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Smlouvy, občanské, obchodní a rodinné právo.
Právní pomoc lze poskytovat i v sídle klienta.
Bezplatné zastoupení oprávněných v exekuci.

Návrhy na oddlužení.

Mob.: 602 753 225, tel.: 568 844 438
www.advokat-karaskova.cz

SOS poradna
Středa 16. 11. – pravidelná 
poradna SOS (sdružení obra-
ny spotřebitelů) se uskuteční 
dnes, od 14 do 16 hodin v nové 
budově MěÚ (obecní živnos-
tenský úřad, dveře č. 4).

Předadventní 
koncert

Neděle 20. 11. od 16 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele ve 
Velké Bíteši.

Více na straně 7

Galerie světového 
muzikálu

Neděle 20. 11. od 19 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu.

Více na straně 8

Souboj 
klavírních 

improvizátorů
Středa 23. 11. od 19.30 hodin 
v koncer tním sále Jupiter 
clubu. ‚Utkají se mezi sebou‘ 
pohotoví klavíristé Zdeněk 
Král a Tomáš Ibrmajer.

Více na straně 8

Oznámení MěÚ
Upozorňujeme občany, že 
vzhledem k technickým úpra-
vám systému nebude možné 
ve čtvrtek 18. listopadu žádat 
o vydání e-pasu ani e-pasy 
předávat.            -spr. o. MěÚ-

Odpoledne 
otevřených 

dveří 
na gymnáziu

Středa 23. 11. 2011 od 15 
do 17 hodin.       www.gvm.cz

Informace 
pro občany

V souvislosti s přechodem na 
výrobu nového typu občan-
ského průkazu lze požádat 
o vydání stávajícího typu ob-
čanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji nejpozději do 
– 30. listopadu 2011 – pokud 
je žádost podána na nepří-
slušném obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností (mimo 
místo trvalého pobytu) nebo na 
matričním úřadu
– 14. prosince 2011 – pokud je 
žádost podána na obecním úřa-
du obce s rozšířenou působnos-
tí podle místa trvalého pobytu.
Lze požádat o vydání e-pasu 
nejpozději do 
– 16. prosince 2011 – pokud je 
žádost podána v zahraničí na 
zastupitelském úřadu
– 19. prosince 2011 – pokud je 
žádost podána na obecním úřa-
du obce s rozšířenou působností.
V době od 27. prosince 2011 
do 30. prosince 2011 nebudou 
e-pasy ani předány.
V době od 15. prosince 2011 
do 30. prosince 2011 lze vydat 
občanský průkaz typu BLESK 
s dobou platnosti 1 měsíc bez 
správního poplatku.
Vydání cestovních pasů typu 
BLESK se odstávky netýkají.
Dosavadní občanské průka-
zy zůstávají v platnosti po 
dobu v nich uvedenou.

Správní odbor MěÚ

Cena vodného a stočného 
se zvyšuje na 77,70 korun

Cena vodného a stočného na příští rok se zvyšuje z 69,90 korun na 
77,70 Kč. To je tedy o 7,80 Kč více, než bylo letos. Předsednictvo Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů 
a provozních nákladů zpracovaných Vodárenskou akciovou společností, a. s., 
divizí Žďár nad Sázavou, schválilo vodné a stočné na příští rok od 1. 1. 2012.

Nárůst ceny ovlivňují zejména legislativně stanovený nárůst daně 
z přidané hodnoty (DPH) na 14 % pro rok 2012 oproti roku 2011, kdy DPH 
činila 10 %. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací 
z Evropské unie má uzavřené smlouvy o poskytnutí dotací, jejichž nedíl-
nou součástí je závazek dodržení podmínek tzv. fi nančního modelu, který 
predikuje vývoj ceny pro vodné a stočné a vývoj nájemného na základě 
nutných fi nančních potřeb pro zajištění obnovy majetku vodovodů a ka-
nalizací. Cena pro vodné a stočné na rok 2012 plně respektuje podmínky 
určené pro příjem dotací z EU a zajišťuje tak možnost využít této podpory 
ve prospěch rekonstrukcí a novostaveb vodovodů a kanalizací jako je 
například rekonstrukce čistírny odpadních vod ČOV Velké Meziříčí, 
výstavba nových kanalizací v obcích a dále rekonstrukce úpravny vody 
Mostiště jako jednoho z hlavních zdrojů pitné vody pro region Žďársko.

Finanční model rovněž defi nuje tzv. sociálně únosnou cenu pro vodné 
a stočné, a to na základě čistých příjmů domácností dle jednotlivých 
krajů a průměrné spotřeby vody na domácnost. Limitní hodnotou jsou 
2 % z čistého příjmu domácností, což činí pro náš region limit sociálně 
únosné ceny pro vodné a stočné ve výši cca 101 Kč/m3. Nárůst ceny su-
rové vody odebírané z údolních nádrží Vír a Mostiště v povodí Moravy 
o 7,5 % na částku 5,88 Kč/m3 bez DPH a pokles spotřeby pitné vody jak 
u zemědělských subjektů (ukončení hospodaření), tak i omezení spotřeby 
některých průmyslových podniků. Nárůst ostatních nákladů se podařilo 
díky úsporným opatřením provozovatele udržet na téměř nulové hranici. 
Rovněž se tak podařilo minimalizovat nárůst nákladů na elektrickou 
energii, a to díky dobré strategii jejího nákupu od dodavatelů. Úprava ceny 
za vodné a stočné představuje pro rodinu s průměrnou spotřebou okolo 
80 m3/rok napojenou na veřejný vodovod a kanalizaci zvýšení výdajů 
z rodinného rozpočtu o cca 52,00 Kč/měsíc, z toho vliv zvýšení DPH 
o 4 % činí osmnáct korun. Pro ty rodiny, které využívají pouze služeb 
v oblasti dodávky pitné vody do domácnosti a nejsou připojeni na veřejnou 
kanalizaci, představuje úprava ceny vodného zvýšení výdajů z rodinného 
rozpočtu o cca 35,00 Kč/měsíc (vliv zvýšení DPH činí jedenáct korun).

„K úpravě ceny jsme museli přistoupit kvůli třem zásadním důvodům. 
Prvním z nich je legislativní zvýšení DPH o čtyři procenta, druhým respekto-
vání podmínek Evropské unie souvisejících s čerpáním fi nanční podpory pro 
realizaci významných projektů rekonstrukcí a novostaveb vodovodů a ka-
nalizací a konečně třetím důvodem je to, že Povodí Moravy zdražilo surovou 
vodu, kterou odebíráme do našich úpraven o sedm a půl procenta,“ vypočí-
tala předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová. 

„Také provozovateli, VAS, a. s., se naopak podařilo udržet na uzdě další 
náklady ovlivňující cenu vodného a stočného. Například pečlivý postup při 
nákupu elektrické energie znamenal, že nárůst plateb za elektřinu bude 
minimální. Provozovatel realizoval i další významná úsporná opatření na 
provozních nákladech, a tím dosáhl téměř nulového nárůstu. Díky tomu 
je úprava ceny minimální a do změny se promítly pouze faktory, které 
obce ani provozovatel nemohli nijak ovlivnit,“ řekl Karel Fuchs, ředitel 
Vodárenské akciové společnosti.          Zdroj: TZ VAS Žďár nad Sázavou 

Zprac: Iva Horká

Město Velké Meziříčí prodává čtyři svoje byty v by-
tových domech, kde všechny ostatní bytové jednotky 
jsou již léta v soukromém vlastnictví. Zastupitelé 
v září 2011 schválili prodej tří z nich a u jednoho své 
rozhodnutí odložili. (Podrobně jsme se tématu věnovali 
v čísle 33/2011 našeho týdeníku.)

Prodej čtvrtého bytu byl odložen z důvodu nejas-
ností. Jeho současný nájemce jej údajně získal jako 
náhradu za rodinný dům, který v minulosti padl na 
úkor rozvoje města. Zastupitelé proto požadovali celou 
věc prošetřit předtím, než o prodeji bytu rozhodnou. 

„Z důvodu veřejného zájmu byl v souvislosti s plá-
novanou výstavbou garáží pro tehdejší OÚNZ Nové 
Město na Moravě, což je nynější poliklinika Velké 
Meziříčí, vykoupen rodinný dům na Bezděkově, jehož 
majitelem byl nynější nájemce bytu,“ popsal výsledek 
svého šetření Karel Lancman, ředitel městské správy 
bytů. Město tedy dům od majitele vykoupilo a poté, 
v červenci 1986, mu prostřednictvím tehdejšího měst-
ského národního výboru zákonným způsobem zrušilo 
právo užívání bytu ve zmiňovaném domě. Následně po 
jeho vystěhování mu v říjnu 1988 přidělilo odpovídající 
náhradní byt na Kolmé, jehož nájemcem je dosud. Tím 
byly předchozí nejasnosti vysvětleny a v současné době 
nic nebrání tomu, aby město nájemci byt znovu na-

Nabídku města přijala zatím jen jedna nájemkyně
bídlo k převodu za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Což zastupitelé 8. listopadu odsouhlasili.

Jde o byt na Kolmé ulici o velikosti 2+1 a ploše 57,65 
m2. Město jej stávajícímu nájemníkovi nabízí k převodu 
za kupní cenu 770.214 korun plus podíl ve fondu oprav 
a náklady na výměnu oken v bytě. Tato částka vychází 
ze znaleckého posudku. Podle informace Karla Lan-
cmana nájemce pravděpodobně tuto nabídku města 
nepřijme. To mu tedy poskytne nájem v jiném náhrad-
ním bytě a poté jeho byt nabídne ke koupi třetí osobě.

Co se týče dalších tří zmiňovaných bytových jedno-
tek – stávající nájemkyně bytu 2+1 na Kolmé již přijala 
nabídku města k jeho převodu za kupní cenu 771.434 
korun. S největší pravděpodobností jej tedy koupí. 
Další byt 2+1 v ulici Na Výsluní nejspíš koupí přímý 
příbuzný stávající nájemkyně, a to za cenu 912.519 Kč. 
A konečně nabídku převodu poslední bytové jednotky 
2+1 na Čechově ulici za kupní cenu 855.121 korun 
současní nájemci neakceptují. Město jim tedy umožní 
jiný nájem a byt opět nabídne třetí osobě. Ceny všech 
bytů vycházejí ze znaleckého odhadu a je k nim nutno 
připočíst ještě daný podíl ve fondu oprav. 

