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RESTAURACEKŘIŽANOVKŘIŽANOV

ZVĚŘINOVÉ HODYZVĚŘINOVÉ HODY
vás srdečně zve na

 

VE DNECH 26.–30. 10. 2011
Restaurace nabízí kuřácké a nekuřácké jídelny. 
Možnost společenských akcí, svatby, srazy až pro 100 hostů. 
Otevírací doba: Ne–Čt 9.00–22.00 Pá–So 10.00–24.00. 
Tel.: 566 543 435

Otevřeno
po–pá 9–17 hodin
so 8–12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 435

(vedle zámku)

NABÍZÍME
OVOCNÉ
STROMKY
A RŮŽE

Odpoledne 
s muzikou 
Ladislava 
Prudíka

Všestranná kapela Muzikanti 
Ladislava Prudíka vystoupí 
v neděli 30. 10. od 15.30 ho-
din ve velkém sále Jupiter 
clubu s tanečním i lidovým 
repertoárem.

Více na straně 8

Změna
letního času

Tuto 
neděli, 
30. října, 
dojde ke 
změně 
letního 
času na 
zimní.

Setkání 
se starostou

Čtvrtek 3. listopadu na malé 
scéně Jupiter clubu od 16 hodin.

Včera, dnes 
a zítra

Zábavný pořad se scénka-
mi Felixe Holzmanna, pátek 
4. listopadu v kinosále Jupiter 
clubu od 19.30 hodin. V roli 
Felixe Holzmanna vystoupí 
herec David Šír.

Více na straně 8

Soutěžte 
o volné 

vstupenky
V tomto čísle najdete soutěž 
o volné vstupenky na koncert 
Marty Jandové a německé 
skupiny Die Happy.

Více na straně 8

Muži v naději
Kino Jupiter club opět pro-
mítá v úterý 8. l istopadu 
v 19.30 hodin úspěšnou čes-
kou komedii režiséra Jiřího 
Vejdělka s Janem Macháčkem 
a Bolkem Polívkou v hlavních 
rolích. 

Více na straně 8

v Čechových sadech,
Velké Meziříčí

info na:
www.zelenykout.cz

Začátkem října letošního roku 
se v Borech uskutečnil třídenní 
nadregionální seminář Vesnické ko-
munitní školy 2011 – účinný nástroj 
rozvoje a vzdělávání. Již tradiční 
školení se skládalo z přednášek, 
workshopů a představení příkladů 
dobré praxe z oblasti celoživotního 
učení a venkovských komunitních 
škol. Na semináři byli podle sdě-
lení Marcely Slavíkové z Národní 
sítě venkovských komunitních 
škol (NSVKŠ) tentokrát účastníci 
z mnoha zemí Evropy – samozřejmě 
nechyběli zástupci České republiky, 
ale do Borů přijeli také reprezentan-
ti z Finska, Švédska, Chorvatska, 
Slovenska, Lotyšska, Walesu, 
Polska, Itálie, Španělska a Irska. 

První den si účastníci vyslechli 
zajímavou prezentaci ing. Jana 
Fialy o vesnických komunitních 
školách v Evropě. Páteční den začal 
týmovými prezentacemi účastníků 
z devíti států Evropy, kteří byli 
také na cestující dílně projektu 

Grundtvig 50+ jako nástroj rozvoje 
venkova. Dále následovala práce 
ve skupinách metodou OPERA 
a hledání odpovědi na otázku Život 
a vzdělávání na venkově tváří v tvář 
globálním změnám. 

Dopolední blok přednášek ve 
druhém dni otevřel předseda NSV-
KŠ Mgr. František Eliáš svojí 
prezentací Komunitní škola a její 
vliv na lidi v obci. Následovaly 
referáty Martina Fittona z Walesu 
a Marietty Blaszkiewicz z Polska. 
Odpoledne zahájila skupinová 
práce na téma Výzvy a překážky 
na cestě venkovského komunitního 
celoživotního vzdělávání (CŽV). 
Poté přišly na řadu tři prezenta-
ce, které započal Janis Baltacs 
z Lotyšska a jeho řeč Zkušenosti 
sítě vesnických komunitních škol 
(VKŠ) v Lotyšsku. Následovala Ji-
tka Ludmilová s komunitní školou 
Krok za krokem a Vít Krajný se 
svým Využitím VKŠ pro vzdělávání 
dospělých pro udržitelnost. 

Po večerní práci ve skupinách na 
téma „VKŠ jako nástroj zlepšení 
sociálně ekonomické situace na 
vesnicích“ následoval společenský 
program v kulturním domě v Bo-
rech s rautem a hudbou k poslechu 
i tanci. Závěrečný den semináře byl 
věnován panelové diskuzi na téma 
Hledáme nástroje a prostředky pro 
podporu rozšíření venkovských KŠ 
na českém i evropském venkově. 

„Doufáme, že byl seminář příno-
sem pro všechny účastníky a domů 
odjížděli plni inspirací a nových 
nápadů pro svoji další práci nejen 
na venkově. Každý si také určitě 
odvážel nové zážitky a zejména 
nové kontakty a snad i spojení 
na nové kamarády z celé Evropy. 
V příštím roce 2012 se těšíme opět 
nashledanou v takto hojném počtu,“ 
vyjádřila přání Marcela Slavíková.

Připravila: Iva Horká

Seminář vesnických komunitních škol v Borech 
navštívili také zahraniční hosté

Které problémy tíží Velkomeziříčské nejvíce? Nad 
tím se zamýšleli občané na fóru Desatero problémů 
Velkého Meziříčí – S vámi o všem!, které proběhlo 
v pondělí 17. října v koncertním sále Jupiter clubu. 
Účastníci se pustili do sestavování pomyslného žebříč-
ku problémů a devatenácti hlasy se shodli se na tom pro 
ně největším – dokončení obchvatu Velkého Meziříčí. 
Ke všem vybraným problémům se bude moci vyjádřit 
v anketě i široká veřejnost.

Občané volili problémy z daných oblastí a v každé 
pak označili dva nejpalčivější. Zamýšleli se nad veřej-
nou správou, strategickým rozvojem a urbanismem; 
zdravotnictvím a zdravým životním stylem; životním 
prostředím; sociálními věcmi; volným časem, kultu-
rou a sportem; vzděláváním; podnikáním, službami; 
zemědělstvím, venkovem a dopravou. 

Právě posledně jmenovanou oblast lidé vidí jako 
nejproblematičtější ve Velkém Meziříčí. A to již od 
minulého fóra. Naopak jako bezproblémová se jim jeví 
oblast zemědělství a venkova či zdravého životního 

Veřejné fórum hledalo nejpalčivější problémy města

Dostavba obchvatu je na prvním místě

stylu a zdravotnictví. Uvedené názory však pochopi-
telně nelze ztotožnit s míněním většiny Velkomezi-
říčských, neboť akce se zúčastnily zhruba tři desítky 
občanů města. Jako určité vodítko pro rozhodování 
vedení města však jistě posloužit mohou.

Problém číslo jedna s jasnou převahou devatenácti 
hlasů je tedy již zmíněné dobudování obchvatu města. 
Následovala podpora terénních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením a terénní pomoc 
sociálně slabým rodinám (12 hlasů). Třetí místo patří 
opět oblasti dopravy a parkování ve městě, ale stejně 
tak i podpoře zaměstnanosti (obojí 11 hlasů). „To jsou 
problémy, které určitě zajímají lidi víc – jestli budou mít 
práci a mzdu – , než jestli si budou moci jet zaplavat,“ 
okomentoval starosta Radovan Necid posledně jmeno-
vaný problém s narážkou na diskutovanou potřebu kry-
tého bazénu ve městě. Ten by však bylo možno zahrnout 
pod další oblast stanovených problémů, jimiž jsou větší 
variabilita sportovních aktivit (8 hlasů) nebo požadavek 
areálů pro volnočasové aktivity (7 hlasů).   (Pokr str. 3.) 

Na velkomeziříčském náměstí před radnicí se letos opět rozsvítí vánoční 
strom. Město se tak po letech vrátí k oblíbené tradici, kterou zachovávají 
i další mnohá města a obce v republice.

Ale ani Velké Meziříčí ji zcela neopustilo. Pouze ji nahradilo rozsvěce-
ním světel na lípách uprostřed náměstí a smrku v parku za branou, později 
k této výzdobě přibyla i vánoční dekorace na lampách veřejného osvětlení 
na náměstí a na Novosadech. V podstatě tak kvůli vánoční výzdobě města 
nebylo nutné každoročně pokácet jeden strom. Ani letos však nepadne strom 
jen proto, aby pár týdnů zdobil náměstí. „Dostali jsme zajímavou nabídku 
od jednoho občana Velkého Meziříčí, který obdržel rozhodnutí z odboru 
životního prostředí o tom, že má pokácet dva smrky. Nabídl nám jeden s tím, 
zda jej nechceme umístit před radnici,“ popisuje starosta Radovan Necid pr-
votní impulz, který v podstatě téma vánočního stromu před radnicí otevřel. 

Radním se nápad zalíbil stejně jako myšlenka na obnovu tradice vánoč-
ního stromu na velkomeziříčském náměstí. Starosta současně s tím ujišťuje 
všechny nejen ekologicky zaměřené občany, že v žádném případě ani 
v budoucnu nebude město kvůli vánoční výzdobě kácet zdravé a vzrostlé 
smrky. Naopak vždy hodlá využít stromů, které by někdy stejně bylo 
nutno skácet. Nabízejí se například ty v sídlišti na ulici Čechova, které 
jsou natolik vzrostlé, že stíní bytům, zasahují do fasády, jejich kořeny 
prorůstají do základů domů a sklepů, i do kanalizace, kterou poškozují.

Ale i sami obyvatelé by mohli pomoci. „Chceme tímto vyzvat občany 
Velkého Meziříčí, kteří mají na svém pozemku pěkný smrk, jejž stejně při-
jde skácet, aby nám ho v podstatě půjčili,“ říká starosta s tím, že by to bylo 
na víc než měsíc. To znamená od nějakého toho dne před rozsvěcením ad-
ventních světýlek na náměstí až do Tří králů. Potom by jej pracovníci měs-
ta sklidili, případně i pořezali a občanovi zase vrátili.    Martina Strnadová

Tradice vánočního stromu republiky pochází z Brna, kde se poprvé 
rozzářil 13. 12. 1924 na Náměstí svobody na popud spisovatele a no-
vináře Rudolfa Těsnohlídka. Za vším stojí osud opuštěného děvčátka, 
které Těsnohlídek promrzlé a plačící našel v zimě v lese, kam se 
s přáteli před Štědrým večerem vypravil pro vánoční stromek. To bylo 
o Vánocích roku 1919. Emočně silný prožitek jej přivedl k nápadu, 
který o pět let později zrealizoval. Nechal vztyčit na náměstí velký 
vánoční strom a pod ním uspořádal sbírku na pomoc všem opuště-
ným dětem. To se postupně ujalo i jinde.             Zdroj: Wikipedie.cz

Na náměstí se vrátí 
vánoční strom

Ve výběrovém řízení na pracov-
nici vztahů k veřejnosti Domova 
pro seniory Velké Meziříčí zvítězila 
Bc. Petra Gruberová z Velké Bíteše. 
Podle sdělení ředitelky zařízení 
Bc. Heleny Chalupové se poslední 
kolo výběrového řízení uskutečnilo 
ve čtvrtek 29. 9. 2011. 

Petra Gruberová je absolventkou 
HŠ a OA Velké Meziříčí, dále ab-
solvovala bakalářské studium Men-
delovy zemědělské a lesnické 

univerzity Brno, obor sociálně – 
ekonomický, ukončený státní zkouš-
kou z managementu, ekonomi-
ky a sociálních věd. V roce 2011 
ukončila celoživotní vzdělávání 
na Masarykově univerzitě Brno, 
pedagogické fakultě, státní zkouš-
kou z arteterapie a psychologie.

Její základní náplní práce je kro-
mě tiskové mluvčí také kompletní 
organizace Univerzity 3. věku 
v domově pro seniory.   Iva Horká

Domov pro seniory 
má tiskovou mluvčí

Nemocnice v Mostištích 
otevřela nové oddělení

Nemocnice svaté Zdislavy Mostiště prošla určitými změnami. Zrušila 
interní lůžkové oddělení a na jeho místě otevřela nové oddělení následné 
péče. To se nijak nedotklo všeobecné interní ambulance, která zůstává 
zachována ve stávajícím stavu. Ordinační hodiny této ambulance jsou od 
pondělí do pátku od 7 do 15 hodin, není nutno se objednávat předem. Rov-
něž ostatní specializované interní ambulance (plicní, gastroenterologická, 
kardiologická, diabetologická, endokrinologická) nadále pracují v dosa-
vadním režimu. Ordinační hodiny jsou na webových stránkách nemocnice 
www.nszmostiste.cz a vyšly i v č. 35 týdeníku Velkomeziříčsko 5. října.

„Kraj Vysočina v rámci restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích 
plánuje zrušit 288 akutních lůžek. V tomto trendu a pro zvýšenou poptávku 
právě po doléčovací péči jsme tedy nahradili stávající interní lůžkové 
oddělení novým, a to oddělením následné péče, které slouží k doléčování 
akutních stavů a léčbě chronických onemocnění,“ vysvětlila důvod změny 
tisková mluvčí nemocnice MUDr. Iva Žáková.

Oddělení následné péče funguje 
již od 1. října 2011 a pacientům 
nabízí pětadvacet lůžek. Spolu se 
stávajícími místy pro dlouhodobě 
nemocné jich má nemocnice nyní 
k dispozici celkově osmdesát. Veš-
keré informace o příjmu nových 
pacientů i opakovaných hospitaliza-
cích na těchto odděleních poskytuje 
sociální pracovnice Bc. Martina 
Lisá na telefonu 566 512 386.

V případě potřeby mohou paci-
enti a další zájemci využít pevné 
telefonní linky na ústřednu Nemoc-
nice sv. Zdislavy 566 512 311, jejíž 
provoz je nepřetržitý.

Martina Strnadová

Ředitelka ZŠ Oslavická Dagmar Suchá prezentuje problémy, které občané vidí v oblasti vzdělávání. 
Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 19. 10. 2011
1. Rada města schválila:

* návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., k tíži pozemků v lokalitě Rakůvky parc. č. 5643/2, 
3987/3, 3988, 3989/2, 5643/1 a 4347/1 v k. ú. Velké Meziříčí s právem 
uložení nového zemního kabelu NN a dvou pojistkových skříní do 
těchto pozemků, s právem provozování, údržby a opra v na dobu 
trvání stavby

* smlouvu o zajištění předškolní docházky s obcemi, jejichž děti 
navštěvují mateřské školy zřízené městem Velké Meziříčí a jsou 
mladší než děti, které navštěvují mateřskou školu v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky

* prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku na 
ubytovací jednotku č. 7 v domě Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí

* rozpočtové opatření: zdroj: 60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 60 tis. Kč – § 3141 ŠJ Poštovní – náklady hrazené městem 
(navýšení FP na vybavení kuchyně)

* rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 30 tis. Kč – § 3631 rozšíření veřejného osvětlení na ul. 
Nad Gymnáziem – 3 sloupy se svítidly

* rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 30 tis. Kč – § 3631 vypracování zadávací dokumentace pro 
PD na optimalizaci veřejného osvětlení ve Velkém Meziříčí a m. č.

* rozpočtové opatření: zdroj: 68 tis. Kč – § 2212 rezerva na komuni-
kace a chodníky; rozdělení: 68 tis. Kč – § 2212 zhotovení chodníku 
na ul. Bezručova – navýšení částky z důvodu většího rozsahu prací 
dle PD a zhotovení PD

* rozpočtové opatření: zdroj: 40 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, 
rozdělení: 40 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství v m. č. Mostiště

* rozpočtové opatření: zdroj: 40 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 40 tis. Kč – § 2321 cena za rezervaci zdrojů dle Smlouvy 
o úvěru na Dyji II – ČOV a kanalizace Mostiště

* rozpočtové opatření: zdroj: 400 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva; 
rozdělení: 400 tis. Kč – § 2321 úroky z úvěru na Dyji II – ČOV 
a kanalizace Mostiště

* rozpočtové opatření: zdroj: 120 tis. Kč – § 2333 úpravy drobných 
vodních toků – digitální povodňový plán pro část území ORP Velké 
Meziříčí; rozdělení: 50 tis. Kč – § 2321 kanalizace – pasport stávající 
kanalizace a příprava podkladů pro povolení vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových pro m. č. Hrbov, Svařenov
zdroj: 70 tis. Kč – § 2321 kanalizace – pasport stávající kanalizace 
a příprava podkladů pro povolení vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových pro m. č. Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice 

* předložený materiál k vyhlášení soutěže Vánoční město a vyhlašuje 
soutěž Vánoční město v termínu od 20. října do 27. prosince 2011 
včetně, více informací k soutěži v příštím vydání týdeníku Velko-
meziříčsko

2. Rada města souhlasila:
* ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů s přijetím účelově určených darů pro Městskou knihovnu 
Velké Meziříčí – žádost ze dne 30. 9. 2011

* s požadavkem ing. Jiřího Novotného na opravu toalet přiléhajících 
k Restauraci Na Obecníku. Oprava toalet bude provedena ze zdrojů 
Městské správy bytů Velké Meziříčí. Oprava toalet bude zařazena 
do rozpočtu MSB na rok 2012 a bude provedena v I. čtvrtletí 2012

* Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijímá 
nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného 
majetku příspěvkové organizaci a uděluje písemný souhlas s likvi-
dací předmětného majetku uvedeného v přehledu, který je součástí 
přílohy, této příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěv-
ková organizace 30.280 Kč.

* se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, 
do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí
částka v Kč poskytovatel přijetí f. p. účel
411.055,00 min. zemědělství září 2011 na činnost odborného 
lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2011
10.400,00 úřad práce září 2011 dohoda o vyhrazení 
společ. účelného prac. místa a poskytnutí příspěvku č. ZRA-
-S-3035/2011(5.200 Kč) a č. ZRA-S-3042/2011 (5.200 Kč)

* s uzavřením náměstí dne 26. 5. 2012 z důvodu konání koncertu 
Muzikanti dětem. Náměstí bude uzavřeno v době od 6 do 23 hodin 
a to tak, že v době od 6 do 12 hodin bude uzavřena spodní strana 
náměstí (stavba pódia) a od 12 do 23 hodin celé náměstí (koncert).

* s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů 
údajů do informačního systému územní identifi kace, adres a nemo-
vitostí ve znění dle přílohy s obcemi Dobrá Voda, Radňoves, Nové 
Sady, Baliny, Milešín, Skřinářov, Nová Ves, Dolní Libochová, Jívoví, 
Sviny, Březí, Dolní Heřmanice

3. Rada města vzala na vědomí:
* informace o změně nájemních podmínek v bufetech základních škol 

Sokolovská a Oslavická.
* rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30. 9. 2011.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
www: diakoniebroumov.org

vyhlašuje sbírku použitého ošacení
* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
* látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
* domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
* vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou
* hračky – nepoškozené a kompletní.
Nelze vzít: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční 31. 10. 2011 od 8 do 17 hodin a 1. 11. 2011 od 
8 do 14 hodin v obřadní síni radnice Městského úřadu Velké Meziříčí.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Bližší informace na tel.: 224 316 800, 224 317 203.

Oprava starého hřbitova na Mo-
ráni je v přípravě. Vlastníci hrobů, 
kteří o ně hodlají sami pečovat, by 
se proto měli přihlásit na městském 
úřadě. Radnice je k tomu nyní vyzý-
vá. Pokud tak neučiní, jejich hrobová 
místa včetně pomníků, křížů a další-
ho příslušenství se stanou v souladu 
se zákonem majetkem města. To 
potom bude se svým majetkem 
nakládat dle vlastního uvážení.

Hlásit se ke svému majetku, tedy 
hrobům a jejich příslušenství na sta-
rém hřbitově, a současně i k právu 
o něj pečovat, mohou lidé písemně 
během celého roku až do října 2012 
na velkomeziříčském městském 
úřadě – u Jany Švecové na odboru 
výstavby a regionálního rozvoje. 
Výzva radnice bude zveřejněna 
i přímo na hřbitově, na úřední desce 
MěÚ a na městském webu.

