pomohlo ani vysunutí vysokého 
stopera Pokoje na hrot. Hned mi-
nutu po přestávce napálil P. Mucha 
po Netrdově rohu hlavou spojnici 
břevna a tyče blanenské „svatyně“, 
o pět minut později centroval po vy-
sunutí téhož hráče J. Hort a Pokorný 
v dobré pozici znovu „odmítl“ 
svůj třetí zásah. Ačkoli byla hra ve 
středu pole vcelku vyrovnaná, bylo 
Blansko směrem dopředu naprosto 
neškodné a nedokázalo na pozorně 
bránící domácí vůbec nic vymys-
let. Byli to tudíž znovu jen hráči 
v červených dresech, kteří se tlačili 
do gólových příležitostí. O opráv-
něnosti tříbodového zisku tedy 
nemůže být nejmenších pochyb.

Trenér domácích Milan Volf: „Byl 
to pro nás nesmírně těžký týden. Do 
poslední chvíle nebylo jasné, jak 
nastoupíme, protože někteří hráči 
byli z posledního utkání zle do-
kopaní a těžká prohra nám vzala 
sebevědomí. Nakonec naši nemocní 
nastoupili a utkání se sebezapřením 
dohráli. Byli jsme v celém zápase 
lepší a jen neproměňování jas-
ných šancí uchránilo Blansko 
od debaklu. Děkuji chlapcům za 
výborný přístup po celý podzim, 
vedení klubu za vytvoření velmi 
dobrých podmínek po činnost 
týmu a fanouškům za podporu, 
kterou nám věnovali.“         -kre-
 1. Vyškov 16 9 2 5 29:15 29
 2. RSM Hodonín 16 8 3 5 25:15 27
 3. Třebíč 16 6 9 1 20:11 27
 4. Velké Meziříčí 16 7 5 4 23:23 26
 5. Žďár n. Sáz. 16 7 3 6 31:21 24
 6. Vikt. Otrokovice 16 7 3 6 28:22 24
 7. Pelhřimov 16 6 6 4 26:22 24
 8. Rosice 16 7 2 7 27:19 23
 9. Vrchovina 16 7 2 7 14:14 23
10. Konice 16 5 5 6 23:23 20
11. Tasovice 16 5 4 7 23:31 19
12. Napajedla 16 4 6 6 20:22 18
13. Blansko 16 5 3 8 18:28 18
14. Sparta Brno 16 4 5 7 11:21 17
15. Uherský Brod 16 5 2 9 12:23 17
16. DOSTA Bystrc 16 3 6 7 13:33 15

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Karviná 28:26 
(11:17)
Nevídané drama dvou diametrálně 
rozdílných poločasů předvedly 
v posledním podzimním ligovém 
kole domácí hráčky. Tragický in-
dividuálně vedený výkon v první 
půlhodině kontrastoval s kolektiv-
ně-bojovným herním projevem ve 
druhé části. Souboj o sedmou příčku 
ligové tabulky byl od prvních minut 
v režii aktivně hrajícího soupeře. 
Domácí celek i přes předzápasové 
trenérské instrukce a pouze dvě 
věkově „schopné“ dorostenky pů-
sobil dojmem individualit, což bylo 
během první půlhodiny viditelné na 
herním projevu a zejména patrné 
na průběžném skóre (1:3, 3:6, 6:11, 
8:12, 9:14, 11:14). Zvláště zřetelná 
byla závěrečná fáze prvního polo-
času, kdy i přes trenérský time-out 
hráčky pokračovaly v „hurá stylu“. 
Útočné snahy se utápěly v nepřes-
nostech a zejména jsme „hořeli“ 
v obranných činnostech. Hodně 
důrazná a hlučná poločasová do-
mluva dokázala v myšlení mladých 
hráček způsobit změnu v přístupu. 
Od prvních minut druhého dějství 

ŠACHY
Příští turnaj bude v Jihlavě, a to 
v sobotu 27. listopadu. Hraje se 
9 kol na 2×10 minut; místem 
konání je hotel Gustav Ma-
hler na Křížové ulici. Odjezd 
zájemců z VM: parkoviště na 
dolním konci Třebíčské ulice 
v 8 hodin, 10 míst ve velkoka-
pacitním autě. Přihlášky u M. 
Čtveráčka a V. Pařila.      -vp-