Dojde-li ke druhé etapě prodeje, bude moci byt od 
města koupit třetí osoba za nejvyšší nabídnutou cenu.

Martina Strnadová

Velkomeziříčští zastupitelé mi-
nulý týden v úterý odsouhlasili 
podmínky prodeje stavebních 
pozemků na Hliništích. Zájemci 
o jejich koupi tak mohou již od 
pondělí 14. listopadu písemně žá-
dat na podatelně městského úřadu 
ve vstupní hale radnice. Formulář 
ke své žádosti naleznou buď na 
titulní straně webových stránek 
města www.mestovm.cz nebo na 
majetkoprávním oddělení měst-
ského úřadu ve třetím poschodí 
radnice. Seznam pozemků i s jejich 
výměrami a mapovým snímkem je 
k dispozici také na městském webu 
nebo v kanceláři úřadu.

Zájemci o stavbu rodinného 
domu ve Velkém Meziříčí mají 
v rámci druhé etapy na Hliništích 
k výběru ze šestnácti stavebních 
parcel. Celkem jich je k dispozici 
devatenáct, ale o dva projevil zájem 
i Kraj Vysočina pro svůj Ústav soci-
ální péče v Křižanově a o jeden pak 
velkomeziříčská Jednota. „Z naší 
strany skutečně zájem o stavební 
pozemek na Hliništích je a žádost 
o něj si dáváme. Chtěli bychom na 
něm postavit prodejnu,“ potvrdil 
předseda spotřebního družstva 
Jaroslav Pavlíček. Ten předpokládá, 
že se záměr družstva setká i s po-
chopením ze strany občanů. Neboť 
zmiňovaná část města není zá-
kladní vybaveností, jako je obchod 
s potravinami a smíšeným zbožím, 
dostatečně pokryta. ÚSP Křižanov 

zase hledá v rámci transformace 
sociálních služeb místo k výstavbě 
dvojdomku pro šest svých klientů, 
aby se mohli začlenit do běžného 
života. „Jenom tento dvojdomek 
by měl zaměstnat deset lidí, kteří 
se budou o klienty starat,“ podotkl 
k tomu starosta Radovan Necid 
s tím, že město kraji hodlá vyjít 
vstříc. Parcely pro křižanovský 
ústav a Jednotu jsou v dolní řadě 
hned zkraje nově vznikající ulice.

Metr čtvereční
je za 860 korun

Na ceně za metr čtvereční sta-
vebního pozemku na Hliništích se 
zastupitelé neshodli jednohlasně. 
Volili mezi dvěma návrhy a na-
konec schválili 860 korun za metr 
čtvereční, což navrhla rada.

Předtím však o ceně diskutovali. 
Ostatní podmínky prodeje prošly 
bez námitek.

Zastupitel František Bradáč 
podal protinávrh, a to 800 korun 
za met r  č t ve rečn í .  „Mně  to 
připadá jako příliš velké zvýšení 
oproti ceně, která platila nyní,“ 
zdůvodnil, proč nesouhlasí s cenou 
860 Kč. Konkrétně jde o zvýšení 
o 110 Kč/m2, neboť v první etapě se 
pozemky na Hliništích prodávaly za 
750 korun. R. Necid zareagoval, že 
do první etapy město investovalo 
nemalé finanční prostředky, aby 
vůbec celou lokalitu otevřelo pro 
výstavbu rodinného bydlení. „Na 

druhou stranu jsme ale v té první 
etapě ‚prodělali‘ 250 korun za metr 
čtvereční,“ řekl starosta a dodal, že 
z jeho pohledu je 860 korun velmi 
rozumný kompromis na spodní 
hranici. Jinak v radě podle něj 
padaly návrhy i kolem tisícovky 
s argumentem, že i ve Velké 
Bíteši či Novém Městě na Moravě 
se cena městských stavebních 
pozemků pohybuje kolem dvanácti 
stovek za metr čtvereční. Na tak 
vysoké částce se radní nakonec 
neshodli, neboť v zájmu města je, 
pochopitelně, pozemky co nejdříve 
prodat, aby mělo kapitálové příjmy 
pro další investice.

Nejprve zastupitelé hlasovali 
o protinávrhu Františka Bradáče. 
Ten však neprošel – pro bylo pouze 
pět zastupitelů za KDU-ČSL z je-
denadvaceti všech přítomných za-
stupitelů, přičemž ke schválení bylo 
třeba 12 hlasů. Původně navržená 
částka 860 Kč/m2 byla následně 
schválena 14 hlasy.

Velikost nabízených pozemků 
se pohybuje od zhruba tisíce do 
sedmnácti set metrů čtverečních. 
Za největší pozemek tak zájemce 
zaplatí téměř jeden a půl milionu 
korun.

(Pokračování na straně 2.)

Od pondělí lze žádat o prodej 
stavebního pozemku na Hliništích

Nově vzniklá ulice na Hliništích, kde město zasíťovalo dalších 19 stavebních pozemků. Metr čtvereční bude stát 
860 korun.                                                                                                                    Foto: Martina Strnadová

Při opuštění vozidla by si lidé 
měli překontrolovat, zda nene-
chali na sedadlech, v přihrádkách 
nebo palubních deskách odložené 
věci a zda vůz uzamkli. Pokud 
na to ve spěchu zapomenou, vi-
ditelně odložené kabelky, batohy, 

mobilní telefony nebo oblečení 
pachatele často přilákají. V le-
tošním roce se s touto nepříjem-
ností setkalo již 80 majitelů. Na 
poškození vozidla či odcizených 
věcech jim byla způsobena škoda 
ve výši přes 5.000.000 korun.  -pčr-

Roste vloupání do zaparkovaných aut
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Starosta hodnotí první rok na radnici
Navzdory krizi rozvíjíme město

Před rokem mne zastupitelstvo našeho města zvolilo starostou. Tehdy 
jsem zastupitelům nabídnul svůj program a své vize a zastupitelé usoudili, 
že je to cesta, kterou se má Velké Meziříčí vydat. Dnes je čas na krátké 
shrnutí, co se radě a zastupitelstvu za první rok své práce podařilo udělat.

Bezpečí, průhlednost a pohodlí
Zřídili jsme bezpečnostní skupinu, složenou ze zástupců Policie ČR, 

městské policie, hasičů, zdravotnických záchranářů a města. Povedlo se 
především to, že tyto složky spolu začaly pořádně mluvit. Pomohli jsme 
policistům s rychlým internetovým připojením a chceme jim zpřístupnit 
městský kamerový systém. Podařilo se nám poprvé v historii zkoordinovat 
naše představy s možnostmi státních orgánů a policie při uzavírkách na 
dálnici. I díky tomu není současná uzavírka dálničního města takovou 
katastrofou, jak tomu bývalo v minulosti.

Radnici jsme pro každého otevřeli dokořán. Jednání zastupitelstva 
mohou lidé přes webové rozhraní sledovat ze svého oblíbeného křesla, já 
jsem osobně k dispozici pravidelně na online chatu, na webu města funguje 
stále více využívaná kniha přání a stížností. Komu připadá elektronická 
komunikace neosobní, může mne navštívit každý měsíc na pravidelném 
setkání s občany v Jupiter clubu. To, že představitelé města mají na webu 
své kontakty, včetně mobilních telefonů, je samozřejmostí.

Řád, pořádek a zdvořilost
Na radnici jsme přijali etický kodex pro úředníky a zároveň jsme up-

ravili pracovní dobu a pauzy zaměstnanců tak, aby zde lidé během dne 
na konkrétním odboru našli vždy alespoň jednoho úředníka. Zkrátka, 
aby nikdy nebyly zamčené dveře.

Ve vestibulu radnice roste nová recepce jako první kontaktní 
a informační místo. Účelem je, aby každý pohodlně a rychle vyřídil, co 
potřebuje, popřípadě měl možnost se zeptat na nejasnosti, nebo jen na 
cestu. Recepce bude zároveň sloužit i jako turistické informační centrum. 
Práce zaměstnanců radnice prošla sedmiměsíčním auditem odborné fi rmy. 
Dostali jsme konkrétní doporučení, co zlepšit. Je také dobré se pochlubit 
– audit vůbec nedopadl špatně.

Významnou personální změnou byl odchod dlouholetého tajemníka, 
ve výběrovém řízení jsme ale za něj našli skvělou náhradu – ukazuje se, 
že Marek Švaříček povede naši radnici tím nejlepším způsobem.

Radní nesedí nečinně
Rada města je akční. O čemkoliv radní rozhodují, chtějí vidět na vlastní 

oči. To znamená, že nesedí v křeslech, ale postupně navštívili všechny 
městské organizace, školy a školky a budovy i pozemky v městském 
majetku. Rada tak může rozhodovat rychleji a fundovaněji. Zastupitelé se 
mimořádně sešli na neveřejném jednání k tzv. slučování škol a k případné 
demolici starého domova důchodců, o které chceme rozhodnout do konce 
roku.

Výběrová řízení znamenají v krizi úsporu
Město letos ve svém rozpočtu vyčlenilo na investice (to jsou zejména 

stavby) něco kolem 36 milionů korun. Výběrová řízení jsme na takovéto 
akce, včetně oprav škol, mateřských škol, oprav chodníků a silnic, do-
dávek projektových dokumentací, oprav městských budov a stavebních 
úprav bývalého areálu Agadosu pro potřeby technických služeb, vypsali 
ve výši 81,3 milionů korun. Pokud někoho zaujme ten rozdíl, je to tím, že 
v průběhu roku se rozpočet (vždy se schválením zastupitelstva) v kapitole 
investice mění. Rozdělí se přebytek rozpočtu z roku předcházejícího pak 
i rezerva rozpočtu aktuálního, najdou se další zdroje a podobně. Co je ale 
nejdůležitější: výběrová řízení nám ušetřila podstatný balík peněz. Oproti 
plánu jsme díky soutěži nabídek a cen a poklesu nabídky ve stavebnictví 
ušetřili 22 milionů korun a ty zase používáme na investice. Nejen díky 
tomu jsme mohli uskutečnit daleko více věcí. Jen pár příkladů namátkou: 
opravili jsme vodovody a kanalizace za 22 milionů korun (hradil Svazek 
vodovodů a kanalizací Žďársko, náš příspěvek téměř 7 milionů); chodníky 
a cesty za 4 miliony oproti 1,5 plánovaných; připravili jsme 19 parcel pro 
rodinné domy; s evropskou dotací budujeme kanály v Mostištích za 44 
milionů a za 144 milionů opravujeme čistírnu odpadních vod a budujeme 
vodovod a plyn na Vrchovecké; za 1,2 miliony jsme zateplili a opravili 
střechu tělocvičny 2. ZŠ; za 2 miliony jsme opravili školní jídelnu na 
Poštovní; městská knihovna má nová okna a zateplenou střechu za milion 
a jedno sto tisíc; mateřské školy ve Lhotkách a Olší mají nová okna a dveře, 
v Olší i vytápění; posílili jsme kamerový systém, rozšířili metropolitní síť, 
projektujeme opravy Jupiter clubu, chystáme regeneraci městské zeleně 
a další a další větší, či menší práce.