„My souhlasíme s obnovou hřbi-
tova na Moráni, ale má to svoje 
mantinely,“ připomněl starosta 
Radovan Necid. Jimi jsou hlavně 
fi nance. Hřbitov na Moráni je kul-
turní památkou a nebylo jasné, jak 

Město hledá vlastníky hrobů
na starém hřbitově

je to s pomníky a kříži. Nyní se mi-
nisterstvo kultury vyjádřilo, že hro-
bové příslušenství památkou není. 
A to je podstatné. „Kdyby kříže 
a pomníky byly kulturní památkou, 
museli bychom opravovat jiným 
způsobem, než běžným řemeslným, 
a to bychom se, obrazně řečeno, 
nedoplatili,“ podotkl starosta.

Současná situace tedy městu 
umožnila pustit se do nápravy ne-
utěšeného stavu starého hřbitova. 
Již zadalo vypracování odborné 
studie ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem i projektové 
dokumentace na jeho obnovu, ta 
určí i reálné fi nanční náklady. Sta-
noví, které hroby by měly zůstat 
zachovány a které by naopak mohly 
zaniknout. „Určení vlastníků hrobů 
je proto nezbytné. Na obnovu hřbi-
tova budeme hledat fi nanční zdroje 
a je nutné, aby byly majetkové vzta-
hy v pořádku,“ dodal Necid. Vzhle-
dem ke špatnému stavu některých 
hrobových míst lze předpokládat, 
že jejich vlastníkem se stane právě 
město.          Martina Strnadová

Nezaměstnanost 
je obdobná jako loni

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Velkomeziříčsko se drží stále 
nad desetiprocentní hranicí, stejně jako loni. K 30. září 2011 dosáhla 
10,3 % (v září 2010 to bylo 10,5 %). 

To je stále druhé nejvyšší číslo v okrese, hned po Bystřicku (10,6 %). 
Nejlépe je na tom tradičně žďárský mikroregion s nezaměstnaností 7,6 %, 
po něm Bítešsko (8,4 %) a Novoměstsko (9,4 %).

Samotné město Velké Meziříčí má míru nezaměstnanosti nižší, 9,7 
procenta. Eviduje 46 volných pracovních míst, na něž připadá 566 dosa-
žitelných uchazečů o zaměstnání.

Nezaměstnanost přímo ve Velké Bíteši je stejná jako v jejím mikro-
regionu, tedy 8,4 %. Město má k dispozici 31 volných míst pro celkem 
208 uchazečů o práci.

Pro srovnání ve Žďáru nad Sázavou je nezaměstnanost jen o desetinu 
procenta nižší než v jeho celém mikroregionu, činí 7,5 %, volných pra-
covních míst má 128, o ně se uchází 929 zájemců. Méně nezaměstnaných, 
než jich je v regionu, eviduje i samotné Nové Město na Moravě 9 %. To 
má pro 453 uchazečů 17 volných pracovních míst. Jediná Bystřice nad 
Pernštejnem je na tom hůř než její celý mikroregion. Nezaměstnanost ve 
městě je totiž téměř o celé procento vyšší 11,5 %, k tomu má pouhých 6 
volných pracovních míst pro 506 uchazečů o zaměstnání.

Nezaměstnanost je tedy stále poměrně vysoká, ale oproti předchozím 
letním prázdninovým měsícům zaznamenaly všechny uvedené mikro-
regiony i samotná města zlepšení. Vždyť například na Velkomeziříčsku 
v červenci i srpnu míra nezaměstnanosti neklesla pod 11 procent.

Celorepublikově v průběhu září míra registrované nezaměstnanosti 
poklesla na 8 procent, přičemž i celkový počet uchazečů o práci se snížil 
o 1,3 % na 475 115 a počet volných pracovních míst poklesl o 2,4 % na 
39 795.                           Martina Strnadová Zdroj: www.portal.mpsv.cz

Položíte-li dnešní mládeži otáz-
ku, kde je v našem městě staré 
nádraží, možná budete překvapeni 
množstvím záporných odpovědí. 
Na druhou stranu není divu, pro-
tože doba jeho největšího rozkvětu 
skončila téměř před šedesáti lety 
a poté tato lokalita ztrácela na svém 
významu. Nádražní objekty však 
i po zastavení osobní dopravy byly 
ve své většině nějak nadále udržo-
vány a provozovány. K zásadním 
změnám došlo teprve před několika 
málo lety, kdy provozovatel staré ná-
draží téměř přestal využívat pro své 
dopravní potřeby a z celého areálu 
se stalo žalostné torzo.

Vraťme se však na začátek. 
V červnu letošního roku uplynulo 
kulatých 125 let, kdy do Velkého 
Meziříčí přisupěl první vlak. Šlo 
o událost nejvyššího celospolečen-
ského významu, které naše město 
mohlo doslova otevřít světu nejen 
z hlediska obchodní výměny, ale 
také osobní dopravy. Historie uká-
zala, že kam byly přivedeny koleje, 
docházelo obvykle k nebývalému 
rozkvětu obchodu, řemesel i za-
městnanosti. Šlo o období prudkého 
rozmachu investic do výstavby drah 
podporované státem, což mělo na 
jednu stranu blahodárné výsledky, 
avšak v dnešní situaci má naše 
republika díky tomuto procesu 
jednu z nejhustších železničních 
sítí na světě. Udržet tento nákladově 
náročný systém při životě současně 
s neregulovaným „rozvojem“ kami-
onové dopravy se nezdá být reálné.

Příjezd prvního vlaku do tehdy již 
slušně prosperujícího města by za ji-
ných okolností nastartoval jeho další 
nebývalý rozkvět. Událost však 
měla dvě zásadní vady na kráse. Tou 
první bylo trasování tratě, kdy se 
Velké Meziříčí stalo koncovou sta-
nicí místní dráhy, což znamená, že 
se mu vyhnula hlavní trať z Božího 
Požehnání (dnešní Zastávka u Brna) 
do Okříšek. Ta se stala významnou 
částí tzv. Českomoravské transver-
zální dráhy spojující od východu 
na západ severojižní tratě směřující 
k Vídni. Pro naše město tedy byla 
zvolena varianta 22 kilometrů 
dlouhé lokálky s maximálním vyu-
žíváním terénu bez umělých staveb 
s ostrými oblouky (minimálně 250 
metrů) a velkými změnami nivelety 
(maximální sklon 20,5 promile), 
zaústěnou do hlavní tratě doslova 
v polích, protože obec Studenec je 
od nádraží značně vzdálena. Toto 
řešení se pochopitelně odrazilo 
v únosnosti tratě a hlavně v nízké 
maximální rychlosti (30 km/h). 
Druhou a možná ještě větší nevý-
hodou bylo její ukončení naprosto 
nevhodně vysoko nad městem 
(480,6 metrů nad mořem), ačkoli 
původně mělo být nádraží umístěno 
v prostoru dnešní Malé Stránky. 
Snaha ušetřit za každou cenu se 
však projevila zásadním způsobem 
a cestující stoupající vysoko za 
město na vlak a nebo majitelé po-
vozů přepravující dovezený materiál 
ještě dlouho proklínali stavitele. 
Musíme si uvědomit, že na konci 

devatenáctého století hranice města 
končila podstatně nížeji a nádraží 
vlastně končilo na katastru obce 
Oslavice. V letech 1910-1914 bylo 
na dosah zamýšlené přemístění ná-
draží na pole za gymnáziem, avšak 
válka ukončila všechny plány. Přes 
všechny překážky se ale železnice 
postupně stala fenoménem a komu-
nikace směřující do stanice (dnešní 
ulice Třebíčská a Nádražní) se za-
čaly zastavovat domy, takže alespoň 
opticky už nebyla tak oddělena.

Železniční stanice však není jen 
nádražní budova a koleje, i když 
i zde dochází k různým změnám. 
Poslední zásadní přestavba nádraž-
ní budovy pro účely bydlení byla 
provedena po roce 1955. Současně 
s otevřením v roce 1886 byla po-
stavena nejen dřevěná úschovna 
zavazadel stojící dodnes, skladiště, 
záchodky, ale také tzv. topírna, což 
byla budova se dvěma stáními pro 
lokomotivy, kde docházelo k jejich 
údržbě, menším opravám, ale také 
doplňování vody a uhlí. Součástí 
byla i dodnes zachovalá vodárenská 
věž o objemu 45 kubických metrů, 
do které pumpoval vodu parní 
stroj umístěný v dodnes stojícím 
domku u řeky Balinky nedaleko 
koupaliště. Cestující se ve stanici 
mohli občerstvit v za tím účelem 
postaveném hostinci U Beranů. 
S rostoucím významem stanice 
rostl i zájem o nákladní dopravu, 
takže v roce 1931 bylo vybudováno 
skladiště Hospodářského družstva. 
Kvůli zavedení státního obilního 

monopolu muselo být vzápětí v roce 
1935 přistoupeno v postavení dal-
šího, pětipodlažního objektu na 
protilehlé straně. Pro vykládání 
nákladů byl v bezprostředním sou-
sedství nádražní budovy postaven 
dřevěný portálový jeřáb, který byl 
před válkou kvůli špatnému tech-
nickému stavu snesen. Původní 
rozsah kolejiště o čtyřech kolejích 
se rozrostl na šest, přibyly i další 
kusé vlečkové koleje. Od roku 1932 
byl v osobní dopravě zaveden na 
lokálce motorový provoz místo par-
ních lokomotiv, čemuž předcházela 
přestavba topírny, kde došlo k jejímu 
rozšíření zhruba do dnešní podoby.

Zlomem v osudu starého nádraží 
bylo rozhodnutí o urychleném vy-
budování další železniční spojnice 
západ-východ především z vojen-
sko-strategických důvodů, a to 
Havlíčkův Brod - Brno. Bohužel, 
Velkému Meziříčí se trasa zase 
vyhnula a opět na něj zbyla pouze 
lokálka ve formě prodloužení stá-
vající trati s nově projektovaným 
nádražím umístěným sice podstatně 
nížeji, ale opět úplně mimo město. 
Ačkoli práce začaly již v roce 1939, 
válečné události zapříčinily otevření 
nového úseku až v závěru roku 1953. 
Tzv. nové nádraží bylo v té době 
dokončené jen částečně (v provo-
zu pouze dvě koleje), avšak bylo 
rozhodnuto na původním, starém 
nádraží osobní provoz ukončit a ješ-
tě mnoho let trvalo, než se na nové 
nádraží přesunula i nákladní do-
prava.    (Pokračování na straně 7.)

Staré nádraží si připomnělo kulaté výročí. Maketa bude na výstavě

Vykopali válečný granát
Dne 20. 10. 2011 byl obvodnímu oddělení PČR ve Velkém Meziříčí 

nahlášen nález munice. Ta se nacházela u Oslavice a byla objevena pomocí 
detektoru kovu v zemi. Přivolaný pyrotechnik zajistil protipancéřový 
granát z válečného období.

Všechny nálezce potencionálně nebezpečných předmětů
upozorňujeme na základní pravidla

Pokud dospělí nebo i děti naleznou podezřelé předměty nebo tašky 
s neznámým obsahem, doporučuje se vůbec se jich nedotýkat, neházet 

na ně jiné předměty a neodnášet je z místa nálezu. Svůj objev označit 
a ihned oznámit policistům na nejbližší služebnu nebo telefonicky na 
číslo 158. Podle možností zajistit, aby se k místu nálezu nepřiblížil někdo 
jiný. Neodborným zacházením by mohlo dojít k výbuchu a následnému 
vážnému zranění či ohrožení života. Munici odborně zajistí a likvidaci 
provede právě pyrotechnik. I ten musí dbát nejvyšší opatrnosti a volit 
vhodné postupy, neboť technický stav nalezených předmětů může být 
za dobu, co byly v zemi, velmi špatný.

Od začátku letošního roku bylo na policii nahlášeno celkem 24 nálezů, 
z toho nejvíce na Žďársku a Novoměstsku.                                      -pčr-

Model starého nádraží bude vystaven na výstavě v ZUŠ Velké Meziříčí. 
Foto: archiv PS

Historický snímek starého nádraží ve Velkém Meziříčí. 
Foto: archiv PS
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Kraj mimořádně pomůže udržet 
další sociální služby. Uvolňuje miliony

Patnáctka poskytovatelů sociálních služeb na Vysočině se dva měsíce 
před koncem roku dostala do červených čísel a hrozí, že budou muset 
omezit rozsah služeb, propustit spolupracovníky, v nejhorších případech 
je ohrožena existence služby samé. „Meziroční pokles objemu dotací 
ze státního rozpočtu v našem regionu pro rok 2011 je oproti roku 2010 
24 milionů korun a oproti roku 2009 v částce 29 milionů korun. Peníze 
chybí a v současné době je nejvíce ohrožena oblast prorodinné politiky, 
protidrogové prevence a také narůstá počet klientů s žádostí o pomoc 
v oblasti zadlužení, kterým by citelně chybělo sociální poradenství,“ 
uvádí radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál s tím, že 
stárnoucí populace stále častěji vyhledává i pečovatelskou službu, které 
v některých oblastech Vysočiny hrozí fi nanční krach. Tomu má předejít 
další dotace z rozpočtu kraje ve výši 3,657 milionu korun.

Na zajištění sociálních služeb počítal Kraj Vysočina v letošním roz-
počtu s částkou téměř 75 milionů korun, od začátku roku se tato částka 
o více než 10 milionů korun zvedla. Nyní se potřebný objem fi nančních 
prostředků zvedá o další více než tři miliony, tak aby mohly být rozšířeny 
žádané kapacity např. v pečovatelské službě, která umožňuje seniorům 
setrvat v přirozeném prostředí nebo poradenství pro řešení situace lidí 
zadlužených vlivem krize, v neposlední řadě jde o fi nanční zajištění nové 
služby, jejíž vznik je krajem podporován. „Příkladem je Centrum sociál-
ních služeb LADA Lukavec, kterému pomohla ke vzniku dotace ROP, ale 
pokud chce do konce roku udržet v nabídce tolik poptávané odlehčovací 
služby, musíme s provozem pomoci,“ uvádí Petr Krčál příklad.

Financování sociálních služeb v Kraji Vysočina (v mil. Kč)
Dotace/Rok 2010 2011
Kraj Vysočina 85,2 85,1 (k 1. 9. 2011)
MPSV 354 329
Evropské fondy 67,2 60,6 (čerpání k 10. 10. 2011)

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina
Sociální služby jsou závislé na získávání fi nančních prostředků zejména 

z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje, případně z rozpočtu 
obcí. „V současné době chybí v sociální sféře v Kraji Vysočina minimálně 
25 milionů korun. Jejich výpadek stále ohrožuje udržitelnost již fungují-
cího systému poskytování služeb a zachování personálního zabezpečení 
s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám,“ upozorňuje Petr 
Krčál.                                              Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina

Všichni si pamatujeme obtížnou 
situaci ve zdravotnictví na začátku 
letošního roku. Lékaři hrozili hro-
madným odchodem do zahraničí, 
nemocnicím chyběly peníze. Říká 
se – všechno zlé k něčemu dob-
ré. K opatrnému optimismu mě 
vede skutečnost, že naše krajské 
nemocnice našly cesty k úsporám 
a výsledky jejich hospodaření za-
tím vypadají lépe než v minulých 
letech. Pro srovnání – v polovině 
roku 2009 vykazovalo hospodaření 
našich zdravotnických zařízení 
včetně nemocnic ztrátu téměř 27 
milionů korun, loni ve stejný čas 
se propadlo jejich hospodaření až 
na téměř 80 milionů korun. Letošní 
souhrnné hospodaření je po dlouhé 
době v kladných číslech a vykazuje 
zisk ve výši více než tři miliony 
korun.

Dobré výsledky hospodaření jsou 
způsobeny i úsporou související se 
společnými nákupy léčiv, materiálů 
a energií, které organizuje i náš 
odbor zdravotnictví. Vzhledem 
k tomu, že má vývoj hospodaření 
nemocnic podle našich sledování 
pravidelnou tendenci se s kon-
cem roku vylepšovat, nebojím se 
vážných hospodářských propadů. 
Naše nemocnice jsou řízeny velice 
odpovědně a jejich rozpočty jsou 
nastaveny reálně. Na druhé straně 
je jasné, že rok 2012 nebude lehký. 
Stále je třeba počítat s tím, že lékaři 
budou chtít zvýšit platy, zatíží nás 
změna sazby DPH a nevyhneme 
se řešení havarijních stavů. Přitom 
ještě není jasný tok peněz z centra, 
stále marně čekáme například na 
znění úhradové vyhlášky.

Hledáme také nové cesty ke 
zjednodušení organizace zdra-
votnictví, k jeho zefektivnění i ve 
prospěch pacientů. Jednou z nich 
je elektronické objednávání do 
specializovaných ordinací v našich 
krajských nemocnicích, systém 
nazvaný „e@mbulance“. Toto ob-
jednávání pacientů prostřednictvím 
internetu ke konkrétním lékařům 
do 33 odborných ambulancí již 
funguje v Nemocnici Jihlava. Tam 
je registrováno už 840 klientů, 
v současnosti spouštíme stejnou 
službu v Pelhřimově. Příští rok bude 
služba nabídnuta i v Nemocnici 

Slovo hejtmana Kraje Vysočina
Havlíčkův Brod, Nové Město na 
Moravě a v Třebíči. Myslíme přitom 
i na seniory nebo obecně občany, 
kteří nemají možnost připojení do 
počítačové sítě. Pro ty bude v sys-
tému fungovat telefonické centrum, 
kde na základě telefonické objed-
návky zapracují potřebné údaje do 
systému objednávání pracovníci 
nemocnice.

E@mbulance je pouze jedním 
z opatření vedoucích k elektro-
nizaci zdravotnictví v našem re-
gionu. V současné době je totiž 
paradoxem, že na jedné straně 
máme v nemocnicích složité mo-
derní přístroje za miliony korun, 
na straně druhé pořád se ještě na 
mnoha místech ťuká do psacího 
stroje a zakládají stohy papírů. 
Př itom elektronické propojení 
údajů o pacientech šetří náklady, 
zjednodušuje a opět zrychluje 
a zefektivňuje práci zdravotníků. 
Mnozí konzervativci se ale nechtějí 
vzdát pohodlí zavedených návyků. 
Přestože jsme se nedočkali v této 
oblasti zásadní aktivity ze strany 
státu nebo zdravotních pojišťoven, 
pokračujeme v práci na využití 
možností informačních technolo-
gií sami. Pokud se chceme někam 
posunout a být špičkou, respektive 
těmi, kteří se stávají původci pří-
kladů dobré praxe, musíme sáhnout 
do vlastního rozpočtu. Zatím se to 
vyplácí, a tak se nám úspěšně daří 
testovat i vlastní celoregionální 
systém pro výměnu zdravotnické 
dokumentace. Naším cílem je 
v dohledné době provozovat tzv. 
bezpapírové nemocnice.

Složitý léta zakonzervovaný 
systém zdravotnictví nebude leh-
ké proměnit v pružnou fungující 
organizaci využívající moderní 
techniku a nedovolující zneužívání 
nepřehledného fi nancování dosa-
vadního zdravotnictví. Otázkou 
pak je funkčnost nových zákonů 
a postoj státu k regionálnímu zdra-
votnictví, který zatím není vůbec 
vstřícný. Přesto chceme všechny 
nové postupy prosazovat a věřím, že 
se nám podaří prolomit pohodlnost 
některých zdravotníků i částečnou 
nedůvěru občanů. Opravdu jde 
o prospěch nás všech.

Jiří Běhounek

(Dokončení ze strany 1.) Před nimi 
ovšem občané deseti hlasy upřed-

Dostavba obchvatu je na prvním místě
nostnili rekonstrukci a modernizaci 
mateřských škol. Šest hlasů poža-

duje znovu nastartovat komunitní 
plánování sociálních služeb, pěti 
vadí nedostatečná kulturní nabídka 
pro všechny v době prázdnin a dva 
lidé by si přáli řešit sportovní vyžití 
pro seniory.