So 27. 11. 13.15–14.45
Ne 28. 11. 13.15–14.45

Vstupné –
bruslící 20 Kč,
doprovod 10 Kč

          -vid-

se výrazně změnil herní projev 
týmu. Zodpovědnost při obranných 
činnostech se postupně přenášela 
do nápaditostí střelecky efektivně 
zakončených útočných akcí, které 
vedly postupně až ke srovnání 
brankového poměru (13:18, 17:20, 
42. min. 20:20). Karvinské po od-
dechovém čase přidaly na důrazu, 
opět „odskočily“ na tříbrankový 
rozdíl (21:24) a posléze na 23:25 
a 24:26. Přítomné diváky musela 
„zvednout ze sedaček“ dramatická 
koncovka. V ní se podařilo dodr-
žením taktických pokynů třemi 
brankami v přesilovce 5-4 dokonat 
obrat v dosavadním vývoji souboje 
a nakonec i taktickým závěrem 
získat drahocenné vítězství na 
svou stranu. Střelecky a herně se 
zvláště ve druhém poločase skvělo 
duo Závišková Iva – Kratochvílová 
Hana, kterému sekundovaly Mar-
kéta Partlová, Kristýna Zezulová, 
Denisa Janečková. Obrannou hru 
zodpovědně dirigovala Terezie 
Rosová. 7 m – hody 5/3/:2/1, vy-
loučení 2:2.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Závišková Iva (12/1), 
Kratochvílová Hana (8/2), Partlová 
Markéta (4), Rosová Terezie, Zezu-
lová Kristýna, Janečková Denisa 

(1), Škrdlová Renata (2), Sedláč-
ková Klára, Kopečková Kateřina 
(1), Koudelová Eliška. Trenéři ing. 
Záviška, Mgr. Vidláková.

2. liga ženy
Sokol VM – Sokol Karviná 27:21 
(11:10)
Vstup domácích do utkání byl dosti 
rozpačitý, ležérní, anonymní zvláš-
tě aktivitou z postu spojek. S chutí 
hrající Karvinské dobře bránily 
a zejména s přehledem nacházely 
výrazné mezery v „obraně“ našeho 
týmu (1:5, 3:7). I v dalších minutách 
působily Severomoravanky kolek-
tivněji, a přes zlepšený výkon našich 
si udržovaly nejtěsnější vedení (7:9, 
9:10). Zlepšená organizace naší de-
fenzivy v závěru poločasu a zvláště 
zpřesnění útočné fáze vedly ke 
změně ve vývoji utkání. Oba týmy 
se pak předháněly v nepřesnostech 
a naivní koncovce. Viditelné útočné 
snahy se rozptylovaly v nepřeber-
ném množství špatně načasovaných 
přihrávek, spousta individuálních 
chyb pak znamenala doslova „ja-
lové“ minuty. Po změně stran si 
Karvinské ještě do 10. minuty díky 
aktivnějšímu pohybu udržovaly 
nejtěsnější vedení (15:16). Viditelně 
zlepšená a do konce utkání již ne-
měnná obranná součinnost našich 

Na snímku z prvního zápasu právě Tomáš Krejska potrestal nedokonalý 
dvojblok soupeře.                                                 Foto: Jaroslav Konečný

dokázala soupeře nutit k chybám 
v rozehrávce. Následné brejkové 
situace se podařilo efektivně využít 
(18:17, 21:18, 23:19, 25:20) a získat si 
tak rozhodující náskok, znamenající 
i zasloužené kolektivní vítězství. 
7m-hody 6/5:5/4, vyloučení 1:1.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. – 
Hrůzová J. (9/3), Plachetská Ji. (4), 
Salašová I. (4), Plachetská Zu. (3), 
Hammerová T. (3), Klusáčková J. 
(2/1), Chlubnová J. (1), Pacalová Le. 
Trenér ing. Tvarůžek.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
Tabulka 1. liga mladší dorostenky
 1.  Olomouc 8  8  0  0  249:146 16
 2.  Zlín 9  7  1  1  276:197 15
 3.  Brno Bohunice 8  6  1  1  226:198 13
 4.  Otrokovice 8  6  0  2  232:176 12
 5.  Vlčnov 8  4  0  4  217:221  8
 6.  Veselí nad Moravou  9  4  0  5  176:187  8
 7.  Velké Meziříčí 9  4  0  5  239:258  8
 8.  Ostrava Zábřeh 9  3  0  6  226:237  6
 9.  Karviná 9  3  0  6  201:226  6
10.  Ostrava Poruba 9  2  0  7  224:257  4
11.  Kunovice 10  0  0  10  144:307  0