Tři roky přede mnou
Byl to dobrý rok. Navzdory potížím české i evropské ekonomiky se 

nám daří nezadlužovat město a dokonce je i docela intenzivně rozvíjet. 
Samozřejmě, že slyším i hlasy, které si myslí, že bychom něco mohli 
dělat lépe, nebo rychleji a nezlobím se na ně, protože to je přeci normální. 
Zlobím se ale na ty, kteří po straně roztrušují, že chci odejít na kraj nebo 
do Prahy, nebo snad do Bruselu či OSN. Tak aby bylo jasno: hodlám kan-
didovat do krajského zastupitelstva, protože tam chci hájit zájmy našeho 
města. Krajský zastupitel je neuvolněná funkce. To tedy neznamená, že 
někomu předám pomyslné klíče od radnice. Od toho jsou komunální volby 
a vůle voličů. Něco jsem slíbil a hodlám to dodržet.               Radovan Necid

Foto: Jitka Bradáčová

Komunikace z Velkého Meziříčí, potažmo z Dolních Radslavic do 
Lhotek je opět průjezdná, a to již od minulého úterka 8. listopadu. Stavební 
práce v daném místě však ještě pokračují. „Jejich dokončení je plánováno 
nejpozději do 18. listopadu 2011,“ informoval Jan Nechvátal z tiskového 
oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina a doplnil, že celkové fi nanční 
náklady akce jsou 5,1 milionů korun včetně DPH.

Komunikace III/03720 směrem na Lhotky byla uzavřena od loňského 
listopadu, kdy došlo k havárii a utržení silničního tělesa v zatáčce nad 
kaplí vedle Radslavického potoka. Kraj Vysočina zahájil opravu letos 
v srpnu. Během ní bylo nutno celkově zrekonstruovat opěrnou zeď v délce 
54 metrů a spolu s tím provést sanaci svahu. „Nyní je stavba uvedena 
do režimu předčasného užívání. Budou zde ještě probíhat dokončovací 
práce za lokálního dopravního omezení,“ upřesnil Jan Nechvátal. Podle 
původních předpokladů měla být silnice uvedena do provozu do konce 
září a práce kompletně hotovy do 31. října. Avšak při zakládání opěrné 
zdi byly odkryty skály tam, kde je projektanti nepředpokládali. Projekt 
i práce tedy musely být přehodnoceny, což akci protáhlo.

Souběžně se stavbou opěrné zdi komunikace směrem na Lhotky 
probíhaly další práce podél silnice na příjezdu do Dolních Radslavic od 
Velkého Meziříčí (silnice III/03719). Rekonstrukcí totiž bude muset projít 
i více než 96 metrů dlouhá opěrná zeď a svah v délce přes 33 metrů, obojí 
podél zmiňované silnice. V té souvislosti již proběhly drobné stavební 
úpravy z důvodu dočasného zajištění stability zdi. Ty během srpna a září 
komplikovaly průjezd celými Radslavicemi, přičemž do Březejce se 
občané dostali jen s dopravním omezením za střídavého řízení provozu 
semafory umístěnými na začátku a konci místní části. „V současné době 
je zpracovávána projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci této 
zdi, jejíž realizaci předpokládáme až v příštím roce,“ dodal Nechvátal.

Martina Strnadová

Silnice z Radslavic do Lhotek je průjezdná

Tradiční přehlídka středních škol 
(SŠ) se konala letos osmého listo-
padu ve velkém sále Jupiter clubu. 
Garanci převzala Základní škola 
Oslavická. Ta podle koordinátorky 
akce Mgr. Věry Dvořákové pozvala 
k prezentaci celkem devětatřicet 
středních škol. „Kladně odpovědělo 
35 škol a přítomno jich na přehlídce 
bylo 33,“ upřesnila V. Dvořáková. 
Podle jejích slov přijelo o osm 
škol víc, než v předchozích letech, 
a tudíž je vidět, že boj o každého 
žáka opravdu začal. Střední školy 
z Velkého Meziříčí byly přítomny 
všechny. „Dále přijeli zástupci SŠ, 
které k nám pravidelně jezdí každý 
rok – to znamená SOŠ Velká Bíteš, 
všechny SŠ technického zaměření 
z Jihlavy, Třebíče a Žďáru nad 
Sázavou. Tři zdravotní školy, SŠ 
obchodu a služeb Jihlava, ob-
chodní akademie z Třebíč, Jihlavy, 
Manažerská akademie z Jihlavy, 
SOU Nové Město na Moravě, škola 
řemesel z Třebíče, jejíž kováři před-
váděli praktické ukázky na náměstí. 

Byly zde zastoupeny i soukromé 
SŠ, které v dřívějších letech (i když 
byly zvány) nepřijížděly. Například 
Farmeko Jihlava, ŠECR Žďár n. 
S. Přítomni byli také zástupci SŠ 
z Brna – chemická, automobilní, 
SOŠ, informatiky a spojů, strojí-
renská a elektrotechnická. Poprvé 

přijeli ze soukromého učiliště 
v Třebíči a SŠ KNIH v Brně. Zájem 
ze strany dětí a rodičů byl poměrně 
velký,“ uvedla výchovná poradkyně 
z pořádající základní školy. Akce 
probíhala od 15.30 do 18 hodin. 
Poslední rodiče a děti odcházeli po 
půl šesté.           Připr.: Iva Horká

Na přehlídce se představilo více škol, než vloniVloupal se do dílny 
ve Vlkově

Škodu téměř 160.000 korun 
způsobil dosud neznámý pacha-
tel, který navštívil areál fi lmy ve 
Vlkově. Rozbil skleněnou výplň 
okna a vnikl do haly. Po prohledání 
dílny i skladu, odcizil několik kusů 
ručního nářadí. Protože v hale 
našel klíče od zaparkovaného 
vozu zn. Škoda Felicia, naložil 
odcizené nářadí do něj a z místa 
odjel. Policisté přijali oznámení 
o vniknutí do areálu 9. 11. 2011.

Odcizil naftu
Neznámý pachatel odcizil v noč-

ních hodinách z 12. na 13. 11. 
ze dvou nádrží vozidla celkem 
700 litrů motorové nafty. Náklad-
ní souprava byla v uvedené době 
zaparkovaná na parkovišti př i 
dálnici D1 v km 137,0 ve směru 
na Prahu v k. ú. Stránecké Zhoři. 
Pachatel odšrouboval neuzamče-
ná víčka u dvou nádrží a naftu 
z nich odčerpal. Škoda je ve výši 
nejméně 24.500 korun.           -pčr-

Od pondělí lze žádat o prodej pozemku na Hliništích
(Pokračování ze strany 1)

Zájemci musí 
dodržet daný typ 

domu
Podmínek prodeje, které schvá-

lili zastupitelé, je víc. Vedle kupní 
ceny, termínu její úhrady a dalších 
časových podrobností kolem uza-
vření kupní smlouvy musí zájemci 
o výstavbu respektovat i daný typ 
domu. V horní části nové ulice na 
Hliništích si mohou postavit domy 
patrové, ve spodní části jenom 
přízemní bungalovy. Při prodeji 
pozemku si město vyhrazuje před-
kupní právo pro případ, že by si 
zájemce později stavbu rodinného 
domu rozmyslel. Předkupní právo je 
ale časově omezeno pouze do doby, 
než proběhne kolaudace domu.

Text a foto: Martina Strnadová

Silnice z Dolních Radslavic do Lhotek je již zprůjezdněna, ale práce ještě 
zcela neskončily.                                               Foto: Martina Strnadová

Kriminalisté z odboru obecné kriminality ve Žďáře nad Sázavou za-
hájili trestní stíhání šesti osob, které jsou podezřelé ze spáchání přečinu 
poškození cizí věci. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svo-
body až na jeden rok. Skupinka mladých mužů ve věku okolo třiceti let se 
vydala 4. listopadu 2011 v časných ranních hodinách do prostor vlakového 
nádraží v Křižanově. Vybaveni byli spreji různých barev. Terčem jejich 
zájmu se stala zde stojící vlaková souprava. Čtyři vozy a lokomotiva jejich 
přičiněním změnily původní barevné vyobrazení. Na pravé straně soupra-
vy byly vytvořeny různé čitelné i nečitelné nápisy, ornamenty a obrazce. 
Způsobená škoda je vyčíslena na nejméně sto tisíc korun.

„Mezi komunitou sprejerů je přebarvení vlaku nejvíce cenné. Jen 
v letošním roce na křižanovském nádraží evidujeme 13 případů a dal-

ších 5 pomalovaných vlaků posprejovali pachatelé na Bystřicku,“ řekl 
por. Mgr. Jan Mička, komisař oddělení obecné kriminality. Jak dále 
dodal, sprejerské skupiny nebo jednotlivce neuspokojuje vytvářet jenom 
plošné nástřiky na legálních plochách, ale také atmosféra, zážitek, adre-
nalin, napětí nebo dobrodružství, které je spojené s rizikem případného 
dopadení. 

Na zadržení pachatelů se podíleli policisté z velkomeziříčského ob-
vodního oddělení společně s kriminalisty.

Policisté tento rok šetřili přes tři desítky případů poškození cizí věci 
se způsobenou škodou převyšující 1.100.000 Kč. V loňském roce bylo 
zaznamenáno 24 skutků se škodou přes 400.000 Kč.         