Řešení některých 
problémů 

z minulého fóra 
pokročilo

Poslední fórum proběhlo již 
předloni, v září 2009. Tehdy lidé 
zvolili jako nejpalčivější problém 
Velkého Meziříčí dopravu a spolu 
s ní nutnost modernizace kul-
turních zařízení ve městě. Co se 
pro zlepšení těchto problémů za 
uplynulé dva roky podařilo udělat, 
shrnul Josef Švec, koordinátor 
Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21, pod jejichž záštitou 
se akce letos již potřetí konala. 
„Město nechalo na vlastní náklady 

zpracovat projektovou dokumen-
taci obchvatu, kterou věnovalo 
kraji, aby pomohlo urychlit jeho 
dobudování. Také zavedlo parko-
vání s časově omezeným stáním,“ 
jmenoval některé konkrétní kroky 
pro zlepšení dopravní situace ve 
městě. Stejně tak na přípravě pro-
jektové dokumentace pro moder-
nizaci kulturního zařízení Jupiter 
club je již také začíná pracovat. 
V roce 2009 také lidé postrádali 
nízkoprahový klub pro mládež. 
Ten nyní již funguje u Billy, pro-
vozuje jej žďárská charita pod 
názvem Wellmez. V oblasti péče 
o stromy a regenerace sídlišť, 
kterou na minulém fóru občané 
také označili za problematickou, se 
nyní město uchází o dotaci. Ta by ji 
měla pomoci řešit komplexně, a to 
i včetně pracovní pozice městského 
zahradníka, jenž by na městskou 
zeleň dohlížel a zodpovídal za její 
stav.                  Martina Strnadová

Dva roky uběhly a Věra Špinarová se znovu objevila ve Velkém 
Meziříčí. S bandem svého syna Adama Pavlíka koncertovala v pátek 
21. října 2011 v Jupiter clubu, jehož velký sál zcela vyprodala. Stejně jako 
předloni. Zpěvačka z Ostravy prostě svoje fanoušky v našem městě má, 
a věrné. A dle ohlasů na jejím webu určitě nejen tady. Ostatně i ti, kteří 
její velkomeziříčský koncert navštívili, nelenili a na internetové stránky 
jí napsali několik pěkných vzkazů. „Paní Věro, váš koncert ve Velkém 
Meziříčí jsme si dali s manželem k narozeninám. Byl to nejkrásnější dárek 
za posledních dvacet let. Škoda jen, že Lucerna je již vyprodaná,“ napsali 
například Marie s Pepou. „Málokdo zvedne Jupiter club ze židle. Vám se 
to povedlo,“ přidala Anet. Dvanáctiletou Kristýnu zase zážitek přivedl 
k nápadu napsat o zpěvačce referát do školy. Další ocenili výkon nejen 
Špinarové, ale i skvělých muzikantů z kapely. Zpěvaččině jmenovkyni 
Věře zase chybí nějaké její nové cédéčko. „Zpívá vám to čím dál líp a pět 
roků od vydání posledního alba je už dlouhá doba,“ přidala do diskuze. 
Právě ji a určitě i všechny další Věra Špinarová brzy potěší. I když se na 
koncertě vyjádřila, že nové CD nemá, neboť ještě neprodala všechna ta 
stará, přesto je chystá. Mělo by vyjít již zanedlouho – v prosinci. Bude se 
jmenovat Věra Špinarová největší hity 1970–2010 s podtitulem Jednoho 
dne se vrátíš.

V tom stejném měsíci, těsně před Štědrým dnem, Věra Špinarová oslaví 
svoje šedesátiny. A při té příležitosti připravuje koncert v Lucerně, svůj 
první. „No co, když tam mohla zpívat Ella Fitzgeraldová nebo Helena 
Vondráčková, proč bych nemohla taky já,“ okomentovala v Meziříčí. 
Má tedy už víc než čtyři desítky let odzpívány. Ale na pódiu rozhodně 
nepůsobí jako usedlá dáma v letech. Naopak, z které její mladší kolegyně 
čiší taková vitalita a „drajv“?                                      

(Pokračování na straně 7.)

Věra Špinarová 
před Lucernou zazpívala 

ve Velkém Meziříčí

Legendární pražská verze muzi-
kálu Jesus Christ Superstar autorů 
Andrewa Lloyda Webbera a Tima 
Rice měla v Praze premiéru roku 
1994, dosáhla 1288 repríz a vidělo 
ji celkem 850 000 diváků. Derniéra 
proběhla v roce 1998.

Velkomeziříčský pěvecký sbor 
Harmonie př i Základní škole 
Školní pod vedením Olgy Ubrové 
a Andrey Svobodové představil 
posluchačům reprízu tohoto muzi-
kálu ve středu 19. října 2011 ve vel-
kém sále Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí. V hlavních rolích zpívali 
a hráli Tereza Jaseňáková jako 
Máří Magdaléna, kterou alternuje 
též její sestra Klára, dále Vojtěch 
Sklenář coby Ježíš Kristus. Michal 
Zezula se představil v roli Jidáše 
Iškariotského, Milan Žanda jako 
Pilát Pontský. Apoštola Šimona 
Zélótese zahrál Michal Zapletal 
a Herodese Antipa ztvárnil Tomáš 
Kotačka.

O hudební doprovod se kromě 
klavíristek O. Ubrové a A. Svo-
bodové postarali pozounista Josef 
Vaňhara, kytarista Jan Havliš a na 
příčnou fl étnu hrála Andrea Šve-
cová.                            Iva Horká
(Pokračování na straně 7.)

Pěvecký sbor Harmonie nabídl posluchačům
muzikál Jesus Christ Superstar

V hlavních rolích se představili Tereza Jaseňáková jako Máří Magdaléna (vlevo) a Vojtěch Sklenář ztvárnil 
Ježíše Krista (ležící).                                                                                                                    Foto: Iva Horká

Jednotlivé skupiny občanů sepisovaly pořadí problémů v daných oblas-
tech.                                                                  Foto: Martina Strnadová

 Dle zpěvu a vitality, které Věra Špinarová předvedla na pódiu, by jí 
její věk nehádal snad nikdo.                           Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Na východ
Už je to dávno, co skončily letní prázdniny. Stále však ještě máme 

v srdcích vzpomínky na teplo, krásné pláže, hory, lesy. Samozřejmě 
i na nové lidi, které jsme poznali, nebo staré, se kterými jsme se znovu 
potkali. Když se zeptáme: Kde jste byli? Tak uslyšíme: Česko, Slovensko, 
Chorvatsko, Itálie, Bulharsko možná také Řecko, Egypt nebo Tunisko. 
A na otázku: Co tak severní Evropa? Tak se hned dozvíme, že tam se 
nejezdí, neboť je tam zima.

Před dvěma lety jsem zde psal o dovolené v Polsku. Dnes bych chtěl 
vzpomenout jednu malou zemi s velmi bouřlivou minulostí. Rozloha 
tohoto státu je 65 200 km2, počet obyvatel 3 365 000. A žijí tam hlavně 
tři národnostní skupiny: Litevci, Poláci a Rusové. Hlavním městem je 
Vilnius a touto zemí je Litva doslova Lietuvos Respublika. A neměli 
bychom zapomenout, že i Čechy byly jakýmsi způsobem spojené s touto 
zemí. Kdo byli Vladislav nebo Ludvík Jagellonský víme. Ale že to byli 
vnuk a pravnuk Vladislava II. Jagellonského, litevského velkoknížete 
a později polského krále, tak na to zapomínáme.

Ale vraťme se do Vilniusu. Tím, co možná nejvíc přitahuje katolické 
turisty nebo poutníky, je obraz Panny Marie Milosrdné, který je umís-
těn v poslední zachovalé městské bráně, dnes už části karmelitánského 
kostela, nazyvané Aušros Vartai – Ostrá brána. Na mapě předválečné 
Evropy to bylo druhé největší mariánské poutní místo Polska. A kromě 
Ostré brány zde najdeme barokní architekturu, zejména mnoho kostelů, 
vilniuskou univerzitu z XVI. stol. a televizní vysílací věž, která se stala 
symbolem boje o nezávislost v roce 1991.

P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb 
od 26. do 30. 10. 2011

Středa 26. 10.
 7.00 mše sv. za Otýlii Žemličkovou s prosbou o dar zdraví,
 za rodinu Žemličkovu a Hlouškovu, za zemřelé
 a za odpuštění všech hříchů  o. L. Sz.
18.00 Oslavice – mše sv. o. Prajka
Čtvrtek 27. 10.
 7.00 mše sv. za manžela Stanislava Lázničku, syna Stanislava,
 rodiče Dvořákovy a sourozence o. L. Sz.
18.00 mše sv. na poděkování za prokázaná dobrodiní
 s prosbou o milosrdenství o. Prajka
18.00 Hrbov – mše sv. o. Parajka
Pátek 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 8.00 mše sv. za zemřelé rodiče Královy a za živé a zemřelé
 příbuzné a za duše v očistci o. Prajka
16.30 mše sv. na volný úmysl o. Parajka
Sobota 29. 10. – památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mu-
čednice
 7.00 mše sv. ke cti sv. Václava a dar svobody o. Parajka
18.00 mše sv. za rodiče a sestru Marii o. L. Sz.
 8.00 Lavičky – mše sv. o. Prajka
Neděle 30. 10. – 31. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za zemřelé a žijící členy rodiny Navrátilovy,
 Žáčkovy, za Boží ochranu a duše v očistci o. Parajka
 9.00 mše sv. za zemřelou rodinu Drápelovu, Přibylovu
 a za duše v očistci  o. Parajka
10.30 mše sv. pro děti, za živou a zemřelou rodinu Rosovu
 a Pospíšilovu, za víru v rodinách, za Boží pomoc
 a ochranu a za duše v očistci  o. L. Sz.
17.30 růžencová pobožnost o. L. Sz.
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče, bratry, strýce a zemřelou
 rodinu Brabcovu o. L. Sz.

Farní oznámení
V pátek bude příležitost ke svátosti smíření a pokání od 7.00 do 
9.00 hodin. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů na faře. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. V neděli 
po večerní mši sv. bude setkání Spolku Ludmila. Na faře jsou 
v prodeji stolní kalendáře na rok 2012.

Ohlášky pro Bory a okolí
Středa 26. 10.
18.00 Horní Bory – mše sv. za Josefa Zástěru a jeho otce o. Parajka
Neděle 30. 10. – výročí posvěcení farního kostela v Horních Borech
 9.45 Horní Bory – mše sv. za Stanislava Juříčka,
 rodiče Schollerovy a dva syny a manžele Martínkovy o. Prajka

-P.LSz-

Českobratrská církev 
evangelická

27. 10.: 14 hodin – výuka náboženství pro děti
30. 10.:  9 hodin – bohoslužby (Petr Gallus),
 10.30 hodin – přednáška a beseda (Co dělá evangelíka
   evangelíkem?)
Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz           -PJ-

Apoštolská církev vás zve 
na páteční fi lmové večery

v pátek 28. 10. 2011 v 18 hodin na ulici Moráňská 2 (naproti poště 
bývalá budova lisovny, 2. patro). Film „Fire proof“ (Zkouška oh-
něm). Vstup zdarma.
Více na www.ac-vm.cz                                                                  -fk-

Dne 14. října 2011 proběhl 4. roč-
ník soutěže O bramborovou po-
choutku Vysočiny. Akce se koná 
každoročně v Havlíčkově Brodě, 
ve městě brambor. Soutěže se zú-
častnilo celkem 6 družstev střed-
ních škol Kraje Vysočina. Po dvou 
z Jihlavy a Havlíčkova Brodu, po 
jednom ze Žďáru nad Sázavou a SŠ 
řemesel a služeb z Velkého Mezi-
říčí. Naši školu reprezentovali dva 
žáci – Žaneta Matulová a Vojtěch 
Robotka, kteří studují obor vzdě-
lání Kuchař – číšník. Soutěžilo se 
ve dvou disciplínách, hlavní chod 
a moučník. Oba pokrmy musely být 
zhotoveny, jak jinak, než z brambor.

Bramborový plněný řízek
s koprovým dresingem

4 porce: brambory oloupané vaře-

Účast na soutěži 
O bramborovou pochoutku 

Vysočiny
né 400 g, vejce 40 g, krupička 120 g, 
sůl 4 g, směs bylinek (zázvor, tymi-
án, oregáno) 5 g, olomoucké syrečky 
100 g, maso 400 g, obal: mouka 
hladká 40 g, vejce 40 g, mléko 40 g, 
strouhanka 80 g, tuk 100 g, dresing: 
zakysaná smetana 120 g, sůl 2 g, 
cukr 2 g, kopr 6 g. 1 porce = 200 g
Postup: Uvařené brambory jemně 
nastrouháme, přidáme nastrouhané 
olomoucké tvarůžky, krupičku, sůl, 
bylinky, vejce. Vypracujeme těsto, 
vyválíme plátky, zabalíme uzenou 
kýtu. Obalíme v trojobalu a usma-
žíme. Dresing: zakysaná smetana, 
sůl, cukr a jemně nasekaný kopr.

Jitka Doležalová, 
SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí

Foto: archiv SŠ řemesel 
a služeb Velké Meziříčí

V okolí každého z nás se občas 
vyskytne někdo, kdo potřebuje 
pomoc. Ať je již staršího věku 
nebo je dítětem, trápí ho nemoc či 
má nějaké postižení a není schopen 
postarat se sám o sebe či o svou 
domácnost nebo jeho blízcí jsou 
vyčerpaní každodenní péčí o něj 
a potřebují si odpočinout. Takto 
vypadá typická situace, kdy je 
možné využít služeb, které nabízí 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
– Osobní asistence nebo Charitní 
pečovatelské služba.

Jaký je však mezi nimi rozdíl?
Osobní asistence je služba po-

měrně nová, tedy i veřejnosti méně 
známá. Její dosah spadá na celé 
území bývalého okresu Žďár nad 
Sázavou. Provozní doba je ne-
přetržitá, takže služeb osobního 
asistenta je možné žádat i v nočních 
hodinách či o víkendu. Vše je ale 
závislé na kapacitě služby. Oproti 
tomu má pečovatelská služba, která 
funguje pouze v okolí Bystřice nad 

Potřebujete pomoci v péči o své blízké?

Desatero technického stavu 
domu a jedna rada navíc.

Bydlení si člověk nepořizuje mockrát za 
život. Jde o významnou investici, proto se při 
pořizování domu nebo bytu vyplatí prověřit 
technický stav. 1. Zeptejte se na stáří domu, 
stav rozvodů (stoupačky kanalizace a vody). 
2. Ptejte se na zdroj vytápění (jeho stáří a na náklady spojené s vytá-
pěním). 3. Nezapomeňte si vyžádat poslední revize elektřiny, plynu, 
komínů a výsledky měření radonu. 4. Střecha je jednou z nejdůležitěj-
ších izolačních konstrukcí. Ptejte se, zda byla v minulosti opravována. 
5. Prověřte stáří a funkčnost oken. 6. V suterénu sledujte zda na stěnách 
nejsou stopy po vlhkosti. Přítomnost vlhkých map a plísní prověřujte 
i v koutech místností ve vyšších patrech i pod střechou. 7. Ujistěte se, že 
na fasádě nebo vnitřních stěnách nejsou trhliny, případně jiné poruchy. 
8. Pokud se v objektu nacházející dřevěné konstrukce, prověřte jejich stav 
a uložení. 9. Nezapomeňte vyžadovat projektovou dokumentaci, pokud 
je u objektu studna, tak požadujte její povolení, vydatnost a kvalitu vody. 
10. Důležitou skutečností z technického hlediska je napojení na vnější sítě, 
jak je zajištěna likvidace odpadních vod, jak je objekt zásobován vodou. 
Na závěr: kromě technického stavu prověřte i právní vztahy nemovitosti, 
zda na ní nevázne nesplacený úvěr, zda není zastavena třetí straně, zda 
na majitele není vypsána exekuce a zda nejsou spojena s nemovitostí 
věcná břemena, o kterých dosud nevíte. Pokud byl dům zrekonstruován 
z dotačních titulů, tak jaké z toho plynou závazky. V případě jakýchkoliv 
pochybností s sebou vezměte na prohlídku realitního makléře a stavaře.

Ivana Dočkalová

Již 230 let uplynulo od vydání 
souboru nařízení známých jako 
toleranční patent. O veřejném 
vyhlášení tolerance nekatolických 
náboženství rozhodl císař Josef II. 
listem ze 13. 10. 1781, proto je toto 
datum považováno za den vydání 
patentu. Ve skutečnosti však bylo 
přesné znění patentu stanoveno 
teprve 20. října a zveřejněno ve 
dnech následujících. Na Moravě byl 
vyhlášen 27. října 1781, v Čechách 
o tři dny později.

Nešlo o zrovnoprávnění s do-
savadním jediným římskokatolic-
kým náboženstvím, ale o toleranci 
dalších tří vyznání – luterského, 

kalvínského a pravoslavného. Pří-
slušníci těchto církví byli sice ob-
čansky zrovnoprávněni s katolíky, 
takže směli provozovat řemesla, 
mohli získat akademické tituly i za-
stávat veřejné úřady, v praxi však 
byli proti katolíkům znevýhodněni.

Vzhledem k tomu, že člověk bez 
vyznání nemohl tehdy oficiálně 
vůbec existovat, musel být každý 
povinně členem některé z těchto 
církví. Tolerováni byli také Židé, 
kteří se podobného postavení do-
čkali v následujícím roce. Skuteč-
nou náboženskou rovnost s katolíky 
získali příslušníci tolerovaných 
církví až v roce 1861.            -ripp-

Patent zvaný toleranční

Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou, 
vymezené časy svých úkonů. Záběr 
činnosti osobní asistence, která se 
stejně jako pečovatelská služba řídí 
zákonem o sociálních službách, je 
poměrně širší. „Pečovatelská služ-
ba zajistí v podstatě vše, co člověk 
potřebuje, ale osobní asistence 
jsou jeho ruce. Osobní asistenti 
pomáhají vykonávat člověku to, co 
by jinak dělal bez svého postižení. 
Uživatel si tak vždy dojedná, na 
jakou dobu asistenci potřebuje. 
Společně tak vykonávají činnost, 
kterou člověk s postižením sám 
nezvládá,“ vysvětluje Mgr. Jaro-
slava Pavlíčková, vedoucí osobní 
asistence.

„Rozdíl v našich službách vidím 
v tom, že pečovatelka přijde do 
domácnosti uživatele pomoci mu 
s něčím, co sám nezvládá. Na-
příklad nakoupí, připraví stravu, 
pomůže s hygienou nebo úklidem, 
s uživatelem pohovoří a odchází. 
To vše v dohodnuté době,“ přidá-

vá vysvětlení Miroslav Prudký, 
vedoucí Charitní pečovatelské 
služby. „Oproti tomu osobní asis-
tent je s uživatelem dlouhou dobu, 
třeba celé dopoledne a pomáhá se 
vším, co sám kvůli svému postižení 
nezvládne. Uklízení a nakupování 
není to hlavní. Jde o víc – především 
o doprovod a přítomnost,“ dodává 
vedoucí charitních pečovatelek. 
Ve žďárské Charitě pracují na 
pečovatelských pozicích prozatím 
pouze ženy.

Obě tyto služby jsou částeč-
ně hrazené ze strany uživatelů. 
Některým zájemcům připadá po-
skytování osobní asistence drahé. 
V reálu však nepokryjí ani třetinu 
poskytované služby. Zbytek musí 
být hrazen z dotací a dalších zdrojů. 
Miroslav Prudký se často setkává 
i s tím, že někteří lidé si často myslí, 
že je poskytování pečovatelských 
úkonů zdarma stejně jako v přípa-
dě ošetřovatelské služby, která je 
hrazena zdravotními pojišťovna-

mi, takže není hrazena ze strany 
příjemce služby. Lidé, kteří službu 
potřebují, mají nárok na příspěvek 
na péči, který je určený právě k hra-
zení těchto úkonů.

Tyto služby jsou terénní, což 
znamená, že jsou poskytovány 
v domácnostech uživatele nebo na 
místech, kde je třeba (např. škola, 
kultura, úřady apod.). Problémem 
podle Jaroslavy Pavlíčkové jsou 
sjednané asistence na krátký časový 
úsek s delšími dojezdy nebo poža-
davek na péči osobního asistenta na 
poslední chvíli, kdy je pak náročné 
službu pokrýt.