Tabulka 2. liga ženy
 1.  Kunovice 7  7  0  0  221:156  14
 2. Veselí nad Moravou B 6  5  0  1  182:133  10
 3.  Prior Olomouc 6  4  0  2  168:120   8
 4.  Velké Meziříčí 6  3  0  3  192:142   6
 5.  Karviná 7  3  0  4  197:159   6
 6.  Vlčnov 6  2  0  4  162:160   4
 7.  Brno Bohunice 6  1  0  5  139:176   2
 8. Měnín 6  0  0  6   61:276   0

KSM Vysočiny
HHK VM B – TJ Jiskra Humpo-
lec B 8:2 (3:1, 4:1, 1:0)
Rozhodčí: Sibera, Musil, Malou-
šek. Branky: 4. Pelíšek (Kudláček 
M., Malec, 8. Peterka (Troščák), 
14. Kudláček J. (Barák, Navrátil), 
21. Pelíšek, 27. Troščák (Pokor-
ný), 29. Navrátil (Invald, Tůma), 
36. Hrnčíř (Peterka, Bradáč), 
49. Tůma (Barák, Martinec) – 
15. Siřiště (Bláha, Radil), 26. Hlav-
nička (Siřiště, Klubal). Vyloučení: 
5:7 – navíc Zeman (Hum) 2+10+20. 
Využití: 3:1. Oslabení: 1:0. Střely na 
branku: 53:21. Sestava V. Meziříčí: 
Štourač (Šeba) – Kudláček M., Po-
korný – Peterka, Bradáč – Trnka, 
Invald – Martinec – Pelíšek, Kud-
láček J., Hubl – Hrnčíř, Troščák, 
Malec – Tůma, Barák, Navrátil.
První třetina byla nejvyrovnanější 
částí zápasu, i když v ní domácí 
hosty jasně přestříleli 22:4. Bylo 
to ovšem díky třem přesilovkám, 
které jim soupeř nabídl. Využitá 
však byla jenom ta druhá, Peterkou, 
přesnou střelou od modré. To už 
HHK vedl 1:0, kdy se tečí prosadil 
Pelíšek. Třetí gól přidal ve 14. Jiří 
Kudláček po pěkné kombinaci 
Baráka s Navrátilem. Když však 

o minutu později hosté snížili, bylo 
zase o co hrát.
Hned v úvodu druhé části přidal 
Pelíšek po samostatném nájezdu 
svůj druhý gól. Rozdíl tří branek ale 
vydržel domácím jenom 5 minut. To 
Jiskra využila svou jedinou přesilov-
ku. Naštěstí během následujících tří 
minut Meziříčští přidali další dvě 
branky a od půlky zápasu zcela 
ovládli hru. V 36. pak defi nitivně 
rozhodl o dělbě bodů Hrnčíř.
Třetí třetina probíhala v poklidném 
tempu, kdy domácí hráči ubrali 
na důrazu a v podstatě si hlídali 
výsledek. Hokejisté Humpolce se 
evidentně smířili se svým osudem 
a nechtěli pouze prohrát větším roz-
dílem. To jim nevyšlo jenom ve 49., 
když poslední branku zápasu vstřelil 
třetí útok HHK zásluhou Tůmy.
Výsledek zápasu je spravedlivým 
vyjádřením dění na ledě. Domácí 
tým tak odčinil vysokou porážku 
s Žirovnicí.
1. HC Slavoj Žirovnice 5 4  0  0  1  0  32:18  13
2. SK Telč 5  3  0  0  1  1  25:18  10
3. HHK Velké Meziříčí B 5  3  0  0  0 2  27:17  9
4. HC Světlá nad Sázavou B 5  2  1  0  0  2  17:16  8
5. HC Ledeč nad Sázavou 5  1  0  0  0 4 16:35  3
6. TJ Jiskra Humpolec 5  0  1  0  0 4  16:29  2
Příští zápas bude hrát HHK B 
opět doma v neděli 28. 11. 2010 
v 16.30 hodin proti Ledči n. S.   -ht-