              -pčr-

Sprejerům hrozí až jeden rok odnětí svobody

Foto: Martina Strnadová
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Na sociální služby je 
potřeba 410 milionů

V Kraji Vysočina se sešly žádosti 
na zajištění sociálních služeb pro 
rok 2012. Zajišťovatelé požadují 
po státu celkem 458 milionů korun. 
„Na bezproblémový chod, avšak 
bez ambicí na jakýkoli rozvoj, ten-
to region potřebuje státní dotaci 
410 milionů. Pokud ministerstvo 
práce a sociálních věcí skutečně 
příští rok rozdělí mezi kraje pouze 
avizovaných 5,056 miliard, budou 
peníze chybět. Podle pesimistic-
kého scénáře bude příští rok na 
Vysočině chybět až 100 milionů 
korun, a to může být pro některé 
služby likvidační. Stále se snažíme 
ministerským úředníkům vysvětlit, 
že s tak malým balíkem peněz ne-
lze síť nutných sociálních služeb 
v regionech zajistit,“ upozorňuje 
a zároveň varuje radní Petr Krčál.

„Pokud bude ministerstvo v příš-
tím roce poskytovatele sociálních 
služeb nepřiměřeně krátit, ohrozí 
tak výdaje sociálních zařízení, 
která stojí před transformací a mají 
zajišťovat tzv. chráněné bydlení. 
Peníze budou chybět dále sociálním 
ústavům a domovům pro seniory. 
Lůžková zařízení poskytují legi-
timně nejdražší služby pro klienty 
se specifi ckými diagnózami. Pro-
voz těchto zařízení zajišťují kraje 
a obce. Jejich rozpočty škrty ve 
státních prostředcích na sociální 
služby tvrdě pocítí,“ doplňuje Krčál 
a upozorňuje, že se stále odsouvá 
i vyrovnání platů pracovníků v so-
ciálních službách. Pro rok 2011 
žádali provozovatelé na Vysočině 
po ministerstvu zhruba 458 mili-
onů korun s tím, že přiznáno bylo 
po všech dotačních kolech 329 
milionů.

Ve vládním rozpočtu na rok 2012 
je sice na sociální služby zatím 
vyčleněna částka 6,1 miliardy, v ní 
však není zahrnut výpadek dalších 
870 milionů na služby, jež byly 
dosud financovány formou pří-
spěvků z EU, které postupně končí.
Jan Nechvátal, KrÚ kraje Vysočina

Policie neopouští 
žádné místo v kraji
Vedení Krajského ředitelství 

policie kraje Vysočina se intenzivně 
věnuje přípravám na nastavení efek-
tivního fungování všech policejních 
útvarů v kraji v návaznosti na avi-
zovaná úsporná opatření. Ta by se 
měla realizovat od začátku příštího 
roku v celém resortu Policie ČR.

„Cílem všech našich opatření je 
nalézt efektivní způsob fungování 
policejních útvarů a nastavit naklá-
dání s rozpočtovanými fi nančními 
prostředky tak, aby nebyl narušen 
výkon služby policistů a nebyla ohro-
žena bezpečnost obyvatel v Kraji Vy-
sočina,“ řekl plk. Mgr. Karel Sehnal, 
náměstek ředitele pro vnější službu.

V současné době zatím policisté 
v ČR neznají podrobnosti svých 
rozpočtových možností pro příští 
kalendářní rok. Je ale důležité zmí-
nit, že fi nanční prostředky v rámci 
Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina budou v příštím roce 
prioritně směřovány do přímého 
výkonu služby, a to i když to může 
být na úkor například stavebních 
úprav nebo plánovaných investič-
ních akcí. Od začátku příštího roku 
dojde na některých místech v našem 
kraji k organizačním změnám, 
které se budou dotýkat základních 
policejních útvarů. Půjde ale o změ-
ny v oblasti manažerského řízení 
těchto útvarů. „V žádném městě 
u nás se základní policejní článek 
rušit nebude. Policisté z žádného 
města na Vysočině neodcházejí a ve 
vztahu k občanům bude zajištěn 
výkon služby na úrovni, na kterou 
jsou zvyklí, což je naší prvořadou 
prioritou,“ dodal Sehnal.

Dana Čírtková, KŘP Vysočina

Svůj první ples zahájili polonézou
Polonézou zahájili účastníci tanečních kurzů pro mládež svůj ples 

v bílém. Poprvé tak měli možnost veřejně předvést, co se za dva měsíce 
stihli pod vedením Vlasty Buryanové z Taneční školy Starlet naučit nejen 
v tanci, ale také ve společenském chování.

Prodloužené byly hned dvě, neboť mladých tanečníků je víc než sto 
sedmdesát, a to vesměs z druhých ročníků gymnázia, hotelové školy, 
obchodní akademie, střední školy řemesel a služeb, ale i dalších jednot-
livců. Všichni si samozřejmě pozvali svoje rodinné příslušníky, ale také 
učitele a kamarády. První z plesů proběhl v pátek 11. a za ním hned další 
v sobotu 12. listopadu ve velkém sále Jupiter clubu.

Taneční kurzy pro mládež odstartovaly 12. září, za tu dobu absolvo-
vali studenti a žáci celkem osm lekcí a stihli se naučit krom polonézy či 
mazurky hlavně waltz, valčík, jive, cha-chu, polku, blues, slowrock, což 
předvedli i na prodloužené. Její program si zpestřili ještě ptačím tancem, 
makarenou nebo také čardášem. Samozřejmě nechyběly ani oblíbené 
soutěže o nejoblíbenějšího tanečníka a tanečnici. Mládenci sbírali od 
dívek mašličky a ty zas od nich dostávaly vlastnoručně vyrobené náhr-
delníky. O sobotní prodloužené jich nejvíc obdrželi Nikola Dvořáková 
z 2. C gymnázia a Martin Perutka ze stejné třídy. Krom toho proběhlo 
i sólo pro garde nebo volenka, při níž slečny věnovaly svým tanečníkům 
malý dárek. Ale ani ony nepřišly zkrátka, neboť každý tanečník své dámě 
koupil rudou růži, kterou jí dal hned v úvodu.

Plesem v bílé, program tanečních nekončí. Každé pondělí bude ná-
sledovat další lekce, neboť tanců k učení je ještě dost. Celý kurz uzavře 
až barevná prodloužená, která bude pro oba kurzy společná a proběhne 
v pátek 2. prosince opět ve velkém sále Jupiter clubu. Martina Strnadová

Zpěvačka Marta Jandová koncertovala v Jupiter 
clubu v neděli 9. 11. 2011 s německou kapelou Die 
Happy. O vystoupení jsme informovali v minulém čísle 
našeho týdeníku. Dnes s ní přinášíme rozhovor, který 
nám poskytla před koncertem.

Když jsme připravovali v našich novinách otázky 
do soutěže o volné vstupenky na váš koncert, jedna 
z nich zněla Čím chtěla Marta Jandová být, než se 
stala zpěvačkou? Jak teď zpětně hodnotíte, že jste 
se stala zpěvačkou vpodstatě ‚náhodou‘. Byla to 
dobrá volba?

Myslím, že je určitě dobře, že si to pro mne osud 
přichystal, nebo možná moje maminka. Protože ona 
si vždycky velice přála, abych zpívala. Když umřela 
a mně bylo sedmnáct, tak to tehdy opravdu vůbec 
nevypadalo, že bych se měla někdy živit zpěvem. Ale 
protože to bylo její veliké přání, myslím, že mi právě 
ona poslala do cesty našeho kytaristu Thorstena, který 
mě vlastně pak k muzice přivedl. Určitě toho kroku 
nelituju a řekla bych, že když se člověk rozhoduje 
intuitivně, tak nakonec ty věci dopadnou tak, jak mají. 
Mě to neskutečně baví, poznala jsem spoustu příjem-
ných lidí, dostala jsem se na místa, kam bych se jako 
nezpěvačka nikdy nepodívala. Jsem za tu možnost 
zkrátka nesmírně vděčná.

Zmínila jste maminku… Že je otec hudebník, to 
všichni vědí, ale čím byla vaše maminka?

Maminka byla profesionální tanečnice. Pocházela 
ze Zlína a v Teplicích dělala baletní školu. Pak se 
přestěhovala do Prahy, poznala tátu a tancovala už 
jenom pro radost, protože dala přednost rodině. Ale 
vzpomínám si, že tancovala ve varieté a spousta mých 
spolužáků si myslela, že ženy tam tančí nahoře bez. 
Přitom ony měly různé pětiminutové výstupy k roz-
manitým tématům, třeba kouzelníkům nebo hostům 
ze zahraničí apod. A vidět například ty mágy s živými 
opičkami a pak maminku v těch skvělejch kostýmech, 
v těch nádhernejch parukách, tak to pro mě jako pro 
dítě bylo úžasný.

Je tedy jasné, že umělecké sklony jste zdědila. 
A vystačila jste si jenom s vrozeným talentem po 
rodičích, nebo jste se ještě hudebně vzdělávala?

Ne, vůbec, já říkám, že zpívám tak, jak mi ‚zobák‘ 
narost… Ale jsem za to i ráda, protože mám pocit, že 
ve zpěvu nemám žádný manýry jako některý lidi, který 
choděj k nějakým učitelům, u kterých ani člověk neví, 
jestli vůbec tu profesi ovládají. Podle mě je důležitý, 
zachovat si to svoje vlastní. Vzpomínám si, že když 
jsem chodila dva roky do sboru, od svých desíti do 
dvanácti let, jak ukrutně mě to tam nebavilo. Přemýšlela 
jsem, k čemu to je, aby dvacet dětí zpívalo ten samej 
hlas, dalších dvacet o něco vyšší a zbylých dvacet ještě 
vyšší. Přišlo mi totiž hrozně divný, že mě není slyšet. 
Jakože kdybych tam nebyla, že to vůbec nikdo nepozná 
a nikomu to nebude vadit. A to mi připadalo nudný.

Se svojí kapelou Die Happy, kterou jste s tehdej-
ším přítelem založila v Německu v roce 1993, jste 
natočila kolem desítky alb. Pak jste se objevila na 
zhruba stejném počtu nosičů s dalšími skupinami. 
Šlo vždycky o stejný žánr?

Většinou to byl rock. A u jedný německý kapely to 
byl takový poprock, to byla skupina podobná našemu 
Olympicu. Ale jinak jsem jinam nezabrousila.

A chtěla byste vybočit směrem k jinému typu 
muziky?