„Občas se také stane, že si nás 
pletou s úklidovou službou. Zažil 
jsem i požadavek na sekání trávy 
nebo plení mrkve na zahrádce. To 
ale bylo za čtyři roky, kdy pracuji 
v Charitě, jenom jednou. Ale je 
pořád množství lidí, kteří o nás 
vůbec nic neví,“ dodává Miroslav 
Prudký závěrem.              

Lenka Šustrová

Petice nespí
Počínaje dnem 1. 9. 2011 mnozí občané města Velkého Meziříčí zare-

gistrovali druhé kolo sbírání podpisů na petici pro vybudování krytého 
bazénu ve Velkém Meziříčí. Řádově stovky lidí ji již podepsaly a vzhle-
dem k tomu, že petice stále pokračuje, mohou i další podepsat, pokud i oni 
chtějí vybudování krytého bazénu v našem městě prosadit. Ve 21. století 
vpodstatě o žádný nadstandard dle mého nejde a myslím si, že k městu, 
které má okolo 11 tisíc obyvatel prostě tyto služby pro zkvalitnění života 
občanů patří. Ve městě je několik kontaktních míst, kde mohou občané 
petici podepsat, taktéž v ordinacích některých lékařů a občas mohou 
být členem petičního výboru osloveni kdekoliv. Reakce občanů je velmi 
dobrá, lidé jsou vstřícní a velmi ochotně petici podepisují, nicméně velmi 
často argumentují tím, že: „To se asi v našem městě nepodaří.“ Osobně 
nechápu, proč si to občané myslí, vždyť některé volební strany to svým 
voličům jednoznačně ve svém volebním programu slíbily a „sliby se maj 
plnit nejen o Vánocích“, tady bych poopravila text, „sliby se maj plnit i po 
volbách“. S MUDr. Jiřím Kašem objíždíme osobně některé bazény v okolí 
do 100 km a zjišťujeme fakta o majiteli zařízení, provozovatele zařízení, 
investiční náklady, provozní náklady, dotaci defi citu atd. Oslovení pro-
vozovatelé jsou velmi sdílní, příjemní, poskytují nám spoustu cenných 
informací, provází nás zařízením, umožní fotodokumentaci. Někteří 
se velmi podivují nad tím, že se v našem městě potýkáme s neochotou, 
nevolí, protože oni vidí tyto služby v dnešní době jako zcela normální 
a přirozené, byť jim tato zařízení nevydělávají a musí je dotovat. Nás 
nadchla v jednom zařízení bazénová voda nikoliv chlorovaná, ale slaná, 
která má i léčivé účinky a do bazénu tím pádem mohou i alergici na chlór.

Znění petice:
My níže podepsaní občané, opírajíce se o čl. 18 Listiny základních 

práv a svobod a o Zákon č. 85 Sb. o právu petičním, žádáme tímto Město 
Velké Meziříčí, aby v souladu se společným zájmem obyvatel města Velké 
Meziříčí a jeho okolí, danému statutem města s rozšířenou působností 
a v souladu s volebním programem některých politických stran, zastou-
pených svými zastupiteli v zastupitelstvu města, urychleně stanovilo jako 
svou investiční prioritu vybudování krytého bazénu s relaxačním centrem.

Petiční výbor: Blahová Libuše Mgr., Vel. Meziříčí, Fr. Stránecké 
2061/57, Kaše Jiří MUDr., Vel. Meziříčí, Oslavická 1967/58, Kotoučková 
Libuše, Velké Meziříčí, Krátká 1459/6

Mohou podepisovat: Občané místní části Vel. Meziříčí – Dolní Radsla-
vice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Mostiště, Svařenov, Olší nad Oslavou. Občané 
ze správního obvodu obcí s rozšířenou působností Velké Meziříčí – Baliny, 
Blízkov, Bory, Březejc, Březí, Březské, Černá, Dobrá Voda, D. Heřma-
nice, D. Libochová, Heřmanov, H. Libochová, H. Radslavice, Chlumek, 
Jabloňov, Jívoví, Kadolec, Kozlov, Křižanov, Křoví, Kundratice, Lavičky, 
Martinice, Měřín, Meziříčko, Milešín, Moravec, Netín, Nová Ves, Nové 
Sady, Ořechov, Oslavice, Oslavička, Os. Bítýška, Osové, Otín, Pavlínov, 
Petráveč, Pikárec, Radenice, Radňoves, Rousměrov, Rozseč, Ruda, Sklené 
nad Oslavou, Skřinářov, Stránecká Zhoř, Sviny, Tasov, Uhřínov, Velká 
Bíteš, Velké Meziříčí, Vídeň, Vidonín, Vlkov, Záblatí, Zadní Zhořec.

Občanům děkujeme.                    Za petiční výbor Libuše Kotoučková



Číslo 38 26. října 2011 strana 5

SPORTOVNÍ STŘELBA

ATLETIKA

MARIÁŠ

Finále krajského přeboru
Vysočiny družstev mladších 

žáků a mladších žákyň
Na začátku října proběhlo na atle-
tickém stadionu ve Třebíči fi nále 
krajského přeboru mladšího žactva 
ve vícebojích. Pro toto kolo byly 
zvoleny disciplíny 60 m, 60 m pře-
kážek, míček, dálka a 800 m.
Nejlepšího umístění v jednotlivcích 
dosáhla Agáta Uchytilová – získala 
2225 bodů a obsadila 2. místo. 
V kategorii družstev mladší žáky-
ně v celé soutěži získaly 3. místo, 
družstvo chlapců bylo páté.

Z výsledků:
Děvčata
  2. Agáta Uchytilová 2225 b
15. Adéla Strnadová 1438 b
16. Eliška Běhounková 1432 b
22. Karolína Jelínková 1230 b
47. Lenka Horká 784 b
48. Anna Leščenková 772 b

Chlapci
17. Jiří Studený 863 b
26. Karel Sedláček 686 b
30. Vladislav Koyš 372 b

Celkové výsledky družstev:
Chlapci
1. Atletika Jihlava 839 15
2. TJ Spartak Třebíč 958 15
3. TJ Slavoj BANES Pacov 446 11
4. TJ Jiskra Humpolec 100 8
5. TJ Sokol Vel. Meziříčí 82 7
6. ŠSK Jemnice 90 6
7. SVČ Ledeč n. S. 82 4
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 1
Děvčata
1. Atletika Jihlava 825 18
2. TJ Spartak Třebíč 565 15
3. TJ Sokol Vel. Meziříčí 388 12
4. TJ Jiskra Humpolec 344 11
5. TJ Slavoj BANES Pacov 276 10
6. ŠSK Jemnice 85 8
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 81 7
7. TJ Nové Město n. M. 36 3
8. SVČ Ledeč n. S. 0 0

-vill-

Turnajem v Katově byl zahájen 
seriál mariášnické ligy. Suverénně 
zvítězil hlavní favorit soutěže, 

náš meziříčský kanonýr Bohumil 
Dobrovolný (na snímku). Velko-
meziř íčští mariášníci se svého 
turnaje dočkají v tradičním termínu 
21. ledna 2012. Text a foto:    -dvo-

Sportovní střelecký klub Mostiště 
uspořádal dne 25. září 2011 již 
38. ročník střelecké soutěže o pu-
tovní Pohár SSK Mostiště ve střelbě 
z libovolné a sportovní malorážky. 
Střílelo se 60 ran na vzdálenost 50 
metrů vleže na kruhový terč, kde 
nejvyšší hodnota je 10 bodů, což 
značí zasáhnout kruh o průměru 
10 mm.
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
18 střelců z osmi střeleckých klubů 
z krajů Jihomoravského a Vysočina. 
Počasí tentokrát účastníkům přálo. 
Zrána byla mlha, po jejím rozply-
nutí byly téměř ideální podmínky.
Putovní Pohár SSK Mostiště zís-
kalo družstvo SSK Mostiště 1726 
bodů z osmnácti set možných, 
které střílelo ve složení Michal P., 
Aldorfová J., Michal V. Druzí byli 
střelci SSK Kablo Velké Meziříčí ve 
složení Zelená Ivana, Zelená Iveta, 

Chytka P. nástřelem 1711 bodů 
a třetí bylo družstvo SSK Kuřim 
ve složení Krutílek J., Vyhlídal R., 
Žák P. nástřelem 1552 bodů.

Soutěž jednotlivců:
Kategorie I. – muži a junioři
Materna Jiří (1964) 586 bodů
(SSK Žďár nad Sázavou)
Michal Petr (1984) 580 bodů
(SSK Mostiště)
Pěch Pavel (1971) 575 bodů
(SSK Slatina Brno)
Kategorie II. – dorost, ženy, senioři
Zelená Iveta (1993) 584 bodů
(SSK Kablo Velké Meziříčí)
Zelená Ivana (1991) 579 bodů
(SSK Kablo Velké Meziříčí)
Hlaváček Stanislav (1954) 575 bodů
(SSK Slatina Brno)
Díky sponzorům a mediálnímu 
partnerovi týdeníku Velkomezi-
říčsko bylo možno mezi nejlepší 
jednotlivce rozdělit 18 hodnotných 
věcných cen.        Text a foto: -mich-

Sportovní střelecký klub Kablo Vel-
ké Meziříčí uspořádal dne 2. října 
2011 již 21. ročník střelecké soutěže 
o Pohár SSK Kablo Velké Meziříčí 
ve střelbě z libovolné a sportovní 
malorážky. Střílelo se 60 ran na 
vzdálenost 50 metrů vleže na kru-
hový terč, kde nejvyšší hodnota je 
10 bodů, což značí zasáhnout kruh 
o průměru 10 mm.
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
23 střelců z devíti střeleckých klubů 
z krajů Jihomoravského a Vysočina. 
Počasí tentokrát účastníkům přálo. 
Bylo sice chladno, ale později vy-
svitlo slunce a byl krásný den.
Putovní Pohár SSK Kablo Velké 
Meziříčí získalo družstvo SSK 
Mostiště 1736 bodů z osmnácti set 
možných, které střílelo ve složení 
Michal P., Aldorfová J., Michal 
V. Druzí byli střelci SSK Žďár 
nad Sázavou – ve složení Kaman 
P., Materna J. Hansl A. nástřelem 
1702 bodů a třetí bylo družstvo SSK 
Kablo Velké Meziříčí ve složení 
Zelená Ivana, Zelená Iveta, Chytka 
P. nástřelem 1696 bodů.

Soutěž jednotlivců:
Kategorie I. – muži a junioři
Michal Petr (1984) 579 bodů 
(SSK Mostiště)
Kaman Petr (1973) 579 bodů 
(SSK Žďár n. S.)
Materna Jiří (1964) 579 bodů 
(SSK Žďár n. S.)
Kategorie II. – dorost, ženy, 
senioři
Michal Vladimír (1958) 580 bodů 
(SSK Mostiště)
Fišera Jiří (1951) 580 bodů 
(SSK Chotěboř)
Aldorfová Jana (1987) 577 bodů 
(SSK Mostiště)
Díky sponzorům a mediálnímu 
partnerovi týdeníku Velkomezi-
říčsko bylo možno mezi nejlepší 
jednotlivce rozdělit 16 hodnotných 
věcných cen. SSK Kablo Velké 
Meziříčí touto soutěží zakončilo 
letošní malorážkovou střeleckou 
sezonu a přešlo na střelbu ze vzdu-
chových zbraní. Tyto střelecké 
soutěže se provádí již v halách, 
nebo tělocvičnách, kde nepůsobí 
nepřízeň počasí.

Text a foto: -chyl-

Horácký hokejový klub, o. s.,

v pátek 9. 12. 2011 v restaura-
ci na zimním stadionu v 16 ho-
din s tímto programem:
1. Úvod
2. Zpráva o činnosti a spor-

tovní výsledky
3. Výsledky hospodaření 

a zpráva revizní komise
4. Volba výboru HHK
5. Diskuze
6. Závěr

Přípravka přivezla 
zlato z Pelhřimova

Naši nejmenší hokejisté se tuto so-
botu 22. 10. 2011 zúčastnili turnaje 
v Pelhřimově (viz foto vlevo).
Sestava: Juda P. – Zdvihal Š., Bíbr 
D., Strádal T., Hammer D., Kato-
lický M., Švejda P., Broža O., Jašek 
P. a trenér: Švejda P. st. Branky: 
Švejda P. 10×, Zdvihal Š. 1×, Broža 
O. 1×                                  -jud-

HOKEJOVÁ 
PŘÍPRAVKA

Oddíl házené Tělocvičné 
jednoty Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad
chlapce a děvčata 

narozené
1995–2003

se zájmem o pohyb. Pravidel-
né tréninky pondělí až pátek 
15.30-19.30 hodin ve sportov-

ní hale za Světlou.

V neděli odpoledne 23. 10. 2011 se 
sešli dříve narození hasiči – bývalí 
funkcionáři ve sborech okrsku 

Velká Bíteš na svém pravidelném 
setkání v Křižínkově za účasti 
12 členů a 9 hostů. Zdejší sbor 
dobrovolných hasičů Křižínkov 
jim připravil příjemné prostředí 
v místní obecní restauraci. Po při-
vítání účastníků starostou okrsku 
br. Ludvíkem Zavřelem následo-
vala minuta ticha, kterou si všichni 
připomenuli památku zasloužilých 
hasičů, kteří se tohoto setkání 
nedožili. Dále proběhlo blahopřání 
k životním jubileím. Následovaly 
pozdravy hostů. Bratr Antonín 
Teplý – náměstek starosty OSH 
ČMS Žďár nad Sázavou informoval 
o aktuálním dění v Okresním sdru-
žení hasičů i v samotném Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ve-
doucí aktivu ZH Ladislav Fajmon 
hovořil o práci ZH v okrese i kraji. 
Setkání se účastnil bratr Jiří Klu-
sák – člen výkonného výboru OSH 
Žďár nad Sázavou a garant okrsku 
a Petr Fousek – okrskový velitel. 
Na srazu se účastníci dozvěděli 
o práci hasičů v okrsku, úkolech, 
které hasiče čekají v letošním 
roce, jak v samotném okrsku, tak 
i v okrese. Dříve narození hasiči se 
stále zajímají o dění v našem hnutí 
a někteří se stále aktivně podílejí 
na práci ve svých sborech. Br. La-
dislav Fajmon poděkoval všem 
přítomných za aktivní spolupráci 
a popřál hodně zdraví do dalšího 
setkání. Poděkování směřovalo 
i k rodinám, zvláště manželkám, 
dlouholetých funkcionářů sborů za 
trpělivost a podporu pro práci čle-
nů. V diskuzi všichni hosté ocenili 
celoživotní práci dříve narozených 
dobrovolných hasičů. Po společném 
fotografování pokračovala přátel-

Společnost Wiegel Velké Meziříčí, s. r. o., pořádá
3. ročník WIEGEL CUPU v malé kopané.

26. 11. 2011 od 8 hodin ve sportovní hale u Světlé
Startovné: 900 Kč za družstvo (max. 16 mužstev). Počet hráčů: 4+1

Pro první čtyři družstva a nejlepšího střelce hodnotné ceny.
Startovné je nutné uhradit přímo na přepážce fi rmy Wiegel CZ Žárové 
zinkování, Průmyslová 2052, Velké Meziříčí, v době od 6 do 15 hodin, nej-
později však do 31. 10. 2011. Družstva budou zapsána až po zaplacení 
startovného. Veřejné slosování proběhne dne 4. 11. ve 13 hodin ve Wieglu.
KONTAKT: Zdeněk Konečný, 731 411 639, z.konecny@wvz.wiegel.de

Setkání zasloužilých hasičů okrsku Velká Bíteš

ská beseda ještě dlouho po skončení 
ofi ciálního programu. Po skončení 
ofi cialit následovalo tradiční ob-
čerstvení. Setkání se účastnil br. 
Bohumil Jobánek, člen odborné 
rady ZH okresu Žďár nad Sázavou. 
Sbor dobrovolných hasičů Velká 
Bíteš reprezentovaly na této akci 
bratři Vladimír Veleba; Jan Janíček 
a Jaromír Poledňa. Příští setkání 
zasloužilých dobrovolných hasičů 
z okrsku Velká Bíteš proběhne při 
příležitosti 140. výročí založení 
SDH ve Velké Bíteši.
Titul „Zasloužilý hasič“ je výbě-
rové vyznamenání členů Sdružení 
hasičů Čech Moravy a Slezska, 
které se uděluje členům – hasičům, 
kteří svou celoživotní prací přispěli 
k rozvoji hasičstva. Uděluje se 
zpravidla po 5 letech po udělení 
medaile „Za mimořádné zásluhy“ 
při dodržení délky 35 let členství 
a dovršení 60 let věku. Výrazem 
titulu, který se předává v Centru 
hasičského hnutí na zámku v Přiby-
slavi, je medaile a diplom. Okresní 
sdružení hasičů Žďár nad Sázavou 
má ve svých řadách 65 nositelů ti-
tulu Zasloužilý hasič, od roku 1984, 
kdy byl tento titul poprvé udělen. 30 
nositelů tohoto titulu již zemřelo. 
Dále 80 hasičů má Řád svatého 
Floriána a 2 záslužný Řád české-
ho hasičstva. Nově funguje aktiv 
dlouholetých funkcionářů, který 
čítá 40 členů. V OSH je registrová-
no 2360 členů nad 60 let. Setkání 
funkcionářů pořádají okrsky Nové 
Město na Moravě, Svratka, Žďár 
nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velká 
Bíteš a Velká Losenice.

David Dvořáček, DiS.
Foto: archiv SDH
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Velkomeziříčsko 
v pdf na váš e-mail.

Tel.: 566 782 009;
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me-

zi ric sko.cz;
www.velkomeziricsko.cz

Pozor akce!
29týdenní nosnice za 165 Kč
(nesou). Do vyprodání zásob.

Hrbov 42. Tel.: 737 477 773.

Prodám
■ Trekingové kolo Sprinter Ge-
nesis, pánské. Dále prodám běžecké 
lyže Fischer SL, délka 200 cm, 
běžecké boty Fischer Sport, velikost 
45. Tel.: 721 069 515.
■ Jablka Idared, Šampion, Ru-
bín. 10 Kč/kg. Tel.: 776 748 596.
■ Sporák na zemní plyn, elek-
trická trouba. Cena dohodou. Tel.: 
566 544 456, 733 502 505 po 
18. hodině.
■ Brambory sadbové 6 Kč/kg 
a konzumní 5 Kč/ kg, bílé Adéla 
a červené Laura. Baleny po 25 kg. 
Tel.: 566 544 456, 733 502 505 po 
18. hodině.
■ Rozkládací gauč dvoulůžkový 
s úložným prostorem. Dále pro-
dám garážová vrata dvoukřídlová, 
dřevěná, použitá, š. 2,5 m × v. 2 m. 
Vše levně, cena dohodou. Tel.: 
566 522 114, 728 790 016.
■ Škodu Fabii, výborný technický 
stav, najeto 80 000 km, doloženo 
servisními prohlídkami, r. v. 2001. 
Zlatá metalíza, zimní kola, výba-
va po technické prohlídce. Cena 
70.000 Kč. Dohoda možná. Tel.: 
774 051 285.
■ Pařák na brambory nepoužitý, 
60 l. Korely mladé, cena dohodou. 
Brambory ručně sbírané – 3 Kč/kg. 
Tel.: 731 415 795.
■ Škodu Fabii combi elegance 
1,2 HTP 47 kW. R. v. 10/2006, 
najeto 51 000 km. Barva šedá 

Vrchovecká 25, Velké Meziříčí, 594 01, tel.: 566 522 985

zahájilo prodej ovocných stromů!
Nabízíme kvalitní české výpěstky v širokém sortimentu.

Dům zdraví, spol. s r. o., 
Velké Meziříčí

nabízí ihned k pronájmu
prostory pro garážování 

osobních aut 
cena 600 Kč za měsíc.
Dále nabízí k pronájmu
samostatné garážování 

pro větší auta 
průjezdní výška a šířka – 3 m.

Cena dohodou.
Informace podá pan Babák,

tel.: 566 522 442.