Určitě. Teď pracuju na svý sólový desce, která bude 
něco mezi popem, bluesem a jazzem. Ale lidi se nemu-
sej bát, že tam budu dělat takový nějaký džezmenky 
(a legračně předvádí jódlování à la Eva Pilarová – 
pozn. aut.). Líbí se mi pěkné melodie, a tak na tomto 
albu nebudou zvučet elektrický kytary, se kterýma se 
potýkám osmnáct let, co hraju se svojí kapelou. Tady 
bude znít hodně klavír, chtěla bych tam i dechy, a bude 
tam i daleko víc ‚klidu‘ (naráží na svůj temperament 
při rockových skladbách – pozn. aut.). Tak uvidíme, 
jak to dopadne. Jsem na cestě…

…to bychom se mohli i těšit, co myslíte?
Já doufám… (smích).

Když jste chtěla být 
tou tlumočnicí – a mimo-
chodem, vaše němčina, 
kterou jsem slyšela, zní 
dle mého názoru napros-
to bezchybně – jak jste 
na tom nakonec s výčtem 
světových jazyků?

Němčina už je skoro jako 
moje druhá mateřština – 
i když pořád dělám nějaké 
chyby, jako že si třeba pletu 
der, die, das, sice to vím, jak 
to má být, ale stejně to řeknu 
špatně, a kluci se mi v kapele 
kvůli tomu smějou. Potom 
ještě angličtina, protože 
jsem byla po střední škole 
rok v Americe. Takže, když 
se třeba v letadle mám roz-
hodnout, ve kterém jazyce 
budu sledovat na DVD fi lm, 
tak si už teď vyberu určitě 
němčinu. Ovšem, když jsem 
kdysi přišla do Německa, 
neuměla jsem ani slovo 
německy, tak jsem hodně 
používala angličtinu. A zpí-
vá se mi také líp v tomto ja-
zyce, i když se pochopitelně 
nevyhnu zpívání v němčině.

(Pokračování na straně 5.)

Až přijdou děti, budou mi přednější, než muzika
I starý člověk má právo na lásku, 

ukázala hra
Zejména diváci středního věku a starší patrně ocenili odvahu režiséra 

Jaromíra Janečka, který sáhl po hře, jež v poslední době výrazně vybočuje 
z nabízeného repertoáru divadel. Po nekonečných sériích divadelních či 
fi lmových představení věnujících se převážně nevěrám, manželským 
trojúhelníkům, mladým milenkám starších mužů, přišlo na prkna divadel 
monodrama Žena Vlčí mák. V příběhu francouzské autorky vystupuje 
jedna postava, téměř sedmdesátiletá osamělá dáma jménem Marta, kterou 
v českém nastudování hraje Hana Maciuchová. Prožívá poslední etapu 
svého po-
zemského 
žití, a tak 
jaksi au-
tomaticky 
od života 
nic neče-
ká. A lás-
k u  u ž 
vůbec ne. 
O to větší 
je její pře-
kvapení, 
k d y ž  s e 
zamiluje 
do mu že 
z kavárny, 
v  n í ž  se 
s ním čas-
to potká-
vá. Ř íká 
mu  Mu ž 
tisíce šál 
a pečlivě 
sleduje 
a odhadu-
je, jakou 
š á l u  s i 
zvolí pro 
tu kterou 
příleži-
tost, den, 
náladu. 
Jednou 
gentleman 
pozvedne 
s v ů j  š á -
lek káv y 
a tímto gestem ženu pozdraví. Pak začíná postupně vznikat nový vztah 
s tímto ještě o něco starším mužským. Hrdinka ve svém pokročilém věku 
prožívá něco, co jednak nikdy neprožila či co dávno zapomněla a co už 
s přihlédnutím k tomu, kolik jí je, považovala za nemožné. Samozřejmě, že 
si uvědomuje svoje stáří, i to, že každá etapa lidského života s sebou nese 
své. Ale láska ani žárlivost neznají věk. Ačkoliv se to může v mládí zdát 
jakkoli směšné, s přibývajícími léty člověk zjišťuje, že tomu tak skutečně 
je. „Čekala jsem na milostný dopis od svých sedmnácti let,“ sdělila tuto 
skutečnost smutně Marta, „ a dostala jsem ho až skoro v sedmdesáti.“ 
Pozdě ale přece je lepší, než nikdy. A proč by si měl člověk odpírat lásku 
jenom proto, že je starý, proč by měl žít jenom s výkřiky svého kyčelního 
kloubu, kupříkladu? Ano, i okolí přistupuje ke starým lidem tak, jakoby 
neměli právo na to mít někoho rádi, vodit se za ruku v parku, chodit do 
divadla nebo ač starou, ale milovanou osobu pohladit. A sex? No, tak to 
už je snad příliš, ne? Tohle lidi v důchodu snad ještě dělaj’? Podivuje se 
mladá generace zcela nepokrytě s posměchem. Maciuchová dokázala 
odhodit stud a bez rozpaků se vysvlékla do kombiné. Naprosto přirozeně 
pak ústy Marty prohlásila: „No samozřejmě, když se podívám ráno do 
zrcadla, že to vidím…,“ naznačila pohybem ruky, jíž se dotkla svých prsou, 
že tělo není tak dokonalé jako v mládí, jenže duše je co se týče zamilo-
vanosti stejná ve dvaceti i v sedmdesáti. A to bylo ostatně tématem celé 
hry – obecně rozšířený fakt, že rozlet duše brzdí stáří. Avšak tato vlídná 
komedie o lásce, která přicházívá v každém věku, ukázala, že tomu tak 
být nemusí. Záleží jenom na nás samých, jak takovou příležitost ucho-
píme. A jenom blázen by se lásky vzdal. Jak říkal John Lennon, máš-li 
lásku, máš vše.                                                                        Iva Horká

Hana Maciuchová se ve hře Žena Vlčí mák představila ve 
Velkém Meziříčí v rámci divadelní sezony Jupiter clubu 
9. 11. 2011.                                    Foto: Archiv Rock Café

Marta Jandová v Jupiter clubu.                                                  Foto: Iva Horká

Účastníci sobotní prodloužené. (Více foto na www.velkomeziricsko.cz/fotogalerie.)      Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 hodin 
v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Bylo nám jak ve snu
Vzpomínám na listopadové události staré 22 let, na to, jak jsem byl tehdy 
jako student zcela vtažen do revolučního dění. Vybavuje se mi, jak ke 
mně tehdy silně promlouvala slova prastarého biblického žalmu: Když 
Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil 
smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: „Hospodin 
s nimi učinil veliké věci.“ Hospodin s námi učinil veliké věci, radovali 
jsme se… Ano, připadal jsem si – a podobně mnozí další – opravdu jako ve 
snu, kterému málokdo věřil. I naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. 
I my jsme se neskutečně radovali.
Dnes již neplesáme, naši radost z darované svobody leccos kalí. Někteří 
jsou i zcela rozčarováni a cítí se podvedeni, protože „pravda a láska dosud 
nad lží a nenávistí nezvítězila“. Přesto jsem přesvědčen, že je na místě 
vděčnost. Vděčnost za to, co se stalo a co jsme mohli prožít. A nejen pro-
to, že bylo období velmi silných zážitků, které člověk neprožívá každý 
den. Nejen proto, že se tím náš úděl zcela a zásadně změnil. Ale i proto, 
že jsme směli prožít něco, co lze vnímat jako veliké věci, které s námi 
učinil Hospodin, náš Bůh. 
A že leccos není, jak bychom si i přáli, že i dnes zažíváme leccos, nad 
čím nejásáme, že i dnes musíme s lecčíms nedobrým zápasit? To se dalo 
očekávat a souvisí to s tím, že v pohledu víry svoboda není jen uvolněný 
prostor. Svoboda je totiž pracná. Jde o to, jak a čím ten uvolněný prostor 
naplňujeme. A vyčítat někomu, že „láska a pravda nezvítězila nad lží 
a nenávistí“? Že to dodnes nikdo nezařídil? Ale to se přece zařídit nedá. 
Konečně ono to ani tehdy nebylo myšleno jako program na způsob dřívěj-
ších pětiletek. Vnímám ta slova Václava Havla jako nadčasové vyznání, 
které nám má být pomocí, abychom pravdivě a láskyplně žili. O to přece 
především v životě jde.                                                       Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 16. do 20. 11. 2011
Středa 16. 11.
 7.00 mše sv. za rodiče Zmrzlíkovy a dceru Evu o. Parajka
18.00 Lavičky mše sv. o. Prajka
Čtvrtek 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 7.00 mše sv. na poděkování za dar svobody a pokoje o. L. Sz.
18.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. Prajka
Pátek 18. 11. památka posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
 8.00 mše sv. za Vlastu a Františka Pejchalovy, rodiče 
 a sourozence  o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodiče Zezulovy, Dřímalovy 
 a Hedu Zezulovou o. Prajka
13.00 domov pro seniory mše sv. o. Parajka 
Sobota 19. 11. – sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za rodinu Rousovu a Pačískovu, 
 Boží požehnání pro celou rodinu a zemřelé 
 rodiče Rousovy za Zahrádky o. Parajka
18.00 mše sv. za zemřelého manžela, rodinu Lázničkou 
 a Teplých a za Boží ochranu pro celou rodinu o. L. Sz.
Neděle 20. 11. slavnost Ježíše Krista Krále
 7.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu o. Parajka
 9.00 mše sv. za Ludmilu a Stanislava Fňukalovy, 
 rodinu Dvořákovu a Fňukalovu o. Prajka
10.30 mše sv. pro děti, za Ludmilu a Františka Bártovy, 
 rodiče Bártovy a Musilovy o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Bradáčovy o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež a starší děti, 
ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek 
bude adorace nejsvětější svátosti v 14.00–15.30 a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, v 18.00 bude na faře setkání 
biřmovanců 1. a 2. skupiny, v 19.00 setkání pro 3. a 4. skupinu. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře, děkujeme za sbírku 
na elektřinu 44.500 Kč. V sobotu 19. 11. v 19 hodin zveme biřmovance 
na společenství mladých na faře ve Velkém Meziříčí. V příštím roce ve 
dnech 23.-28. července 2012 pořádáme pouť do Polska a Litvy – cena 
5.000 Kč, mládež a děti 4.000 Kč. Program je ve vývěsce. Objednáváme 
mše sv. na rok 2012, na faře zapisujeme dopoledne po každé mši svaté.