(kapučíno) metalíza. První majitel, 
pravidelný servis. Klimatizace, 
tempomat, palubní počítač, el. př. 
okna, el. zrcátka, 4× airbag, mlhov-
ky, alu kola, ABS, ASR, parkovací 
asistent, hagusy, construct, dálkové 
ovládání, centr. zamykání. Dále 
zimní pneu + řetězy, příčníky na ha-
gusy, vana do kufru. Perfektní stav. 
Cena dohodou. Tel.: 737 358 734.

Brambor y na usk ladnění, 
cena 3,60 Kč/kg, netříděné 
2,20 Kč/kg. Tel.: 733 193 270, 
pí Jurková.

■ Brambory na uskladnění. 
Cena 300 Kč/q. Červené i bílé. Tel.: 
566 544 005.
■ Med lesní. Cena 90 Kč. Tel.: 
732 948 320.
■ Med pastovaný, lesní. Cena 
76–90 Kč plus sklenice. Do VM 
možný dovoz. Tel.: 725 085 058.

Brambory konzumní, baleno 
po 25 kg. Cena 4 Kč/kg. Měřín. 
Tel.: 732 914 159.

■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Tyčky na plot, doma dělané, 
výška 180 cm, asi 1 000 kusů. Secí 
stroj nesený – za traktor a taže-
né brány. Žací stroj MF-70, šíře 
120 cm. Tel.: 723 638 404.
Koupím
■ Židli k pianu – otočnou. Tel.: 
777 145 277.

■ Autosedačku od 3 let, tříkol-
ku. Volejte po 18. hodině na tel.: 
739 149 221.
■ Kdo daruje nebo za symbolic-
kou cenu prodá starší pánské kolo? 
Tel.: 602 512 757.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 s balkonem, 
v OV, ve Velkém Meziříčí. Celková 
plocha 72 m2. Cena 1.320.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.

■ Prodám byt 3+1 v cihlovém 
čtyřbytovém domě. Byt je v OV 
na ul. Záviškova. Podlahová plocha 

72,44 m2, garáž v domě, půdní pro-
stor, dílna, dále 2 sklepy, zahrádka 
na městském pozemku (možnost 
odkupu). Po celkové rekonstruk-
ci, nabízíme včetně vybavení 
pokojů. Vytápění el. přímotopem 
s možností vybudování plyn. to-
pení (přípojka na plyn je v domě). 
V klidném místě, blízko centra. 
Tel.: 776 120 795.

Prodám novostavbu 3+kk, 
1 km od Velkého Meziříčí, 
zastavěná plocha 120 m2, poze-
mek 650 m2. Termín kolaudace 
– konec roku 2011. RK – nevo-
lat! Tel.: 774 747 808.

■ Vyměním byt 3+1 za 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. S doplatkem. Tel.: 
775 214 919.
■ Zděnou garáž, ulice Nad Plo-
várnou (pod zastávkou vlakového 
nádraží. Tel.: 777 701 992.
Pronájem
■ Hledám byt 1+1 nebo chatu 
k pronájmu. Tel.: 605 318 558.

■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 775 714 714.
■ Pronajmu garsonku a byt 3+1 
ve Velkém Meziříčí poblíž centra. 
Byty se nachází v klidném a pří-
jemném prostředí okrasné zahrady. 
Možnost pronájmu i garáže ve 
dvoře domu. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
■ Nabízíme k pronájmu zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmeme byt v rodinném 
domě 2+1. Volejte po 18. hodině. 
Tel.. 603 990 823.
■ Nabízím k pronájmu nově 
zrekonstruované byty v klidném 
prost ředí ve Velkém Meziř íčí 
kousek od centra s možností vlast-
ního parkování. Nejsme RK. Tel.: 
603 966 737.
■ Pronajmu zařízený byt 3+1, 
ulice Čechova, VM. Volný ihned. 
Tel.: 724 148 656.
■ Pronajmu zcela nový nadstan-
dardně kompletně vybavený byt 
3+1 v bytovém domě, lokalita ul. 
Školní, 86 m2, balkon, alarm s PCO, 
možno i garáž, podl. topení, cena 
1.400 Kč/m2 za rok+energie, více 
info včetně fota na vyžádání mai-
lem. Tel.: 775 985 034.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí ve zděné šestibytovce, byt 
částečně zařízen, zrekonstruován 
před 7 lety, velké sklepní prostory, 
k nastěhování do 1 měsíce. Tel.: 
777 606 107.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.

Inzerujte ve VelkomeziříčskuInzerujte ve Velkomeziříčsku
Kromě plošné f iremní inzerce se slevami př i opakování a reklamy 
na webu nabízíme f irmám a organizacím zajímavou formu inzerce –

Inzerujte ve VelkomeziříčskuInzerujte ve Velkomeziříčsku

Více informací o tomto druhu inzerce v rozsahu jedné strany Velkomeziříčska 
vám sdělíme na tel.: 566 782 009 (007), 739 100 979.
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Situace v eské republice
Krádeže vozidel jsou 

v eské republice na den-
ním po ádku. V lo ském 
roce jich bylo odcizeno p es 
12 000, tj. každých 40 minut 
jeden v z. Situace s kráde-
žemi motorových vozidel je 
v eské republice natolik 
vážná, že se jí od roku 2009 
za al zabývat Útvar pro 
odhalování organizovaného 
zlo inu služby kriminální 
policie a vyšet ování. D -
vodem pro tuto zm nu byl 
vysoký stupe  organizova-
nosti pachatel . Enormn  
se zvýšily krádeže voz  
na objednávku p esahující 
jednotlivé kraje a zem . 
Objevila se provázanost 
profesionálních skupin se 
zahrani ím. S otev ením 
schengenského prostoru 
se riziko odhalení krádeže 

nap . luxusních aut snížilo. Takže z bagatelních krádeží máme dnes p ed 
sebou organizovaný zlo in.

D ležitá je prevence
Každý majitel automobilu by se m l postarat o zabezpe ení svého vozu 

a nedávat p íležitost k jeho odcizení. Na trhu najdeme celou škálu produk-
t , kterými si majitelé mohou ochránit sv j v z. Obecn  platí, ím více 
typ  zabezpe ení, tím nižší riziko spojené s krádeží vozidla. Ideální je 
kombinace mechanického zabezpe ení pevn  spojeného s vozidlem spolu 
s elektronickým i identi  ka ním systémem. Když vedle sebe parkuje 
p t aut, tak si zlod j zaru en  vybere to, které není zabezpe ené. Každý 
krok v zabezpe ení snižuje riziko odcizení.

Doporu ujeme – CONSTRUCT

Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT je eský 
výrobek, který znemož uje odcizení aut již 20 let. Masivní bezpe nostní 
systém je pevn  spojen s vozidlem pomocí bezpe nostních trhacích šrou-
b . P ekonání mechanického zabezpe ení CONSTRUCT je proto tak ka 
nemožné. Jeho demontáž je nejen náro ná na as i vybavení, ale také 
zp sobuje zna ný hluk, ímž by na sebe mohl zlod j p i krádeži upozor-
nit. U mechanických p evodovek blokuje CONSTRUCT za azený zp tný 
p evodový stupe , u automatických p evodovek polohu Parkování.

Vývojové odd lení spole nosti klade d raz na vysokou úrove  bez-
pe nosti. Zabezpe ení musí spl ovat p ísné požadavky na konstrukci, 
funk nost a celkové provedení. Odolává tepelným a chemickým vli-
v m, použitý materiál se nestává k ehkým ani po podchlazení tekutým 
dusíkem. Jeho ú innost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných 
funkcích vozidla.

Velký d raz je kladen na zámkovou vložku, která je jednou 
z nejexponovan jších ástí v p ípad  napadení. Zámková jednotka je 
vybavena základní adou s p ti hlavními stavítky a vnit ní stavítkovou 
adou a dále dopl kovými bo ními stavítky. Propracovanou konstrukci 

není možné p ekonat pomocí známých destruktivních metod (nap . vy-
tržením jádra vložky), stejn  tak jako pomocí metod nedestruktivních 
(nap . metoda Bump-key). Zámková vložka spl uje podmínky norem 

SN EN 1303 a SN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší t íd  bezpe nosti 
evropských norem.

Vzhledem k vysoké kvalit  zabezpe ení CONSTRUCT nabízí výrob-
ce prodlouženou záru ní lh tu. V p ípad  dodržení podmínek ro ních 
kontrol, které jsou potvrzeny v záru ní a servisní knížce, se záru ní doba 
prodlužuje až na 5 let od data montáže do vozidla.

Mechanické zabezpe ení CONSTRUCT získalo za dobu své existen-
ce adu významných ocen ní. Jeho kvalitu zohled ují také pojiš ovny 
a leasingové spole nosti, které poskytují p i jeho instalaci do vozidla 
slevy na pojistném.

Krom  klasického zámku adicí páky CONSTRUCT nabízí výrobce 
i dva další produkty, poloautomatické elektromechanické zabezpe ení 
SAFETRONIC a mechanický systém blokace innosti p evodovky spolu 
se zámkem kapoty s názvem CONSTRUCT 3 SYSTEM.

CONSTRUCT v datech a íslech
Je to již neuv itel-

ných 20 let, co se stala 
eská zna ka CON-

STRUCT synonymem 
pro mechanické zabez-
pe ení vozidel proti 
krádeži. Stejn  jako 
„lux“ je vysava em 
a „xerox“ kopírkou, mít 
„construct“ znamená 
mít dob e zabezpe ené vozidlo.

Skupina CONSTRUCT prošla za dobu své existence adou zm n. 
Zpo átku výroba produkovala p ibližn  100 ks m sí n , sou asná kapa-
cita výrobního závodu p esahuje 10 000 ks mechanického zabezpe ení 
CONSTRUCT. Na úsp chu zna ky CONSTRUCT se dnes podílí více 
jak 130 zam stnanc .

Spole nost se z d vodu r stu dvakrát st hovala do v tších prostor, 
naposledy v roce 1998 do areálu Františkov ve Velkém Mezi í í. Ve stej-
ném roce otev ela novou pobo ku v Praze, kam se postupem asu p est -
hovalo vedení obchodu a marketing. O rok pozd ji byla založena dce iná 
spole nost CONSTRUCT Slovakia v Bratislav . Expanze do zahrani í 
však za ala již v roce 1997. Podíl tuzemských a exportních prodej  se 
v pr b hu n kolika let razantn  zm nil. V roce 2007 p esáhl export dv  
t etiny celkové produkce a tato p evaha trvá dodnes. CONSTRUCT se 
p ednostn  zam uje na trhy východní Evropy, kde již n kolik let uplat-

uje své jedine né zkušenosti v oblasti zabezpe ení vozidel. Rok 2006 
byl po átkem expanze na mimoevropské trhy. Skupina CONSTRUCT tak 
napl uje svou vizi být jedni kou na trhu s mechanickým zabezpe ením 
vozidel proti krádeži nejen na evropském trhu.

Za 20 let existence bylo vyrobeno tém  2 000 000 kus  mechanického 
zabezpe ení CONSTRUCT. Miliontý kus byl vyroben v kv tnu 2007, 
další p lmilion spat il sv tlo sv ta o pouhé dva roky pozd ji. Tato ísla 
dokazují období ne ekan  úsp šných obchodních výsledk , kterým sku-
pina CONSTRUCT procházela v letech 2007 a 2008.

Hlavním tématem let 2009 a 2010 však bezpochyby byla globální 
ekonomická krize, jejíž následky zasáhly nejen nejd ležit jší exportní 
trhy skupiny, ale také trh tuzemský. Náhlý prudký pokles prodej  vozidel 
a s  tím i spojený pokles prodej  produkt  CONSTRUCT o více než 60 % 
p im l vedení spole nosti k náhlým opat ením. Jedním z nevyhnutelných 
krok  bylo omezení po tu p evážn  výrobních pracovník  a posílení out-
sourcingu. Skupina CONSTRUCT se dále zam ila na zvyšování kvality 
a vývoj nových výrobk . Zintenzivnila rovn ž své aktivity sm ující 
k otev ení nových trh .

Díky silnému postavení zna ky CONSTRUCT na trhu však skupina 
p ekonala toto náro né období a za rok 2010 se m že op t chlubit nár s-
tem prodej  o 35%.

CONSTRUCT, to je již 20 let boje proti krádeži motorových vozidel
VELKOMEZI Í SKO – P ÍLOHA CONSTRUCT (placená prezentace)

V roce 2011 se CON-
STRUCT stal iniciáto-
rem spole ného projektu 
Policie R, Ministerstva 
vnitra R a oborových 
organizací zam eného 
na zvýšení prevence 
krádeží motorových 
vozidel v eské repub-
lice, na kterém se podílí 
také spole nost CON-
STRUCT. Cílem pro-
jektu Rok zabezpe ení 
vozidel je upozorn ní na 
rizika odcizení vozidel 
a seznámení motorist  
s možnostmi a zp soby 
zabezpe ení vozidel pro-
ti krádežím. Celá akce je 
podpo ena informa ní 
brožurou a obsáhlými 
webovými stránkami
www.rokzabezpecenivozidel.cz.

S partnery projektu se 
m žete setkat na oboro-
vých výstavách a dal-
ších akcích po ádaných 
ve spolupráci s Policií 

R a m stskými poli-
ciemi.

Produkty CONSTRUCT
Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT není 

t eba podrobn  p edstavovat. Jde o zámek adicí páky, který blokuje 
za azený zp tný p evodový stupe  ( i polohu Parkování) již 20 let. Je 
vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiál  a využívá originální 
technické ešení.

Majitelé vozidel vy-
bavených mechanic-
kým zabezpe ením 
(MZ) však nejsou d -
slední a toto za ízení 
nezamykají pokaždé, 
když odejdou z vozu. 
Zabezpe ení se pak 
stává neú inným. 
P ro t o  spole nos t 
CONSTRUCT, vý-
robce mechanického 
zabezpe ení vozidel 
proti krádeži, vyvinu-
la nový typ zabezpe-
ení, které je poloau-

tomatické a zamyká 
adicí páku bez obsluhy. SAFETRONIC je elektro-mechanické zabezpe-
ení vozidel proti krádeži, které se odemyká pomocí bezkontaktního ipu 

a zamyká se automaticky pouze za azením zpáte ky a vytažením klí ku ze 
zapalování. V interiéru není za ízení vid t, umíst ní bezkontaktní te ky 
zná pouze majitel vozidla. Už se vám tedy nem že stát, že opustíte auto 
bez toho, aby bylo uvedeno v innost MZ CONSTRUCT.

Novinkou z produktové ady CONSTRUCT je pak mechanické zabez-
pe ení CONSTRUCT 3 SYSTEM, které p edstavuje zcela revolu ní 
ešení blokující innost p evodovky s možností kombinace se zámkem 

kapoty. CONSTRUCT 3 SYSTEM je vybaven patentovanou zámkovou 
technologií, která využívá originální technické ešení. Bloka ní zaráž-
ka zámku p evodovky znemož uje pohyb úhlové páky, a tím vy azení 
zp tného chodu vozidla. Sou asn  zajíždí bloka ní zarážka zámku ka-
poty do oka, které je umíst no na kapot , a znemož uje tak její otev ení. 
V sou asnosti roste po et krádeží za ízení pod kapotou, zejména drahých 
xenonových sv tel, emuž tento bezpe nostní systém dokáže zabránit.

Text a foto: CONSTRUCT CZECH a.s.

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li 
o tuto formu celostránkové placené propagace vaší or-
ganizace zájem, zavolejte na tel. íslo 732 203 787 nebo 
739 100 979.                                                         -ivh-

Více informací najdete na www.construct.cz.

Obchodní editel  rmy Michael Picka ukazuje certi  kát k prvnímu zámku 
Construct, který byl vyroben pro eský v z Škoda Favorit p ed dvaceti 
lety.                                              Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko

Firma Construct zam stnává v sou asné dob  
na 130 zam stnanc . Snímek pochází z výrobní 
haly ve Velkém Mezi í í. 

Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko

Turistické a informační 
centrum Velké Meziříčí
nabízí k prodeji čtrnác-
tidenní

stolnístolní
kalendářekalendáře
s grafikamis grafikami
OldřichaOldřicha
Inochovského.Inochovského.
Cena kalendáře 100 Kč.

Lze je využít při různých oslavách a výročí 
fi rem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb 
či činnosti nebo při otevírání nových prostor.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej
elektroinstalačního materiálu a svítidel.

Otevírací doba:
Po–Pá: 6.00–17.00

So: 8.00–11.00

Kontaktní informace:
IMAO electric CZ, s. r. o.

Třebíčská 774
594 01 Velké Meziříčí

tel.: 566 523 700
e-mail: imao@imaocz.cz

www.imaocz.cznově otevřeno
světelné studio

Výprodej zboží
od 26. 10. do 31. 12. 2011
boty zimní, č. 28–37   99 Kč,
bunda zimní (za kus) 100 Kč,
tričko krátký rukáv   50 Kč…
U Matesa (starý templ), 

Novosady 85/97 VM

Nepůjde el. proud
Dne 26. 10. – od 7.00 do 18.00 hodin – trafostanice Mostiště druž-
stvo (č. 200485), odběr. stanice Vídeň družstvo (č. 201077) – Vídeň 
35. Dne 27. 10. – od 7.15 do 16.45 hodin – trafostanice Dolní Bory 
Ševčina (č. 200144), trafostanice Horní Bory lom (č. 200221), tra-
fostanice Krásněves kamenolom (č. 200324), celá obec Bory, chaty 
u kamenolomu Krásněves.                                                             -E.ON-

Pátek 28. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, tel.: 566 627 298. Sobota 29. 10. MUDr. 
Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel.: 566 
524 203. Neděle 30. 10. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, 
Velké Meziříčí, 566 522 442. Ordinační doba vždy 9.00 
– 12.00 hodin. Před vyhledáním stomatologické poho-
tovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby 
prohozeny. Mimo uvedou dobu poskytuje zubní poho-
tovost pro dospělé i děti Úrazová nemocnice, Ponávka 
6, Brno, pondělí – pátek 17 – 07 hodin, víkend, svátky 
nepřetržitě tel.: 545 538 421.   Zdroj: http://www.nnm.cz

Zubní pohotovost

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Možnost nastěhová-
ní ihned. Zrekonstruovaný. 
Tel.: 775 565 600 (3).

Seznámení
■ Svobodný 39letý muž bez 
závazků hledá slečnu i rozve-
denou ženu k seznámení. Tel.: 
605 471 460.

Přijmeme
znalou účetní 
pro účtování v programu 

Pohoda.
I důchodkyni. 

Tel.: pí Dvořáková, 
566 524 876, 731 182 054.

Kopretina – centrum pro ro-
diče s dětmi Velké Meziříčí 
(Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388) 

sobota 26. listopadu 2011. Za 
odborné pomoci perníkářky 
Lucie Krejčové z Pikárce bu-
deme sestavovat a zdobit per-
níkové chaloupky a perníčky 
s vánočním motivem. Je nutné 
se objednat do 7. listopadu na 
tel. 777 183 388 nebo e-mailu: 
kopretina.velmez@charita.cz. 
Více na www.zdar.charita.cz 
(sekce Programy).              -zd-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

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

Velká učebna
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, před-
nášek, konferencí, divadel pro děti).

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

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, 
společenské s tanečním 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, osvětlení, datapro-
jekce. Připojení na internet. Akce na klíč (kulturní 
program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s., 

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC – LISTOPAD

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
1. 11. přednáška Povodně v Lukách nad Jihlavou ing. Antonín Vrzáček,
  a Velkém Meziříčí ing. Antonín Dvořák
8. 11. přednáška Nepál Jaroslav Průdek
15. 11. přednáška Alpy Mgr. Tomáš Holcner
22. 11. přednáška Normandie – Bretaň Libor Smejkal

-prog-

Dnes, 26. 10. 2011, je tomu 8 let, co 
od nás odešel můj manžel 
Stanislav Kutil 
z Netína. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu pro-
sím tichou vzpomínku. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Odešel tak náhle, 
že jeho rty nám sbohem 
dáti nestačily…
Dne 19. 10. 2011 tomu byl rok, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 
František Dvořák 
z Dolních Heřmanic. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

VÝZVA

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně společenské organizace 
– Jupiter clubu, s. r. o. Rádi bychom v připravované publikaci zachytili 
činnost nejen této organizace, ale také těch, které ve Velkém Meziříčí 
zajišťovaly kulturní aktivity před jejím vznikem. Byly to JKP, SK ROH 
Vysočina či kulturní spolky. S ohledem na nedostatek informací se na 
vás obracíme s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), 
fotografi e nebo jiné související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při 
zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé předsta-
vení divadelní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
9. listopadu 2011 od 19 hodin

R. Cooney:

Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme, přijďte včas.

která se koná v neděli 30. 10. 2011 v 8 hodin 
v Měříně.
Na lesní rohy troubí trubači OMS Přerov, 
zpívá mužský sbor z Oder.                   -msp-

Myslivecké sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř
zve na

Dne 29. 10. 2011 oslaví naše ka-
marádka
Bára Šancová
z Radenic
18. narozeniny.
Vše nej, hodně štěstí a zdraví přejí 

její kamarádi „Krtci“.

(Pokračování ze strany 3.) 
Muzikál začíná Jidášovým ná-

tlakem na Ježíše před příchodem 
Ježíše a jeho učedníků do Jeru-
zaléma. Jidáš nechápe, čeho chce 
Ježíš dosáhnout a tuší že přichází 
konec. Napětí je cítit i mezi ostat-
ními učedníky. Ježíš se blíží k Je-
ruzalému, kde velekněží docházejí 
k názoru, že by měl zemřít. Ježíš 
slavnostně vstupuje do města a dav 
provolává Hosanna. Kaifáš žádá 
Ježíše, aby dav zklidnil. Jeden z Je-
žíšových učedníků, Šimon Zélótes, 
a s ním celý dav, žádají Ježíše, ať se 
ujme vlády a spolu s nimi se postaví 
Římu, ten to však odmítá. Ježíš 
v Jeruzalémě vstupuje do chrámu 
a vyhání odtud překupníky, potom 
se k němu obrací veliký dav nemoc-
ných, on však nemá sílu je všechny 
uzdravit; Marie Magdaléna ho pak 
ukládá ke spánku. Jidáš jde za kně-
žími a prozradí jim, že Ježíš bude 
ve čtvrtek v noci sám v zahradě 
getsemanské; od kněží dostává za 
tuto informaci peníze.

Při poslední večeři Ježíš překva-
peným učedníkům oznamuje, že ho 
jeden z nich zradí a druhý zapře. 
Po večeři, zatímco ostatní učed-
níci spí, se Ježíš modlí v zahradě 
getsemanské a žádá Otce, aby ho 
zbavil nutnosti své oběti, končí však 
slovy „děj se vůle tvá“. V tom při-
chází Jidáš a líbá Ježíše, aby stráž 
poznala, koho mají odvést. Ježíš je 
zatčen, Šimon Petr ho třikrát zapře. 
Herodes předává Ježíše zpět před 
Piláta, ať ho odsoudí. Jidáš vrací 
peníze kněžím a v zoufalství si 
bere život. Kaifáš žádá po Pilátovi 

Pěvecký sbor Harmonie nabídl posluchačům muzikál Jesus Christ Superstar

pro Ježíše smrt, ten s ním mluví, 
konstatuje, že „nespáchal nic, zač 

by trest ukládal“, nakonec ho ale 
pod nátlakem zfanatizovaného davu 

dává zbičovat a Ježíše odsuzuje 
k smrti.                Připr.: Iva Horká

Členové sboru Harmonie v repríze muzikálu Jesus Christ Superstar na prknech velkého sálu Jupiter clubu 19. 10. 2011.                Foto: Iva Horká

Věra Špinarová před Lucernou zazpívala ve Velkém Meziříčí

(Pokračování ze strany 3.) Když spustila některý 
z rockově laděných hitů, byla naprosto ve svém 
živlu, ale stejně si užila i baladické písně. Třeba 
tu Je nám dáno. „Krásný text, jeden z posledních, 
který pro mě napsal Pavel Vrba,“ podotkla. Však 
o ní jednou známý hudební kritik Jiří Černý prohlá-

Staré nádraží si připomnělo kulaté výročí. Maketa bude na výstavě
(Pokračování ze strany 2.) Nicméně 
s přibývajícími kolejemi nové stani-
ce (poslední položeny v 60. letech 
v souvislosti s výstavbou Mostišťské 
přehrady), ubývá kolejí na starém 
nádraží, takže již v roce 1959 se 
jejich počet zmenšil na polovinu.

Od prodloužení lokálky na Kři-
žanov se ze starého nádraží stává 
tzv. strojová stanice, kde byly 
ošetřovány lokomotivy a motoro-
vé vozy a kam zajížděly nákladní 
vlaky obsluhovat místní vlečky, 
ať už šlo o obilí, dřevo či později 
hnojiva. Stav kolejiště se postupně 
zhoršoval v důsledku špatné údržby 
a docházelo k jeho další redukci. 
Skutečnost, že ve Velkém Meziříčí 
skončil parní provoz až v roce 1976, 
byla mimo jiné způsobena právě 
stavem svršku na starém nádra-
ží, kam nemohly těžší motorové 
lokomotivy zajíždět. Ačkoli zde 
nebyla od 21. prosince 1953 osobní 
doprava, po několik dalších desítek 
let se toho zde mnoho nezměnilo, 
nepočítáme-li demolice některých 
dřevěných nevyužívaných skladů.

Ani po roce 1989 nic nevypovídá 
o nějakém zániku, kromě zrušení 

vlečky v areálu dnešního Poexu, 
kterou zabrala rozšiřující se budova. 
Dokonce se počítalo s rozšířením 
topírny pro delší a výkonnější mo-
torové lokomotivy, byl vybudován 
přístřešek u stojanu s naftou. Zlom 
však nastal s postupným celostát-
ním vyklizením pozic monopolního 
železničního dopravce na 
přepravním trhu, absencí 
jakékoli obchodní politi-
ky a přenechání byzny-
su rychle se rozvíjející 
soukromé automobilové 
nákladní dopravě. Tím 
došlo k prudkému po-
klesu nákladní dopra-
vy po železnici a mnohá 
infrastruktura se stala 
nepotřebnou, tak jako 
v případě starého nádraží, 
kde se bývalá topírna stala 
jedním z terčů postupné 
devastace, ačkoli o její 
koupi usilovalo několik 
zájemců. V létě kolejiště 
př ipomíná spíše nepo-
sečenou louku a nebýt 
občasné nakládky dřeva, 
už by tu asi nebyly ani ty 

zbytky kolejí. Pohled na tuto část 
našeho města není zrovna příjemný 
a nic nenapovídá tomu, že zde kdysi 
bylo jedno z center života Velkého 
Meziříčí.

Jestliže máte zájem podívat se, 
jak naše staré nádraží vypadalo 
v době své největší slávy, zveme vás 

na naši tradiční podzimní výstavu 
do Základní umělecké školy Velké 
Meziříčí 12. – 13. a 17. – 20. listo-
padu, kde je součástí modelového 
kolejiště také zmenšenina starého 
nádraží, kam na rozdíl od skuteč-
nosti, stále zajíždějí vlaky…

Připravil: Pavel Stupka

sil, že má naprosto přirozený cit pro výběr skladeb, 
které jí dokonale sednou. Koncert byl tedy průřezem 
její tvorby, zazněly staré hity i méně známé písně. 
A která byla tím zlatým hřebem večera? To snad ani 
není třeba psát…

Martina Strnadová

Adam Pavlík band ve složení: zprava Adam Pavlík (klávesy, zpěv), Petr Musálek (bicí), Martin Sýkora (kytary, 
zpěv), Jiří Hrabovský (basa, zpěv) a Ivo Šindel (kytara, klávesy, zpěv).                     Foto: Martina Strnadová



Loutkové divadlo
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořá-
dá v sobotu 5. a 19. listopadu 2011 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo 
s názvem O PYŠNÉ KOZE.
Vstupné 35 Kč, rezervace vstupenek na 
tel.: 566 782 004-5, program. oddělení 
JC. Rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to 
po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 
14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Včera, dnes a zítra –
Felix Holzmann
v hlavní roli David Šír
Pátek 4. 11. 2011 od 19.30 hodin v kino-
sále Jupiter clubu. Vstupné 190 Kč. Prodej 
vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004 (001)

Komici s. r. o. –
Stand up comedy show
Vystoupí nejlepší komici z pořadu „Na 
stojáka“ televizního kanálu HBO – Miloš 
Knor, Iva Pazderková, Ruda z Ostravy, 
Karel Hynek.
Středa 16. 11. 2011 od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu, vstupné 
v předprodeji 190 Kč, na místě 240 Kč. 
Předprodej probíhá na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004. 
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

 DIVADLA  RŮZNÉ KONCERTY

 VÝSTAVY

 DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 

Odpoledne
s muzikou
Ladislava Prudíka
Neděle 30. 10. 2011 od 15.30 
hodin ve velkém sále Jupiter 
clubu. Vstupné 100 Kč, předpro-
dej probíhá na program. oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 
(005). Stolové uspořádání. 

Marta Jandová 
a Die Happy
Neděle 6. 11. 2011 od 20 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu. Vstupné 
390 Kč, předprodej probíhá v Jupi-
ter clubu – program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004, eM Móda – Vr-
chovecká 74, tel.: 564 409 319 a dále 
v předprodejní síti Ticketportal 
a Ticketpro.

Soutěž o volné vstupenky 
na koncert Marty Jandové a Die Happy
Soutěžní otázka:

Jaké profesi se chtěla Marta věnovat, 
než se stala zpěvačkou?

Odpověď vepište do níže otištěného kuponu a vystřižený jej doručte do 
redakce nejpozději do pondělí 31. 10. do 12 hodin. Ze správných odpovědí 
vylosujeme 3 výherce. Každý obdrží 2 volné vstupenky na výše avizovaný 
koncert.                                                                                                -red-

Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, 
Agentura Jaroslavy Svobodové
Žena vlčí mák
Hra je monologem starší dámy, která 
prožívá ve věku, kdy se většina jejích 
vrstevnic už dávno smířila s šedí, jed-
notvárností a osamělostí zbytku života, 
nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, 
ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě o deset let 
staršímu, než je ona sama. V dnešní době 
tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je věk a zkušenost 
handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná 
vás překvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.

Pondělí 5. prosince 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER
Africká královna
Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.

Jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (001).

Petr Fafílek – 
Nálady Vysočiny – 
prodejní výstava obrazů
Novoměstský výtvarník se ve své tvorbě 
zaměřuje na olejomalbu, především na 
realistickou malbu krajin, ale maluje 
i obrazy na zakázku (např. portréty, malbu 
na stěnu).
Jupiter club, výstavní síň, prac. dny 
8–16 hodin, neděle 14–16 hodin. Otevřeno 
do 31. 10. 2011.

Radost z našich rukou 
– práce Dětského
střediska Březejc
Jupiter club, předsálí kina, prac. dny 
8–16 hodin a před každým filmovým 
představením. Otevřeno do 31. 10. 2011.

Anna Franková – odkaz
pro současnost
Muzeum Velké Meziříčí. Putovní výstava 
zapůjčená ze Židovského muzea v Praze. 
Otevřena do 31. 10. 2011.

Ze života hmyzu – 
výstava výtvarného 
oboru ZUŠ Velké 
Meziříčí
Výstavní sál Městské knihovny Velké 
Meziříčí, otevřena do 2. 11. 2011.
Více na www.knihovnavm.cz

Kruh přátel hudby 
Velké Meziříčí
2011–2012
Souboj klavírních 
improvizátorů
Středa 23. 11. 2011 od 19.30 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu. Vy-
stoupí klavíristé Zdeněk Král a To-
máš Ibrmajer. Předprodej vstupe-
nek a bližší informace na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004. 
Vstupné: 150 Kč dospělí, 120 Kč 
(děti, studenti, senioři).

Galerie světového muzikálu
Ondřej Brejška, Iveta Špačková, Tomáš Mrazík, Tereza Smejkalová, 
Petr Jan, Gabriela Smejkalová, Tomáš Kotačka, Kateřina Karmazínová, 
Michal Motyčka, Martin Caha. Moderují otec a syn Poláškovi.
Neděle 20. 11. 2011 od 19 hodin. Velký sál Jupiter clubu, předprodej na 
program. oddělení JC – 100 Kč, na místě 130 Kč.

Pavel Bobek
se skupinou 
Malinaband
Pátek 25. 11. 2011 od 19.30 ho-
din ve velkém sále Jupiter clubu. 
Vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej 
vstupenek na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).

Vánoční koncert 
Jakuba Smolíka
Neděle 11. 12. 2011 od 19.30 ho-
din ve velkém sále Jupiter clubu. 
Vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej 
vstupenek na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).

Plesy v bílém
Pořádá Jupiter club, s. r. o. a taneční škola Starlet 
Brno manželů Buryanových.
► Pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce ta-

nečních v 19 hodin je Bílá prodloužená v pátek 
11. 11. 2011 od 19 hodin.

► Pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce 
tanečních v 17 hodin je Bílá prodloužená 
v sobotu 12. 11. 2011 od 19 hodin.

Hraje taneční skupina M. E. Š., vstupné pro veřejnost: 100 Kč, 20 Kč 
místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu. Rezervace a prodej 
vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005).

KINO JUPITER CLUB
ŘÍJEN – LISTOPAD 2011

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

Čtvrtek 27. října v 19 hodin
Filmový klub
BRATŘI
Válečné drama USA, původní znění, české titulky. Režie Jim 
Sheridan, v hl. roli T. Maguire, N. Portman a J. Gyllenhaal. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 50, 75 Kč 105 minut
Středa 2. listopadu v 19.30 hodin
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Zbavte se jich!
Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šílenec, sadista nebo magor? 
Utéct není žádné řešení. Těmhle mizerům je třeba zatnout tipec. Režie: 
S. Gordon. V hlavní roli J. Bateman, Ch. Day, J. Sudeikis, J. Aniston, 
K. Spacey, C. Farrel, J. Foxx, J. Bowen, D. Sutherland. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 98 minut
Úterý 8. v 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonvi-
ván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa 
musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se 
nesmí nudit…” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v ka-
ždodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého šede-
sátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně 
korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností 
nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek 
a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených 
rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců 
jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery… Z nudného slušňáka Ondřeje se 
pak díky románku s krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán 
tvorstva.  Scénář a režie Jiří Vejdělek. V hlavní roli B. Polívka, J. Machá-
ček, S. Stašová, P. Hřebíčková, V. Kerekés. Mládeži do 12 let nevhodný. 
Komedie ČR.
Vstupné: 74, 76 Kč 115 minut
Středa 9. v 19.30 hodin
ZROZENÍ PLANETY OPIC
Místo evoluce… revoluce. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo 
toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Režie R. Watt. V hlavní roli 
J. Franco, F. Pinto, A. Serkis, T. Felton, B. Cox. Akční sci-fi  fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 76, 78 Kč 105 minut
Středa 16. v 18.30 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný 
čas a špatné místo. Jejich prvotním cílem se stal Divoký západ a doba 
kdy všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty proklatě nízko. Kombina-
ce westernu a sci-fi  zní na první pohled bizarně, jména tvůrců ovšem 
slibují mimořádný zážitek. Akční sci-fi  fi lm, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 118 minut

Marta Jandová a Die Happy 
Die Happy je německá skupina z Ulmu, kterou založila roku 1993 Češka 
Marta Jandová a Thorsten Mewes. Jeden kritik označil její hudební styl za 
„popcore“, což je směs rocku a popu. Svým albem Four & More Unplu-
gged, které vyšlo 11. listopadu 2005, si splnila Die Happy svůj sen, protože 
vydala mnoho svých písniček unplugged. Když se začalo prodávat album 
„No Nuts No Glory“, zařadilo se ihned do top 10 prodejnosti u jednoho 
z největších internetových prodejců.
Kapela Die happy není jen jednou z nejtalentovanějších německých roc-
kových band, ale je i nejpilnější kapelou vůbec. Od roku 2001 odehráli 
více jak 850 koncertů, nahráli a vydali 5 studiových alb, unplugged CD 
a dvě DVD.                                                                                           -pp-

Adventní světýlka
S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče k roz-
svěcení světýlek na náměstí. Vezměte s sebou světýlka v podobě 

lampionů, svíček, prskavek…

Rozsvícení vánoční výzdoby
Vystoupení pěveckého sboru Harmonie

Nebeský pošťák
Balonky štěstí

Divadelní pohádka ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
neděle 27. listopadu 2011 začátek v 16.45 hodin
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TJ Sokol VM – HC Zlín 25:27 
(17:13)
Začátek utkání vyšel lépe hostům, 
začali jsme příliš bojácně a než jsme 
se rozkoukali, prohrávali jsme 0:4. 
V 5. minutě se už podařilo vsítit 
první branku a zlepšenou hrou, jak 
v útočné, tak v obranné fázi jsme 
utkání vyrovnali (18. minuta 10:10). 
Hrála se rychlá, pohledná házená 
a naši hráči měli v této fázi navrch. 
Do poločasu jsme si tak vypracovali 
čtyřbrankový náskok 17:13.
Úvodní desetiminutovka byla 
z obou stran soubojem obran, když 
padlo na obou stranách pouze po 
dvou brankách (19:15). Jen těžko 
se naši hráči prosazovali přes dobře 
bránící Zlín, který s přibývajícím 
časem převzal otěže zápasu (22. 
minuta 20:22). Po oddechovém 
čase se nám ještě podařilo srovnat 

na 22:22, ale to bylo z naší strany 
vše. Navíc se ještě zranil do té doby 
dobře hrající Honza Svoboda a jen 
těžko jsme hledali sílu na vyrovnání 
proti lépe fyzicky připravenému 
soupeři. Hosté si dokázali pohlídat 
těsné vedení do závěrečného hviz-
du a vyhráli 25:27. Dorostenci tak 
v této sezoně vyšli poprvé bodově 
naprázdno.
7 m hody 2/2:1/1 vyloučení: 2:1.
Sled branek: 0:4, 3:5, 6:6, 7:9, 10:10, 
12:11, 14:12, 17:13, 19:15, 20:18, 
22:22, 23:24, 24:25, 25:27.
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pospíšil Jan (9/2), Juránek Jakub (4), 
Svoboda Jan (4), Janíček Martin ml. 
(3), Pavliš David (2), Blaha Tomáš 
(2), Horák Petr (1), Lečbych Jan, 
Macoun Filip, Ambrož Michael, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Janíček Martin.        -šid-

Předposlední soutěžní turnaj pod-
zimní části zahájily domácí hráčky 
třígólovou porážkou s Havlíčko-
vým Brodem 4:7 (3:3). Sehráli jsme 
velice vyrovnanou partii, v níž na-
konec měla navrch aktivní obrana 
soupeřek, která pro naši kanonýrku 
Agátu Uchytilovou výrazně omezo-
vala prostor k zakončení.
Druhý duel se od prvních minut 
vyvíjel lépe pro soupeřky z města 
perníku (1:4, 3:6, 5:7). Zlepšená 
obrana a útočná souhra v závěru 
prvního poločasu znamenaly obrat 
pro naše barvy. Ani po přestávce 
jsme nepolevili a po velmi dobrém 
kolektivním výkonu po zásluze 
zvítězili čtyřbrankovým rozdílem: 
VM – Pardubice 15:11 (8:7). Opo-
rami v tomto souboji byla Tereza 
Pavlíčková a brankářka Jarmila 
Šabacká.
V pořadí druhé vítězství domácích 
žaček bylo spíše dobýváním sou-
peřovy obrany a „nastřelováním“ 
brankáře. Ledečský celek hrál 
velmi disciplinovaně v útoku a ne-
ustále se držel v gólovém kontaktu 
(3:3, 5:4, 8:7, 9:9). Naše velmi dobrá 
hra zejména v obraně se vyplatila, 
když se v závěrečné fázi podařilo 
získat důležité míče a rozhodnout 
rychlými brejky: VM – Ledeč nad 
Sázavou 12:9 (7:5). V tomto souboji 
se dařilo Denise Zezulové.