Ohlášky pro Bory a okolí 
Pátek 18. 11. – památka posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
17.30 Dolní Bory – adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodinu Konečných, rodiče Charvátovy 
 a syna a rodiče Svobodovy o. Parajka
Neděle 20. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále
 9.45 Horní Bory – mše sv. za rodinu Zikmundovu o. Parajka

Českobratrská 
církev evangelická
20. 11.: 9 hodin – rodinné 
bohoslužby, 17 hodin – setkání 

střední generace
Husův dům, U Světlé 24, www.
velke-mezirici.evangnet.cz  -PJ-

Ve dnech 10.–12. 10. 2011 jsme 
měly možnost zúčastnit se tříden-
ního cukrářského kurzu, ve kterém 
jsme si vyzkoušely přípravu mini 
dezertů, čajového pečiva a slav-
nostních dortů. Celým kurzem nás 
vedla zkušená cukrářka Pavlína 
Berzsiová. Každá z nás si mohla 
osvojit nové cukrářské techniky – 
práci s griliášem, potahování dortů 
potahovací hmotou a mnoho další-
ho. Po třech dnech jsme se loučily 
plné dojmů a nových zkušeností. 
Touto cestou bychom rády podě-
kovaly vedení školy za organizaci 
kurzu a P. Berzsiové za trpělivost 
a příjemně strávené dny. Určitě 
bychom tento kurz doporučily všem 
ostatním. Víme, že tyto zkušenosti 
v našem oboru brzy využijeme.
Martina Valová, Jitka Smetanová, 
Monika Petrásková, 2. B, HŠ a OA VM

Cukrářský kurz na HŠ

Už je to uděláno, už je to 
hotovo, dalo by se říct slovy kla-
sika v budově mateřské školky 
v Olší nad Oslavou. V uplynulých 
dnech byla dokončena radikální 
rekonstrukce budovy, které se 
dočkala po několika desetiletích. 
Naposledy takováto akce byla 
provedena koncem sedmdesátých 
let minulého století. Nyní šlo 
o kompletní výměnu oken a dveří 
a dále kompletní rekonstrukci 
topného systému včetně kotle. Vý-
měna oken byla plánovaná již asi 
před pěti roky, ale neuskutečnila 
se. Další plánovaná rekonstrukce 
byla v roce 2009, kdy byla mož-
nost získání dotací na zateplení 
budovy a výměnu kotle. Žádost 
tedy byla podána tak, jako na bu-
dovu ZŠ Lhotky, ale na rozdíl od 
Lhotek byla naše žádost neúspěšná, 
i když podklady pro dotaci vypra-
covávala stejná dotační agentura. 
Další pokus byl v minulém roce, 
ale opět jsme neuspěli. Od konce 
loňského roku tedy zvažovala Ko-
mise pro místní správu v Olší n. O. 
možnost rekonstrukce z prostředků 
přidělených místní části z rozpočtu 
města, a to v plné výši. Začátkem 
letošního roku jsme toto vzali jako 
jedinou možnost pro rekonstruk-
ci, protože v tomto období byly 
zastaveny všechny dotační tituly 
na zateplení objektů a stav oken 
v budově školky byl již neúnosný, 
protože ve třídě šlo otevřít pouze 
pár oken a hrozilo vypadnutí oken-
ních křídel z rámů a samozřejmě 
nebezpečí poranění dětí. Rovněž 
v případě deště do třídy zatékala 
okny voda. S tímto stavem byli 
seznámeni členové rady města, na 
naše argumenty přistoupili a roz-
hodli podpořit tuto akci. Je sice 

pravdou, že ziskem dotace bychom 
budovu výrazně zhodnotili, ale 
fi nanční spolupodíl by byl zřejmě 
vyšší, než bylo nakonec vynalože-
no. Rovněž je pravdou, že nebyla 
provedena rekonstrukce v takovém 
rozsahu, protože bylo upuštěno od 
zateplení budovy, ale za daných 
podmínek to bylo asi nejlepší ře-
šení. Dalším důležitým faktorem 
v rozhodování bylo to, že dotace 
by sice byly na zateplení budovy, 
výměnu oken a výměnu tepelného 
zdroje, ale ne na výměnu topné sou-
stavy. Rozpočet měl být přes 2 mil. 
Kč, z čehož vlastní spolupodíl by 
byl 30 %, což činilo asi 700 tis. 
Kč. K tomu by se musely připočítat 
ještě náklady na výměnu radiátorů, 
což bylo dalších asi 300 tis. Kč. 
Někdo může namítnout, že v cel-
kovém součtu byly tyto náklady 
srovnatelné, ale dalším neméně 
důležitým faktorem byla jednak 
malá pravděpodobnost uspět v další 
vlně dotací, dále pak žalostný stav 
budovy a v případě úspěšné dotace 
prodloužení rekonstrukce mini-
málně o další rok a dále náklady 
na vytápění. V podmínkách dotací 
byla instalace kotle na pelety, které 
jsou hůře dostupné a v porovnání 
s fosilními palivy sice ekologičtěj-
ší, ale výrazně dražší.

Nakonec tedy bylo přistoupeno 
k oné rekonstrukci z vlastních zdro-
jů, která fyzicky započala až na 
konci prázdnin. Přípravu i realizaci 
provázelo mnoho problémů, ať už 
přerozdělení fi nančních prostředků 
z jiných zdrojů rozpočtu, vypra-
cování projektové dokumentace, 
ale i odstoupení vítězné fi rmy od 
smlouvy na výrobu a montáž oken. 
Nakonec tato dodávala v pořadí 
druhá fi rma za cenu asi 400 tis., 

a to včetně žaluzií a parapetů. Do-
dávku topení provedla na základě 
výběrového řízení velkomeziříčská 
fi rma a cena byla asi 500 tis. Kč. 
Celkové náklady tedy byly 900 tis. 
Kč. Výmalba budovy byla provede-
na částečně svépomocí a částečně 
místním malířem Vladimírem 
Panáčkem. Podle slov vedoucí 
učitelky Jitky Smolíkové, patřily 
všechny uvedené fi rmy k těm nej-
lepším, které za její působností ve 
školce pracovaly.

První zátop v nově instalovaném 
kotli byl v sobotu 8. října za účasti 
místostarosty města pana Josefa 
Komínka, který si prohlédl i celou 
zrekonstruovanou budovu školky. 
Poslední část rekonstrukce byla 
provedena 28. 10. 2011, a to insta-
lace automatiky na regulaci teploty 
ve školce.

Pokud mám zhodnotit vynalo-
žené fi nanční prostředky, tak jen 

tím, že došlo k výměně oken za 
„trojsklo“, sníží se tepelná nároč-
nost budovy. Další úspora bude ve 
výměně starého kotle o výkonu 
přes 100 kW za poloautomatický 
kotel o výkonu 49 kW, ve kterém 
se sice prozatím bude topit uhlím, 
ale je možné v něm topit i peletami, 
případně obilím. Toto vše má velký 
vliv na zlepšení životního prostředí 
a rovněž dojde ke snížení fi nanč-
ních nákladů na provoz budovy, 
a to pravděpodobně až o několik 
desítek tisíc Kč ročně. Konkrétní 
částka ale bude známa až po ukon-
čení topné sezony.

Jménem svým a rovněž jmé-
nem Komise pro místní správu 
všem, kdo se nějakým způsobem 
na této akci podíleli, ze srdce 
děkuji.

Jindřich Kučera, 
předseda Komise pro místní správu 

Olší nad Oslavou

Rekonstrukce MŠ Olší nad Oslavou

Počátkem listopadu se v domě s pečovatelskou 
službou ve Velkém Meziříčí odehrálo již druhé setkání 
seniorů a dětí. „Děti se na setkání velmi těšily“, řekla 

Fotbalové úspěchy žáků 
SOŠ Jana Tiraye

Dne 6. října 2011 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola 
turnaje ve fotbale, který se konal ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo 
Gymnázium ve Velkém Meziříčí, dalším účastníkem turnaje byla Hote-
lová škola ve Velkém Meziříčí. Naše mužstvo oba týmy porazilo, čímž 
si zajistili první místo a postup do okresního kola.

Okresní kolo soutěže proběhlo 11. října 2011 na hřišti ve Velkém Me-
ziříčí. Turnaje se zúčastnily školy: Gymnázium Velké Meziříčí, VOŠ 
a SPŠ Žďár nad Sázavou a Gymnázium Bystřice. Naši studenti nakonec 
po vyrovnaném boji prohráli 1:0 s Bystřicí, remízovali s Gymnáziem 
a podlehli 3:0 VOŠ a SPŠ Žďáru nad Sázavou. Žáci SOŠ Jana Tiraye 
se za výsledek svého snažení rozhodně nemusí stydět. Významnou roli 
sehrál i brankář, který svým postřehem pomohl ke krásnému třetímu 
místu. Žáci odjeli domů s pohárem, medailí a dobrým pocitem z poda-
ného výkonu. Radost udělali také učitelkám TV Mgr. Alexandře Mladé 
a Bc. Haně Karmazínové

SOŠ Jana Tiraye -lp-

Dům s pečovatelskou službou 
provoněly bylinky

hned při příchodu paní učitelka Miškelová ze ZŠ Škol-
ní. Vše se tentokrát točilo kolem bylinek. Děti a senioři 
si společně uvařili bylinkový čaj a při hře Riskuj měli 

možnost prověřit své čichové buň-
ky a protáhnout mozkové závity. 
Také si vyrobili bylinkové máslo 
a nakonec děti seniorům pomohly 
naplnit voňavé levandulové pytlíky. 
„Myslím, že se setkání vydařilo, 
a všem se na tvářích značil úsměv 
spokojenosti a pohody“, podotkla 
Michaela Brhlová z Chaloupek, 
která program připravovala.

Program proběhl v rámci mezi-
národního projektu Příroda mostem 
mezi generacemi, jehož nositelem 
jsou Chaloupky společně s dalšími 
neziskovými organizacemi z pěti 
evropských zemí. Cílem projektu 
je nacházet společná témata pro 
setkávání a vzájemné poznávání 
mezi oběma generacemi lidí.