Poslední turnajové vystoupení 
proti vedoucímu celku soutěže 
bylo poměrně jasnou záležitostí 
hostujícího týmu. Do osmé minuty 
jsme statečným odporem drželi 
nerozhodný stav 3:3. V dalších 
minutách se začala projevovat větší 
fyzická převaha a hráčská vyrov-
nanost kádru soupeřek. Ani ve 
druhém poločase lídr tabulky ne-
ponechal nic náhodě a po zásluze 
si upevnil svoje výsadní postavení 
v celkové tabulce: VM – Žirovnice 
6:14 (4:9).

Pořadí v turnaji:
1. Slavoj Žirovnice 50:24 8
2. Jiskra Havlíčkův Brod 40:35 6
3. TJ Sokol V. Meziříčí 37:41 4
4. SHK D-P Pardubice 44:55 2
5. Kovo Ledeč n. Sáz. 33:49 0
Hrály: Šabacká Jarmila – Uchyti-
lová Agáta (31), Zezulová Denisa 
(3), Pavlíčková Tereza (3), Buch-
tová Eliška, Singerová Klára, 
Teplá Lucie, Pospíšilová Mar-
kéta, Mejzlíková Lucie, Izdná 
Jana. Trenérky Jelínková Radka, 
Závišková Ilona.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 29. října
11.00 1. liga mladší dorostenky – 
Karviná
13.00 2. liga ženy – Karviná
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Oblastní přebor východní Čechy
Mladší žákyně – turnaj Velké Meziříčí

2. liga mladší dorost Morava

TJ Sokol VM – TJ Sokol Dolní 
Cerekev 28:25 (16:13)
První desetiminutovka byla vyrov-
naná, když obě družstva vstřelila 
po dvou brankách. Na našich hrá-
čích byla vidět mírná nervozita, 
která se projevila dvěma nepro-
měněnými „sedmičkami“ a dvěma 
brejky. Pak naši hráči zlepšili 
útočné kombinace, které zakon-
čovali především Martin Janíček 
s Tomášem Blahou a udržovali si 
mírné vedení. V závěru poločasu se 
ještě povedlo několik dobře sehra-
ných útočných akcí do křídla, které 
znamenalo tříbrankové vedení. 
Na začátku druhé půle jsme ještě 

měli možnost hrát přesilovou hru, 
kterou hráči dokonale zužitkovali 
a vytvořili si tak rozhodující pě-
tibrankové vedení, které udržovali 
až do konce utkání.
7 m hody 0/2:2/2, vyloučení 1:2.
Sled branek: 1:2, 5:3, 8:5, 9:9, 11:10, 
13:12, 16:13, 19:14, 23:17, 25:20, 
28:21, 28:25.
Sestava a branky: Vojtěch Drápela 
– Janíček Martin 8, Blaha Tomáš 7, 
Fiala Martin 5, Ambrož Michael 2, 
Macoun Filip 2, Svoboda Filip 2, 
Pažourek Tomáš 1, Pospíšil Martin 
1, Frejlich Tomáš, trenéři: Šidlo 
Ladislav, Janíček Martin.

-šid-

Jihomoravská liga starší žáci

Extraliga
Auto Dobrovolný VM – Agromo-
tor VM 7:4
Šefčík, Říha 2, Vondráček Jiří 2, 
Weber, Dobrovolný – Říha, Sobot-
ka, Kadela, Štěpánek
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Lukáš 7:3
Klouda 2, Pyrochta 2, Strnad 2, 
Hanáček – Malát 2, Málek
SK Vídeň – Technické služby 
VM 3:5
Janák, Pospíšil, Vídeňský – Dvořák, 
Chatrný, Kružík, Vítek, Pospíšil
SK Omega VB – Sanborn VM 2:5
Dvořák, Dobrovolný – Pondělíček 
2, Bednář 2, Puffer
HC Bory – SK Netín 9:4
Kovář 2, Kuchař 2, Dvořák 2, 
Novák, Uhlíř F. ml., Uhlíř F. st. – 
Špaček 2, Juda, Kolář
 1. Sanborn VM 4 4 0 0 33:9 8
 2. SK Netín 4 3 0 1 28:18 6
 3. Technické služby VM 4 3 0 1 23:17 6
 4. SK Omega VB 4 2 1 1 18:11 5
 5. HC Bory 4 2 1 1 26:22 5
 6. Agromotor VM 4 2 0 2 17:18 4
 7. SK Afcon Kunšovec VM 4 1 0 3 19:26 2
 8. Auto Dobrovolný VM 4 1 0 3 15:26 2
 9. HC Lukáš 4 1 0 3 17:32 2
10. SK Vídeň 4 0 0 4 7:31 0

1. liga
Farma Měřín – River VM 4:7
Kocanda, Motyčka, Puža, Oulehla 
– Rous 4, Vrtal 2, Lovětínský
HC Tasov – SK Lavičky 1:6
Mladý – Nevěčný 3, Skryja 2, 
Chrást
SK Stránecká Zhoř – HC Piká-
rec 7:6
Bartůšek 2, Sojka 2, Vlach J., 
Vlach Z., Urbánek – Broža, Hudec, 
Chrást, Jaša, Jízdný, Vařejka
Horní Heřmanice – NHÚ Balinka 
VM 2:2
Mejzlík J., Kutílek – Strádal M. 2
HCF Dráhy VM – HC Benetice 
2:3
Mičuda, Tuček – Mikuláš, Krejčí, 
Houzar
 1. HC Tasov 4 3 0 1 12:10 6
 2. SK Stránecká Zhoř 4 3 0 1 20:19 6
 3. NHÚ Balinka VM 4 2 1 1 12:9 5
 4. HC Pikárec 4 2 0 2 18:15 4
 5. HC Benetice 3 2 0 1 11:9 4
 6. SPL Radostín n. Osl. 3 2 0 1 10:8 4
 7. River VM 4 2 0 2 13:12 4
 8. SK Lavičky 4 1 0 3 16:17 2
 9. Farma Měřín 3 1 0 3 13:15 2
10. HCF Dráhy VM 4 1 0 3 10:15 2
11. Horní Heřmanice 3 0 1 2 8:12 1

-vid-

Dorostenecká liga juniorek U19 
měla na pořadu první dva domácí 
zápasy. V kategorii starších doroste-
nek je to druhá nejvyšší soutěž v re-
publice a tým BK Velké Meziříčí se 
této soutěže účastní třetí rok po sobě. 
Soupeři už si na „netradičního“ 
účastníka mládežnických basketba-
lových soutěží zvykli a město Velké 
Meziříčí i tělocvična ZŠ Školní už 
pro ně nejsou neznámou lokalitou.
BK VM – BK Příbor 61:74 (29:45)
BK VM – SBŠ Ostrava B 63:47 
(43:27)
O víkendu přivítal náš tým soupeře 
ze severní Moravy. V sobotu byl 
na programu zápas s Příborem. 
Prvních šest minut zápasu nám 
vycházelo a drželi jsme si mírný 
náskok. Potom však přišlo období, 
kdy hlavně v obraně náš tým půso-
bil velmi ospalým dojmem. Soupeř 
našeho „obranného váhání“ doko-
nale využil a vytvořil si dokonce 
19bodový náskok.
V druhé polovině zápasu nastou-
pily naše hráčky jako pokropené 
živou vodou. Výrazně se zlepšil 
výkon v obraně a i když ze začátku 
druhé poloviny nám opravdu nešla 
střelba, tak se nám soupeř přestal 
vzdalovat. K velké bojovnosti přišlo 
i několik úspěšných zakončení a tři 
minuty před koncem jsme dokonce 
dokázali snížit nepříznivý stav na 
57:63. Po oddechovém čase Příboru 
se soupeř vyburcoval k lepšímu 
výkonu a možná také většími zku-
šenostmi dokázal dotáhnout zápas 

do vítězného konce. Druhá polovi-
na zápasu ovšem ukázala, že když 
budeme hrát s plným nasazením 
celý zápas, tak v zápase s Ostravou 
nejsme bez šancí.
Dosud neporažená Ostrava začala 
v nedělním zápase sebevědomě. 
Ale narazila na velkou bojovnost 
a houževnatost našeho týmu. Je-
diná chvíle, kdy se soupeř dostal 
do vedení, byla ve druhé minutě 
zápasu – 2:4. Postupem času skóre 
narůstalo až na dvanáctibodový 
rozdíl na konci první čtvrtiny. Ve 
druhé čtvrtině se soupeř vyhecoval 
k velkému odporu, snížil na šesti-
bodový rozdíl, ale poté jsme přidali 
několik důležitých bodů a v polo-
čase byl rozdíl 16 bodů. V druhé 
půli se rozpoutala obrovská bitva, 
skóre druhé půlky bylo „pouze“ 
20:20. Některé hráčky soupeře 
byly těsně před vyfaulováním, tak 
rozhodčí zmírnili rozhodování 
a vznikla velká „řežba“. Naštěstí 
naše hráčky dokázaly, že se tvrdé 
hry nebojí a taky ještě nějakou 
tu agresivitu přidaly. Nakonec se 
skóre zastavilo na šestnáctibodo-
vém rozdílu a nutno poznamenat, 
že rozdíl ve skóre byl zaslouženě 
v náš prospěch.
Proti Ostravě se výrazně zlepšila 
obrana našeho týmu a hlavně ag-
resivita a touha získat míč. Proto 
také vznikaly situace přečíslení dva 
na jednoho, tři na dva a dokonce 
i tři na jednoho a objevila se mož-
nost „snadných“ košů. Snad tento 
přístup ke hře vydrží i do dalších 
zápasů.                                    -rap-

Mladší a starší žáci naplno bodo-
vali v Havlíčkově Brodě. Dorost 
doma rozdrtil Blansko.

Mladší žáci
HC Rebel Havlíčkův Brod – HHK 
VM 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)
Branky a asistence HHK: 13. Krůza 
(Barák), 26. Pacal (Juda M.), 31. Pa-
cal (Juda M.), 49. Úlovec (Juda M.), 
51. Juda M., 53. Pacal (Juda M.). 
Sestava HHK: Svoboda – Bezák 
M., Bíbr, Barák, Juda M., Krůza, 
Pacal, Řepa, Pražák, Třeštík, Šan-
dera, Báňa M., Janoušek, Karásek, 
Úlovec. Rozhodčí: Honza, Stehlík. 
Vyloučení: 2:1. Diváků: 58.

Starší žáci
HC Rebel Havlíčkův Brod – HHK 
VM 3:4 (1:1, 0:0, 2:3)
Branky a asistence HHK: 3. Strnad 
(Kapusta, Šilpoch), 52. Strnad 
(Dvořák), 53. Drápela (Strnad), 
54. Strnad (Báňa D.). Sestava HHK: 
Juda J. – Kampas F., Bezák D., Paca-

lová, Báňa D. – Dvořák, Strnad, Pa-
velka – Drápela, Šilpoch, Kapusta. 
Rozhodčí: Honza, Stehlík. Vylou-
čení: 1:4, využití: 2:0. Diváků: 60.

Dorost
HHK VM – HC Blansko 9:2 (2:1, 
3:0, 4:1)
Branky a asistence HHK: 9. Ště-
pánek L. (Kejda), 20. Kampas J., 
24. Kejda (Štěpánek L.), 24. Kučera 
(Tlapák), 32. Burian L. (Štěpá-
nek L.), 41. Kejda (Štěpánek L.), 
44. Střecha (Marešová), 50. Kučera, 
55. Burian L. (Tlapák, Červinka). 
Sestava HHK: Vitešník (Matoušek) 
– Smažil, Střecha, Tlapák, Burian 
L., Kampas J., Kejda, Bernat, Slad-
ký, Kampas M., Kučera, Červinka, 
Novotný, Vejnar, Štěpánek L., Ma-
rešová. Rozhodčí: Doležal – Peká-
rek, Pospíšil. Vyloučení: 6:7, navíc: 
Střecha (HHK) 5+OK. Využití: 0:0, 
v oslabení: 1:0.
Diváků: 35.                             -hhk-

1. B třída mužů sk. B
Studenec – Křižanov 4:1
Šebkovice – Měřín 2:3
1. Hrotovice 12 8 2 2 38:19 26
2. Stařeč 12 8 2 2 18:10 26
3. Želetava 12 8 1 3 40:16 25
4. Vrchovina B 12 7 3 2 23:9 24
5. Telč 12 7 2 3 27:17 23
6. Křižanov 12 7 1 4 17:19 22
7. Jakubov 12 6 1 5 20:19 19
8. Bystřice nad P. B 12 5 1 6 24:34 16
9. Přibyslavice 12 4 3 5 27:32 15
10. Studenec 12 4 2 6 27:30 14
11. Měřín 12 3 2 7 16:24 11
12. Šebkovice 12 3 1 8 14:22 10
13. Rozsochy 12 2 2 8 9:19 8
14. Mohelno 12 0 1 11 13:43 1

OP mužů 2. třída
Nová Ves B – O. Bítýška 2:3 (1:2)
Branky: Nejedlý Zdeněk 2 – Na-
vrátil Marek 2, Zeman Martin; 
Rozhodčí: Stehlík Rudolf, Nebola 
Jaroslav, Tomášek Petr; ŽK: 0:1; 
ČK: 1:0
Svratka – V. Bíteš B 2:1 (2:0)

Branky: Bojek Přemysl, Pešek Jan 
– Jelínek Jiří; ŽK: 3:2
Bobrová – Radostín 3:2 (1:0)
Branky: Svoboda Jiří 3 – Prom-
berger Jaroslav, Litochleb Tomáš; 
Rozhodčí: Stehlík Rudolf, Skryja 
Jaroslav, Dvořák Ondřej; ŽK: 1:0
D. Rožínka – Bory 2:1 (1:1)
Branky: Bílek Jiří, Kovalčík Ka-
mil – Novotný Antonín; Rozhodčí: 
Novák Vladimír, Nebola Jaroslav, 
Liška Jiří; ŽK: 2:2
1. V. Bíteš B 12 8 2 2 29:5 26
2. Nedvědice 12 8 0 4 42:24 24
3. Rad. Svratka 12 7 1 4 25:21 22
4. Bory 12 6 3 3 32:26 21
5. Hamry 12 6 2 4 24:20 20
6. Nová Ves B 12 6 1 5 32:29 19
7. Rovečné 12 6 1 5 15:16 19
8. D. Rožínka 12 5 3 4 18:32 18
9. Bobrová 12 4 3 5 19:21 15
10. Ujčov 12 4 2 6 17:25 14
11. Radostín 12 4 0 8 26:32 12
12. O. Bítýška 12 4 0 8 15:30 12
13. Počítky 12 3 1 8 18:24 10
14. Svratka 12 3 1 8 16:23 10

Zdroj: www.fotbal.cz

MSDD
Starší dorost

FC VM – FC Viktoria Otrokovice 
0:5 (0:3)
Branky: 2x Železník (1.) a (12.) 
Konečný (30.), Lomaka (64.), Svozil 
(83.). Rozhodčí: Jiří Beneš – Tomá-
šek, Slezák. Karty: žlutá – Štefka 
(80.). Sestava: Dohnal – Maloušek, 
Štefka, Jahoda (65. Voneš), Bradáč 
– Bárta (83. Pól), Prchal, Láznička, 
Kameník (46. Hejtmánek) – Ráček 
(75. Š. Ostrý) – Polanský.
V zápase proti celku Otrokovic 
jsme chtěli prodloužit sérii čtyř 
výher v řadě.
Na začátku utkání neuběhla ani jed-
na minuta a hosté dokázali rychle 
vstřelit gól, když naši hráči nedo-
kázali pokrýt ve vápně volné hráče. 
Hráči Otrokovic mají po vstřeleném 
rychlém gólu více ze hry. Ve 12. 
min. po chybném zpracování Ja-
hody, zachytil míč Železník a z 30 
metrů trefi l výstavní gól na zadní 
tyč. V 19. min. se Gaja dostal do 
jasné gólové šance, ale naštěstí 

netrefi l bránu. Ve 30. min. Koneč-
ný prošel po akci přes Kameníka 
a Bradáče, následnou technickou 
střelou z hranice velkého vápna 
zvýšil skóre na 0:3.
Ve druhém poločase v 56. min. 
Polanský našel krásným centrem 
Jahodu, ale ten v gólové šanci 
hlavičkoval nad břevno. Hosté 
začali hrát více defenzivně a neu-
možňovali nám zakládat postupné 
protiútoky. V 64. min. jsme dostali 
gól po zaspání naších obránců. 
O minutu později nás zachránil od 
dalšího inkasovaného gólu Dohnal. 
V 83. min. po hrubé chybě Štefky 
zužitkoval šanci Svozil.
Proti Otrokovicím jsme podali nej-
horší výkon na podzim. V zápase 
jsme si nedokázali přihrát, všechno 
se od nás odráželo a ztráceli jsme 
jednoduché míče. Otrokovice byly 
o třídu lepším týmem. Jestli chceme 
udělat dobrý výsledek v Prostějově, 
tak musíme rychle zapomenout na 
tento výkon.

-ls-

Říjen
St 26. 10. 10.00–11.30
Pá 28. 10. 12.00–13.30
So 29. 10. 14.30–16.00
Ne 30. 10. 13.45–15.15
Listopad
So  5. 11. 14.00–15.30
Ne  6. 11. 13.30–15.00

Z utkání s Ostravou.                                                                 Foto: -rap-

So 12. 11. 14.30–16.00
Ne 13. 11. 12.15–13.45
Čt 17. 11. 13.30–15.00
So 19. 11. 14.30–16.00
Ne 20. 11. 13.30–15.00
So 26. 11. 14.30–16.00
Ne 27. 11. 15.00–16.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem Průměr Body
 1. Kalíškáři 4299 4536 4379 2585 15799 315,98 74
 2. Stavebniny 4407 4415 4150 2452 15424 308,48 69
 3. Nápoje 4599 4480 4421 2393 15893 317,86 68
 4. Ja68ger 4400 4396 4069 2304 15169 303,38 68
 5. Tech. služby 4171 4217 4346 2332 15066 301,32 60
 6. K2 4054 4183 4101 2289 14627 292,54 57
 7. Zelenina 3961 4019 4379 2335 14694 293,88 56
 8. Chelsea 4064 4265 3872 2614 14815 296,30 50
 9. ACZS 4149 4174 3772 2209 14304 286,08 50
 10. HB 3911 4054 4011 2320 14296 285,92 46
 11. Draka 4016 3381 4260 2438 14095 281,90 42
 12. Kvítko team 3788 3917 3647 2236 13588 271,76 40
 13. Falco 3929 3711 3298 2074 13012 260,24 28
 14. VIKI 3449 2600 3502 1957 11508 250,17 22
 15. A-A 3849 3793 3600 2046 13288 265,76 20
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HOKEJ

FOTBAL A

STOLNÍ TENIS

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 5 a 9

KUŽELKYFOTBAL B

HÁZENÁ

MSD sk. D
RSM Hodonín – FC VM 2:2 (1:1)
Góly: 1. Görner, 84. Simr. Rozhod-
čí: Hrůza Jiří, Gasnárek Michal, 
Hanáková Gabriela. Žlutá karta: 
67. Hort. Sestava: Invald – Kozuň, 
P. Mucha, Hort, Krejčí – Smejkal 
(73. Bouček), Berka, Souček, Ne-
trda – Görner, Simr.
Na zápas do Hodonína jsme odjeli 
bez Zdeňka Muchy (zraněn ze zápa-
su v Polné), Jirky Horta (doléčoval 
bolavá záda). Patrika Muchu po 
zákroku hráče Polné tahalo stehno.
První poločas pro nás začal skvěle. 
Již v první minutě odcentroval 
Jarda Krejčí do vápna na Simra, 
ten prodloužil hlavou na Görnera, 
který důrazem dotlačil míč do sítě 
(0:1). Bohužel tento gól nás ukolébal 
a kluci si asi mysleli, že máme vy-
hráno. Soupeř pořádně zabral a ve 
12. minutě, kdy jsme ztratili míč, při 
protiútoku z levé strany přišel faul 
a přímý volný kop. Ten šel do zdi, 
ale odražený míč domácí záložník 
trefi l do šibenice Invaldovy bran-
ky. Naši hráči prohrávali osobní 
souboje a špatně kombinovali. Ve 
14. minutě přišel centr Smejkala na 
Görnera, ale Radek netrefi l branku. 
Ve 21. minutě nebezpečně centroval 
Görner do brankoviště, ale jeho 
úmysl vystihl domácí brankář 
Novotný. Ve 29. minutě přišla naše 
nejhezčí akce první půle, kdy po ose 

Kozuň, Smejkal, Berka poslední 
odcentroval do vápna, míč propadl 
k Netrdovi, ale ten jej nedokázal 
prostřelit do branky. Ve 30. minutě 
poslal míč Simrovi do gólové šance 
Souček, ale Pavlovi míč odskočil. 
Ve 33. minutě z velké dálky zahro-
zil domácí Kuřil. Ve 44. minutě se 
opět dostal k míči ve vápně Simr, 
ale nadvakrát nedal.
Druhý poločas začal pro nás hrub-
kou, kdy měl Berka hlavičkovat 
míč, který propadl za obranu, a do-
mácí útočník se trefi l k tyčce (2:1). 
V 51. minutě prohrál hlavičku Jirka 
Hort, ale nájezd domácí útočník ne-
dal. V 52. minutě perfektně vystře-
lil Görner. V 59. minutě se dostal 
k centru ve vápně Simr, ale jen těsně 
minul branku. V 61. minutě před-
vedla pěknou akci dvojice Krejčí, 
Görner. V 62. minutě posadil po 
zahrání rohového kopu Smejkal míč 
Görnerovi na hlavu, ale Radek trefi l 
místo branky domácího obránce. 
V 70. minutě nás podržel Invald, 
když zaspali stopeři. V 71. minutě 
domácí Polák přestřelil naši branku 
z malého vápna. V 72. minutě si 
domácí málem srazili do vlastní 
branky střílený centr. V 73. minutě 
kryl Invald tvrdou střelu z hranice 
malého vápna. V 84. minutě přišlo 
naše vyrovnání, kdy po centru 
Krejčího si Simr všiml vyběhlého 
brankáře Novotného a hlavičkou 
ho přeloboval (2:2). 87. minuta – 
tvrdá zblokovaná střela Boučka. 