Text a foto Jana Audy, 
Chaloupky, o. p. s., SEV Ostrůvek

Nesa a sdružení 
pořádaly přednášku

V pátek 4. listopadu 2011 pro-
běhla v denním stacionáři Nesa ve 
Velkém Meziříčí, spadajícím pod 
Oblastní charitu Žďár nad Sáza-
vou, přednáška na téma Chystané 
změny v sociálním systému dávek a 
příspěvků. Pořádala ji Raná péče ze 
Sdružení Nové Město na Moravě, 
jehož pracovnice si pro posluchače 
připravily shrnutí informací týkají-
cích se sociální oblasti, a to včetně 
novinek chystaných na rok 2012.

Zúčastnili se posluchači z řad 
veřejnosti, ale také pracovníci růz-
ných zařízení, kterých se tato změ-
na dotýká. Všichni měli možnost 
dozvědět se něco o legislativním 
procesu, systému státní sociální 
podpory, příspěvku na péči, ale také 
nově o sociální kartě a příspěvku 
na mobilitu či příspěvku na opat-
ření zvláštních pomůcek.  Největší 
zájem vzbudily změny ohledně 
přiznávání příspěvků na péči. 

Michaela Báňová, 
pracovnice denního stacionáře Nesa

Foto: archiv OU Olší nad Oslavou
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ROZHOVOR SE ZPĚVAČKOU 
MARTOU JANDOVOU

nejen zahradní nábytek

Akce „Zima 2011–12“Akce „Zima 2011–12“
Akční nabídka dřevěného zahradního 

nábytku se slevami až 40 %!
Čalouněný interiérový nábytek za super ceny!

Nabídka vánočních dárkových poukázek v hodnotě
dle vlastní volby na odběr zboží z naší podnikové prodejny.

Přijďte se přesvědčit, určitě si u nás vyberete.

Provozní doba v podnikové prodejně
Pondělí – čtvrtek: 7.00– 16.00

Pátek: pouze po předchozí dohodě
Soboty, neděle, svátky: zavřeno

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

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Tel.: 566 523 414 www.ingeld.cz

www.kr-vysocina.cz

Rada Kraje Vysočina
vyhlašuje konkursní 
řízení na vedoucí 
pracovní místo

ředitele
(ředitelky)

příspěvkové 
organizace

Hotelová škola 
Světlá
a
Obchodní 
akademie
Velké Meziříčí

Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava

Požadavky:
•  předpoklady pro výkon činnosti ředitele 

(ředitelky) školy a odborná kvalifi kace podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

•  znalost školských předpisů,
•  občanská a morální bezúhonnost,
•  organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete:
•  přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, 

případně e-mail),
•  úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém 

vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce),

•  doklad o průběhu zaměstnání a délce 
pedagogické praxe potvrzený posledním 
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního 
zařazení,

•  strukturovaný profesní  životopis,
•  koncepci rozvoje a řízení školy

(max. rozsah 5 stran strojopisu),
•  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

nebo doklad o jeho vyžádání,
•  čestné prohlášení v plném znění podle § 4

odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči 
narození po 1. prosinci 1971),

•  potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu 
činnosti ředitele (ředitelky) školy – ne starší
3 měsíců,

•  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů 
pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Ředitel (ředitelka) školy bude jmenován(a) na dobu 
určitou dvou let.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky 
doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a 
koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte 
slovy „Konkurs Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie Velké Meziříčí – neotvírat“)
podávejte v termínu do 1. 12. 2011 na adresu:

Miloš Štěpnička poradí jak na marény
Marény jsou lososovité ryby dlouhé až 70 cm, připomínající ryby z čeledi kaprovi-
tých s protáhlým tělem a rozpoznávacím znakem – tukovou ploutvičkou, typickou 
pro lososovité ryby. Tyto obtížně chovatelné ryby, 
vyhledávané hlavně gurmány i odborníky pro 
svou velice lahodnou chuť a velmi jemné 
maso, pocházející z Čudského jezera 
(bývalý SSSR). V Čechách byly do rybníků 
poprvé vysazeny na Třeboňsku již v roce 1882. 
V současné době je za největšího producenta marén v ČR považováno Kinského 
rybářství ve Žďáře nad Sázavou. 
Chcete-li se dozvědět něco více o této chuťově výborné rybě, a hlavně jak z ní 
připravit skvělé menu, přijďte 7. 12. 2011 do Jelínkovy vily. Proběhne zde již 
3. vaření s Milošem Štěpničkou, autorem několika rybích kuchařek, který je 
považován za jednoho z největších odborníků na rybí kuchyni v tuzemsku. Ve-
řejnosti je známý především z televizního Receptáře. Vstupenky jsou již v prodeji 
přímo v recepci hotelu Jelínkova vila a cena zahrnuje ukázku přípravy + rybí menu 
(4 chody + ochutnávka).
Program večera:
17.00 – zahájení ukázky zpracování a přípravy marény
19.00 – servírování připraveného menu (marinovaný kapr na modro v aspiku, 

lahůdkový rybí vývar z línů, maréna po mlynářsku s vařeným bramborem, 
jablečný závin z pivního těsta s vanilkovou zmrzlinou)

21.00 – malá ochutnávka rybích pochoutek, volná zábava – diskuze s M. Štěp-
ničkou, možnost zakoupení rybích kuchařek, autogramiáda, pro zájemce 
exkurze v pivovaru                              (www.jelinkovavila.cz). (-pi-)

Sociální služby města Velké Meziříčí pořádají
ve velkém sále Jupiter clubu 23. 11. 2011 ve 14.00 hodin

14.00 – 14.45 h zahájení a vystoupení Sluníčka, taneční skupina Kosatky, 
 malá přehlídka svatebních šatů
14.45 – 15.00 h občerstvení
15.00 – 18.30 h vystoupení kapely
K tanci i poslechu zahraje VESELÁ SEDMA pana Sedlaříka. Srdečně 
zveme všechny seniory a milovníky dechovky, vstupné s místenkou 80 Kč. 
Předprodej vstupenek v DPS na ulici Komenského 6, tel.: 566 522 538, 
(případně DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, tel.: 566 520 154).           -jj-

19. 11. to bude téměř do dne pět 
let od první akce, kterou jsem 
tady uspořádal. Tenkrát to byl 
velký risk, nikdo nevěděl, jak to 
dopadne, jak to bude probíhat, 
ale dopadlo to velmi pozitivně. 
HIP HOP patř í už nějakou 
dobu mezi nejposlouchatelnější 
hudební žánry a za těch pět let 
i ve Velkém Meziříčí se našla 
slušná fanouškovská základna 
a navíc k nám jezdí lidi z celé 
Vysočiny i ze Svitav, protože na 
Vysočině na takové akce moc 
nenarazíte a všechny kapely 
tvrdí, že jsme nejlepší město, 
kde ony koncertovaly.
19. 11. oslavíme, že to funguje, 
chodí nás víc a víc, a že to 
všechno šlape. Přijede k nám 
z Bratislavy člen kapely H16 
– Majk Spirit. S kapelou mají 

Revival Kiss Czech 
Company a Bagr 
– výherci soutěže

V minulém čísle jsme zveřejnili 
soutěžní otázku: Jak se jmenuje 
basový kytarista americké hudební 
formace KISS? (Gene Simmons) 
Ze správných odpovědí jsme vylo-
sovali výherce, kteří získávají volné 
vstupenky na vystoupení 16. 11. ve 
Studenci: 
Alois Klusáček z Oslavice, Mi-
loslav Navrátil a Tomáš Kozina 
z Velkého Meziříčí.           -red-

Poslední leč
* 19. 11. KD Uh ř ínov od 

19.30 h, hudba M.E.Š.
* 19. 11. KD Hrbov od 20 h, 

k tanci a poslechu hraje 
TOTO Band.

(Pokračování ze strany 3.)
Pak se domluvím ještě španělsky 

a francouzsky. Španělštinu jsem 
měla čtyři roky na střední škole 
a dokonce jsem z ní i maturovala 
a francouzštinu jsem se naučila 
sama. No a ještě jsem se ve škole 
učila osm let rusky, ale to jsem 
bohužel neměla možnost trénovat 
a navíc od skončení školy uplynulo 
hodně vody, takže to bych se na to 
musela trošku podívat.

Má nějaký zvláštní význam ná-
zev vaší kapely Die Happy. Proč 
zrovna Zemřít šťastný?

Má to význam. Údajně si surfaři 
v Kalifornii před tím, než vyrazí 
do vln, říkají ‚die happy!‘, což 
prý má znamenat něco jako ‚zlom 
vaz!‘. A my jsme si k tomu přidali 
svůj smysl, a sice, že člověk může 
zemřít šťastný jedině tehdy, když 
šťastně žije. Když se podívám ko-
lem sebe, tak jsou lidi, kteří jenom 
pracujou a pracujou a vůbec se 
nevěnujou svojí rodině a koníčkům, 
neumí odpočívat a všechno pod-
řizují kariéře, nebo naproti tomu 
zase ti, kteří jsou nezaměstnaní, 
ale pracovat můžou. Jenže oni, než 
by šli třeba pod svoji kvalifi kaci, 
tak raděj ležej celej život na gauči 
a taky si nic nesplněj. Žít život tak 
dobře a kvalitně, jak je to jenom 
možný, a to nemluvím o penězích, 
ale o tom, užít si života, každýho 
dne, plnit si svoje přání, i kdyby 
to měla být jenom cesta na víkend 
do Paříže, milovat, být milován 
a hlavně být zdravý. Aby když pak 
člověk umírá a běží mu před očima 
ten jeho celej život pozpátku, aby si 
mohl říct: jo, žil jsem, udělal jsem 
spoustu dobrejch věcí, pomohl 
jsem lidem, miloval jsem, byl jsem 
milován, fajn, můžu zemřít.

Co by běželo hlavou vám, kdy-
byste se měla rozloučit se životem 
v tuto chvíli?

Já bych si řekla: Jo, dobře, z po-
hledu svýho věku jsem toho hodně 
zažila, hodně jsem milovala, měla 
jsem okolo sebe úžasný lidi, splnila 
jsem si pár snů, udělala jsem pár 
dobrejch věcí, čili bych asi zemřela 
šťastně. Jediné, co bych považovala 
za nezvládnuté, co by mi blesklo 
hlavou, je to, že bych nestihla mít 
děti a rodinu. Vždycky říkám ma-
mince, protože já s ní hodně mlu-
vím, ne schizofrenicky, ale prostě si 
s ní povídám, protože mi pořád chy-
bí, maminko, ty víš, že tohle letadlo, 
ve kterým teďko poletím, nemůže 
spadnout, protože já přece ještě mu-
sím porodit děti. Pak jsem si to tro-
chu poopravila a dodávám k tomu 
navíc – a taky je musím vychovat 
a starat se potom o svoje vnoučata.