V 88. minutě prošel do vápna 
Souček a byl jasně sražen pravým 
obráncem domácích. Bohužel ale 
jinak dobře rozhodující hlavní roz-
hodčí Hrůza nenašel osobní odvahu 
na domácí písknout pokutový kop.
Zápas skončil nakonec asi spraved-
livou remízou.
Vyjádření trenéra Smejkala: „Zá-
pas jsme začali skvěle, ale rychlý 
gól nás ukolébal. Dovolili jsme do-
mácím dostat se do zápasu. Bohužel 
jsme prohrávali většinu osobních 
soubojů a špatně kombinovali. Po 
dvou našich chybách domácí otočili 
výsledek, ale nakonec po našem vel-
kém tlaku v posledních 10 minutách 
utkání jsme vyrovnali na konečných 
2:2. Remíza je asi spravedlivým 
vyjádřením hry, i když jsme v zá-
věru měli kopat jasnou penaltu za 
sražení Součka ve vápně.“        -ls-
Další divizní utkání sehraje Velké 
Meziříčí v neděli 30. 10. v 10.15 
na Tržišti s Viktorií Otrokovice.
 1. DOSTA Bystrc 13 9 2 2 25:10 29
 2. Žďár n. Sáz. 13 8 3 2 29:13 27
 3. Napajedla 13 8 1 4 22:11 25
 4. Tasovice 13 7 4 2 25:18 25
 5. Vyškov 13 7 2 4 19:19 23
 6. Spytihněv 13 6 2 5 22:26 20
 7. Vikt. Otrokovice 13 5 3 5 16:17 18
 8. Hodonín 13 5 3 5 18:21 18
 9. Polná 13 4 3 6 23:20 15
10. Sparta Brno 13 5 0 8 13:22 15
11. Třebíč 13 4 2 7 20:22 14
12. Pelhřimov 13 3 5 5 14:20 14
13. Vrchovina 13 3 5 5 9:15 14
14. Přerov 13 2 5 6 14:24 11
15. Velké Meziříčí 13 2 4 7 17:21 10
16. Bohunice 13 2 4 7 17:24 10

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Legata Hustopeče 
21:28 (8:17)
Úvod utkání byl proti lídrovi ta-
bulky z Hustopečí vyrovnaný. V 8. 
minutě ještě vedli domácí 3:2, pak 
už se projevila útočná síla hostí, 
kteří šňůrou šesti branek otočili vý-
voj utkání ve svůj prospěch na 3:8. 
V dalších minutách narůstal rozdíl 
ve skóre. Naši hráči se jen velmi těž-
ko prosazovali přes obranu Legaty, 
a když už se podařilo vytvořit bran-
kovou příležitost, ztroskotali jsme 
na nepřesném zakončení. Naopak 
na druhé straně drtivá kombinace 
Hustopečí ničila naši obrannou hráz 
a do šaten se tak šlo za stavu 8:17.
Od úvodu druhé pů le domácí 
zlepšili obranu a přidali na důrazu 
v útoku. To znamenalo snížení na 
15:21. V další fázi byly vidět na 
hříšti spíše dostihy, kdy se obě 
družstva předháněla, kdo rychleji 
zakončí. Tato hra vyhovovala spí-
še našim hráčům, ale Hustopeče 

si stále hlídaly dostatečný náskok 
a dotáhly tak utkání do vítězného 
konce. Divákům mohla být útěchou 
alespoň podívaná na gól přes celé 
hřiště od gólmana Davida Stoklasy 
v závěru utkání.
7 m hody 3/2:2/0 vyloučení: 3:3, 
počet diváků 97.
Sled branek: 2:2, 3:8, 4:11, 6:16, 
8:17, 10:19, 14:21, 16:22, 17:26, 
19:27, 21:28.
Sestava a branky: Stoklasa David 
(1), Kotík Libor – Bezděk Jakub 
(6), Večeřa Vítězslava (4), Fischer 
Radim (3/1), Hron Vojtěch (2), 
Kříbala Petr (2), Konečný Ladislav 
(1), Strašák Pavel (1/1), Živčic Pavel 
(1), Kříbala Martin, Málek, Tomáš, 
Trojan Vítězslav, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

Divize mužů
TJ Sokol VM B – SHC Malomě-
řice B 31:26 (15:10)
Od úvodního hvizdu si domácí udr-
žovali mírné vedení (3:1, 5:3). Díky 
dobré obraně a trpělivým útočným 
akcím si „béčkaři“ vypracovali 

pětibrankové vedení 12:7. Pak přišla 
slabší pětiminutovka a Malomě-
řicím se podařilo snížit na rozdíl 
dvou branek, ale naši hráči opět 
v závěru poločasu dokázali získat 
pětibrankové vedení zpět.
V druhé půli opět naši dobře kom-
binovali a udržovali si pětibrankové 
vedení. Od 40. minuty se rozchytal 
brněnský gólman, likvidoval naše 
útočné snahy a hosté se dostali na 
dostřel 21:20 a 24:23. Pak domácí 
opět zabrali a díky zlepšené obraně 
a rychlým brejkům dovedli utkání 
do vítězného konce. Dále tak vévodí 
tabulce Jihomoravské divize.
7 m hody 2/2:1/1, vyloučení: 3:3.
Sled branek: 3:1, 5:3, 8:4, 10:6, 12:8, 
15:10, 17:14, 19:16, 21:20, 23:21, 
26:23, 27:24, 31:26.
Sestava a branky: Kůra Petr, Poul 
Ondřej – Strašák Pavel (8/2), Necid 
Miloš (5), Živčic Pavel (5), Trojan 
Vítězslav (3), Rosa Jakub (3), Má-
lek Tomáš (2), Novotný Radek (2), 
Babáček Petr (2), Kříbala Pavel 
(1), Novotný Václav, trenér Šidlo 
Ladislav.                                  -šid-

1. A tř., sk. B
Sokol Bohdalov – FC VM B 1:3 
(1:2)
Branky: Ďurica vlastní (30.) – 
Ďurica (2.), Bouček (22.), Beran 
(87.). Rozhodčí: Sochor – Sláma. 
Karty: žlutá – Pospíšil (39.). Sesta-
va: Simandl – Pospíšil, Halámek, 
M. Polák, Bouček – L. Smejkal 
(69. Veselý), A. Pól, Vítek (56. Liš-
ka), Malec – Beran, Ďurica (89. 
O. Mucha).
Velkomeziříčští začali svižně a už 
ve 2. minutě Ďuricou využili chybu 
ve středu pole. Domácí se snažili 
o vyrovnání, ale Musilova střela 
skončila vedle a ani Koukal v samo-
statném úniku mezi tyče nezamířil. 
Udeřilo naopak na druhé straně. 
Ostrou střelu Boučka si zády ne-
šťastně srazil do vlastní sítě Chytal. 
Poté se vyznamenal Simandl, který 
musel lobovanou střelu vyrazit na 
roh. Bohdalov do přestávky snížil 
po rohu Hanycha, kdy si Ďurica 
smolně vstřelil hlavou „vlastence“.
Do druhého poločasu vstoupili 
lépe domácí, ale Vomelovu střelu 
vyrazil z brankové čáry Halámek. 
Tlak Bohdalova neustával, ale jeho 
příležitosti až příliš často končily 
mimo tři tyče nebo na kopačkách 
dobře postavených obránců. Na 

druhé straně se dostal do velké 
šance Veselý, ale těsně minul 
bránu. O čtyř i minuty později 
vykopl Ďuricovu střelu z prázdné 
brány na roh Chalupa. Velká sna-
ha o vyrovnání Bohdalovu přišla 
vhod meziříčským útočníkům. Po 
jednom z úniků se k tyči prosadil 
Beran a bylo hotovo.
„V zápase jsme vstřelili rychlý gól, 
který nám velice napomohl k cel-
kovému průběhu hry. Ve druhém 
poločase nás soupeř sevřel na naší 
půlce a snažil se o vyrovnání, ale 
naštěstí se mu to nepovedlo, a tak 
jsme získali zaslouženě v zápase 
všechny tři velice cenné body. Ty 
mají hodnotu šesti bodů, protože 
se Bohdalov nacházel o bod za 
námi,“ zhodnotil utkání Libor 
Smejkal mladší.                        -ls-
 1. Náměšť-Vícenice 12 10 1 1 39:16 31
 2. Rantířov 12 8 2 2 26:14 26
 3. Štěpánov n. S. 12 7 1 4 15:19 22
 4. Kouty 12 6 3 3 24:17 21
 5. Křoví 12 6 2 4 29:25 20
 6. Třešť 12 6 2 4 21:18 20
 7. Žďár nad S. B 12 6 0 6 22:16 18
 8. Třebíč HFK B 12 5 1 6 25:31 16
 9. Herálec (ZR) 12 5 0 7 31:34 15
10. Rapotice 12 4 2 6 29:28 14
11. Budišov-Nárameč 12 3 3 6 25:31 12
12. V. Meziříčí B 12 3 2 7 21:28 11
13. Stonařov 12 2 2 8 19:33 8
14. Bohdalov 12 2 1 9 16:32 7

A mužstvo HHK na body nedo-
sáhlo ani v Brumově-Bylnici.
HC Brumov-Bylnice – HHK VM 
7:5 (2:1, 2:3, 3:1)
Branky a asistence: 3. Mokrejš 
(Němčický), 16. Novák (Med-
veděv), 22. Plachtovič (Němčic-
ký), 26. Peterka (Medveděv, No-
vák), 42. Novák (Plachtovič), 48. 
Sýs (Medveděv), 51. Machala 
(Němčický, Bahula) – 3. Novák, 
28. Krčál (Jaskula), 36. Hlouch 
(Novák), 39. Krčál, 56. Nekvasil 
(Hlouch, Novák). Sestava HC 
Brumov-Bylnice: Tuček (Valigu-
ra) – Březík, Pažítka, Augusta, 
Pšeja, Sýs, Němčický, Mokrejš, 
Novák, Plachtovič, Peterka, Marti-
nec, Vaněk Jar., Machala, Bahula, 
Shunkov, Medveděv, Vaněk Jak. 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Štourač (Matoušek) – Dusík, Šerý, 
Ambrož, Krejčí, Chlubna – Hlouch, 
Nekvasil, Novák – Jaskula, Krčál, 
Krča – Vlašín, Smejkal, Nedoma 
– Burian V., Burian P. Rozhodčí: 
Kollár – Bláha, Hejda. Vyloučení: 
7:6. Využití: 3:2, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 38:27. Diváci: 70.
Další výsledky čtvrtého kola: Bo-
skovice – Plumlov 2:1 SN, Warrior 
Brno – Velká Bíteš 8:4, Uničov – 
Blansko 2:3, Moravské Budějovice 
– Kroměříž 10:3, Uherský Brod 
– Uherský Ostroh 5:3.

Program na tento týden:
Sobota 29. 10. 2011 HHK Velké 
Meziříčí – HC Moravské Budějo-
vice, začátek utkání v 17.30 (zimní 
stadion ve Velkém Meziříčí).   

-hhk-
Krajská liga jižní Moravy 

a Zlínska
 1. Dynamiters Blansko  4 3 0 1 0 16: 12 10
 2. HC Grewis Plumlov 4 2 1 1 0 20: 12 9
 3. HC Brumov-Bylnice 4 3 0 0 1 13: 9 9
 4. HC Moravské Budějovice 3 2 0 1 0 25: 11 7
 5. HC Uničov 4 2 0 0 2 17: 12 6
 6. HCM Warrior Brno 4 2 0 0 2 18: 18 6
 7. HC Uherský Brod 4 2 0 0 2 14: 16 6
 8. HK Kroměříž 4 2 0 0 2 16: 22 6
 9. Hokej Uherský Ostroh 4 1 1 0 2 11: 11 5
10. HC Sp. Velká Bíteš 4 1 0 0 3 15: 19 3
11. SK Minerva Boskovice 3 0 1 0 2 3: 11 2
12. HHK Velké Meziříčí 4 0 0 0 4 13: 28 0

HHK VM B – HC Ledeč n. S. 1:3 
(0:0, 1:1, 0:2)
Branky: 22. Kavina (Hubl) – 
31. Brýdl (Šafařík), 53. Trpišovský, 
57. Brýdl (Trpišovský). Rozhodčí: 
Dostál a Zháňal. Vyloučení: 2:3 
(navíc trestné střílení proti HHK). 
Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 28:33. Sestava HHK B 
Velké Meziříčí: Šeba – Kudláček 
M., Pokorný – Peterka, Bradáč 
– Vidlák, Invald – Martinec – 
Šoukal, Kudláček J., Malec – Ka-
vina, Vrána, Hubl – Tůma, Barák, 
Navrátil.
První zápas nového ročníku kraj-
ské soutěže Kraje Vysočina do-
mácím hráčům nevyšel. Začali 
sice očekávaným náporem, ale 
ten se hostům dařilo úspěšně eli-
minovat. V obraně chyby nedělali 
a rychlými kontry nutili Meziříč-
ské neustále myslet na zadní vrát-
ka. Výsledkem 1. části tak bylo 
pouze 2:0 na tyčky.
Skóre se měnilo až na začátku pro-
střední třetiny, když se Kavinovi 
podařilo dorazit puk ze skrumáže 
před hostující brankou. V polovině 
zápasu už ale bylo srovnáno. To se 
Ledeč usadila v útočném pásmu 
a po střele od modré zasunul Šebo-
vi nekrytý Brýdl puk za záda. Do 
konce třetiny se hra přelévala od 
jedné brány ke druhé, góly však už 
žádné nepadly.
Přišly až v té poslední. K nelibosti 
diváků ale oba do domácí svatyně. 
Do poloviny 3. části měli převahu 
hráči HHK, ovšem díky nepřes-
nostem v rozehrávce a nedůrazu 
př i střelbě z ní vytěžili pouze 
přesilovku. V té se však dopustili 
další hrubky na útočné modré 
a nájezd hostujícího hráče vyřešil 
Barák za pomoci faulu. Trpišovský 
se pak z trestného střílení nemýlil. 
Závěrečný nápor domácích utnul 
dalším faulem Peterka a v násled-
né přesilovce pojistil tři body pro 
hosty Brýdl.
Ostatní zápasy: Žirovnice – junioři 
Telč – odloženo, Telč – volno.
Příště hrajeme opět doma a to 
v neděli 30. 10. od 16.00 s obháj-
cem titulu z Telče.                   

-ht-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM A – TJ Slavoj 
Žirovnice B 2549:2535 * 5:3
Starý  416:403 Šafránek
Baloun  445:427 Rataj
Lavický B. 451:395 Kejval
Kováč  410:439 Švéda
Lavický Ji. 394:431 Kožich
Korydek  433:440 Ferda
Áčko konečně vyhrálo, ale se štěs-
tím o pouhých 6 kuželek.

Krajská soutěž Vysočiny sk. B
TJ Spartak VM C – TJ Start 
Jihlava C 1627:1715 * 0:6
Weiss  409:446 Vestfál
Bača  400:412 Kestler
Mátl  411:438 Wania
Lavický F. 407:419 Chvátal
Céčko i přes svůj letošní nejlepší 
výkon opět prohrálo.             -sta-

Pohár Vysočiny
VM – Žďár nad Sázavou 9:1
Body: Kampas Jan 3/0, Brabec Ja-
roslav 3/0, Skryja Marek 2/1
Čtyřhra: Kampas, Brabec

OP 1
Oslavice – VM B 7:11
Body: Brabec Jaroslav 4/0, Klíma 
Tomáš 3/1, Šoukal Slavomír 2/2, 
Skryja Marek 1/3
Čtyřhra: Klíma, Šoukal

OP 2
Velká Bíteš – VM C 11:7
Body: Kořínek Stanislav 3/1, Buk 
Radek 3/1, Kobylka Lukáš 0/4, 
Pokorný Martin 0/4
Čtyřhra: Kořínek, Buk

OP 5
VM D – Poděšín C 14:4
Body: Zelený David 4/0, Zelený 
Tomáš 3/1, Vodák Petr 3/1, Juda 
Zdeněk 3/1
Čtyřhra: Zelený Tomáš, Vodák

OS
VM E – Uhřínov 16:2
Body: Minařík Jakub 4/0, Prachař 
Václav 4/0, Liška Radim 4/0, Caha 
Martin 4/0
V závěrečném kole poháru dostali 
šanci hráči širšího kádru A týmu. 
Jediný hráč základu Kampas své zá-
pasy bez problémů vyhrál. Pochvalu 
zaslouží i Skryja a především Bra-
bec, který v utkání neztratil ani set. 
V dosti nervózním kole v Oslavici 
rozhodla větší vyrovnanost hostů. 
Naším nejlepším hráčem byl Jaroslav 
Brabec. Všichni hráči rezervy usilují 
o postup do KP. Herně se dařilo 
i Klímovi. Velmi dobře si vede i déč-
ko coby nováček soutěže. Naši hráči 
zcela jasně přehráli Poděšín a útočí 
na nejvyšší příčky. Výborný zápas 
odehrál Zdeněk Juda a David Zelený.
Program: 29. 10. přivítá naše nej-
lepší družstvo dva celky ze Žďáru. 
Začátek 10.30 hodin Sokol Žďár; 
15.00 hodin TJ Žďár                -pk-

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky – TJ Spartak 
Velká Bíteš B 10:8
Sestava Lhotky: Chylík 3, Krčál 
1,5, Nevrtal T. 2,5, Rössler 3

Okresní přebor 4. třídy
TJ Sokol Nížkov D – SK Sokol 
Lhotky C 8:10
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Krčál 
1, Rössler 3,5, Vondrák 2

Okresní soutěž
SK Nové Veselí B – SK Sokol 
Lhotky D 18:0
Sestava Lhotky: Holubář F., Kupka 
M., Marek                             -chyl-
TK Autocolor Oslavice – TJ VM 
7:11
Body: Bazala Milan 2,5, Klusáček 
Patrik 1,5, Kupka Jiří 1, Borůvka 
Vítězslav 2
TK Autocolor Oslavice – TJ Malá 
Losenice 7:11
Body: Kupka Jiří 3,5, Šoukal Fran-
tišek 2,5, Trutna Jaroslav 1, Chlub-
na Tomáš                                -šou-

Áčko mužů si z Hodonína přivezlo jeden bod.                                                                       Foto: archiv FC VM