Skvěle jste připravila půdu pro 
moji poslední otázku: Zpíváte, 
nahráváte, cestujete po světě víc 
než osmnáct let. Přemýšlíte o tom, 
že byste se už chtěla usadit?

Samozřejmě, že můj velikej sen, 
asi jako každé ženy – obzvlášť 
v mém věku – je mít děti a rodinu. 
Akorát si myslím, že se nesmí tlačit 
na pilu. Až to přijde, tak to přijde, 
a já vím, že to přijde, jenom se to 
prostě nedá uspěchat. A až budu mít 
rodinu, tak určitě muziku omezím. 
Protože vím, že moje rodina pro mě 
bude absolutní prioritou, v žádným 
případě nejsem kariéristka. Ale 
protože mám strašně moc energie, 
kterou musím někde ze sebe vybít, 
tak úplně opouštět jeviště nechci, 
to bych nezvládla, to bych byla na 
zabití. Takže pracovat budu, ale 
nikdy ne na úkor svojí rodiny.
Čili by to ve vašem případě 

bylo jinak, než u vašeho tatínka, 
který se netajil tím, že pro něho 
byla, je a bude na prvním místě 
vždycky kytara?

Stoprocentně. Bylo by to u mě 
jinak, než u táty.             Iva Horká

Marta Jandová
13. 4. 1974

Česká zpěvačka, dcera roc-
kera Petra Jandy, zakladatele 
a frontmana legendární české 
skupiny Olympic. Po smrti mat-
ky odjela do Německa za svým 
přítelem a pozdějším manželem, 
kytaristou Thorstenem Mewe-
sem, se kterým se po několika 
letech rozvedla.
Spolu založili v roce 1993 kapelu 
Die Happy, s níž natočili kolem 
desítky alb. Mezi jejich největší 
hity se řadí písně Help me, The 
End-Die Happy, Still Love You, 
Big Big Trouble či Rebel In You 
a další.
Po šestnácti letech se Marta 
Jandová vrátila zpátky do Čech, 
bydlí v Praze a momentálně 

podniká turné po největších českých městech. Velké Meziříčí bylo 
světlou výjimkou, za což zpěvaččini fanoušci vděčí pořadateli Pavlu 
Peškovi ml., který koncert uspořádal ve spolupráci s Jupiter clubem 
v neděli 9. 11. 2011. Mimo to účinkuje také v německé televizní show, 
byla členkou poroty pěveckých soutěží v ČR i v Německu. V současné 
době zpívá a hraje i v českých muzikálech (Mona Lisa, Baron Prášil).
Hovoří plynně německy, anglicky, domluví se i francouzsky a špa-
nělsky a částečně rusky.
Když jí bylo 17 let, zemřela jí na rakovinu maminka (r. 1991), o deset 
let později pak i její starší bratr, který měl nádor na mozku.
Je (zatím) svobodná a bezdětná.

Připr.: Iva Horká

Marta Jandová.  Foto: Iva Horká

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pracovníka do nástrojárny pro nově vznikající pozici:

TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY
Požadujeme:

• min. SŠ technického směru • min. 3 roky praxe na obdobné 
pozici • znalost obráběcích postupů a řezných nástrojů • dobrá 
znalost práce na PC, základy CAD, CAM výhodou • znalost 
výroby vstřikovacích forem výhodou • znalost programování 
CNC frézek a CNC hloubiček výhodou • schopnost systematicky 

pracovat, samostatnost, zodpovědnost
Náplň práce:

• stanovování technologií výroby dílů vstřikovacích forem 
• programování CNC strojů, vytváření a úprava programů 

• příjem technické dokumentace vstřikovacích forem
Nabízíme:

• velmi dobré platové podmínky • 1,5 násobek mzdy ročně navíc, 
podíl na ekonomických výsledcích firmy • 5 týdnů dovolené 
• příspěvek na stravování • další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

venku dvě desky, sám vydal 
v roce 2010 mixtape Mladý Re-
bel. 11. 11. 2011 mu vyšla nová 
deska s názvem  Nový člověk.
Předskakovat mu bude nám již 
dobře známý Packet z Velké Bí-
teše, který má venku taky desku 
a boduje s videoklipem Sorry.
Celou noc jak před, tak i po 
koncertech nám budou hrát djs 
– Eurodel – Pio Squad, Safír – 
Jihlava, Serwr – Velké Meziříčí.
Budete si moc zatancovat na hip 
hop, black music, soul, blues, 
rnb.                     Miloš Přikryl

5 let výročí – 20 akcí, vždy narváno

19. 11. Rock Depo – Velké 
Meziříčí po roce v tomto 
klubu akce, lístky k prode-
ji budou až na místě. 



■ Kojenecké věci (0–3 měsíce). 
Více info na tel.: 724 257 379.
■  Prase ,  váha 130 kg, cena 
30 Kč/kg. Tel.: 604 894 701.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbové 
brambory, odběr brambor od polo-
viny září, odrůdy Marabel, Adéla 
a Belana. Volejte nejlépe po 17. hodi-
ně na tel.: 607 299 168, 566 544 576.
■ Škodu Felicii, koroze karose-
rie, cena 5.000 Kč + přepis. Tel.: 
776 815 558.
Koupím
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na pistole, plechové muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, vatované kabáty, maskovací 
oblečení, vyznamenání, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, nášiv-
ky, masky, čepice, brigadýrky atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.
Nemovitosti
■ Nabízím k prodeji zrekonstru-
ovaný byt 2+1. Cena k jednání. Tel.: 
776 803 217.

■ Prodám RD v centru Velkého 
Meziříčí vhodný k trvalému byd-
lení i ke komerčním účelům. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictvím (ulice Na Výsluní), 
cihlový, zachovalý, 2. podlaží, 
středový. Nízké náklady na vy-
tápění (plyn). Funkční komíny 
– možnost zbudování krbových 
kamen. 2 sklepy. Nejsem RK. 
Kontakt v redakci.
■ Prodám byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Cena dohodou. Tel.: 
607 517 848.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
Telefon: 566 782 009

Předpoklady uchazeče:
■ státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s tr-

valým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost 
českého jazyka,

■ vysokoškolské vzdělání, 
■ předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů,
■ znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
■ řidičský průkaz skupiny B,
■ praxe min. 1 rok (vítána praxe v řídící funkci),
■ vysoké pracovní nasazení, časová f lexibilita, 

odpovědný přístup k plnění úkolů,
■ komunikační a vyjednávací schopnosti.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
■ jméno, příjmení a titul,
■ datum a místo narození uchazeče,
■ státní příslušnost uchazeče,
■ místo trvalého pobytu uchazeče,
■ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana,

■ telefonické spojení,
■ termín možného nástupu do zaměstnání,
■ datum a podpis uchazeče.

Výhody uchazeče:
■ znalost alespoň jednoho světového jazyka,
■ praxe v oblasti výkonu veřejné správy.

Nabízíme:
■ perspektivní pozici
■ možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu.

K přihlášce je nutno přiložit:
■ životopis s uvedením údajů o dosavadních 

zaměstnáních, odborných znalostech a doved-
nostech,

■ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsí-
ců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem,

■ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání,

■ lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 
zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 11. platové třídy 

dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude založen jmenováním na dobu neurčitou.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 18. 11. 2011 do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka MěÚ ing. M. Švaříčka, Radnická 29/1, 

594 13 Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

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

Po celém světě narůstá obli-
ba chovu psů, buď jako věrných 
společníků , nebo dokonce 
„členů rodiny“. Potřebují nejen pozornost, ale také péči, 
což je velmi široký pojem. Péče = výživa, výcvik, péče 
o zdraví a srst. Všechno spolu úzce souvisí, například 
nezvladatelný pes si nenechá udělat základní opečová-
vací úkony, natož potom složitější ošetření, které může 
být potřeba při případném zranění. Já se chci dnes 
zaměřit na základní péči o tlapky, srst a uši. Je pár věcí, 
které by měl každý chovatel sledovat. Jejich opomíjení 
může přivodit zdravotní komplikace, bolesti pro zvíře 
a pro nás nemalé výdaje za veterinární péči.

Uši: z vnějšího zvuko-
vodu se vytrhávají chlupy. 
Je vhodné používat spe-
ciální pudr, který pomá-
há, aby chlupy neklouzaly, 
ale hlavně znecitliví kůži 
a vysuší ji. Můžeme použít 
zklidňující a hojivé kapky. 
Jak často závisí na rase, stáří 
a aktivitách. Při ignoraci se 
může zvukovod téměř ucpat 
a hrozí záněty.

Psí drápky neustále dorůs-
tají – při jejich přerůstání se 
psům zvedají prsty a prohýbá 
zápěstí, to vede k nefyziologickému postoji a přetížení 
některých svalových a šlachových skupin a kloubů. 
Takové zvíře potom začne kulhat. Je třeba začít už 
malé štěňátko zvykat na stříhání – co jinak potom se 
starým a nemocným psem, – který má panickou hrůzu 
a ohrožuje vlastního majitele při pouhém dotyku tlapky. 
Můžete tomu předejít!

Další problém jsou cévy, které se při dlouhém nárůstu 
drápu natáhnou i tam, kde neměly být. Nic se neděje, při 
pravidelném stříhání se zase stáhnou (cévy). Nezapomí-
nejte na paspár, neobrušuje se, při růstu zatáčí a zabodá-
vá se do měkké tkáně poblíž místa růstu. Psí tlapka patří 
k nejvíce namáhaným částem psího těla. Potřebuje péči 
v každém ročním období. Abyste zabránili případným 
ekzémům v meziprstním prostoru musíte u většiny 
plemen vystříhávat chloupky. Není nic výjimečného 
vidět mezi prsty a velkým polštářkem ztvrdlé hrudky, 
které tvoří z části chlupy, prach, kamínky, žvýkačky. 
Tlapky bolí, pes nemá chuť běhat. Pomoc je jednoduchá, 
pokud si na ně netroufáte sami, navštivte odborníka.

Srst – psi s klasickou srstí (vlčák) potřebují koupání 
s použitím šampónu max. 2× do roka.Vždy dodržujeme 
to, že koupeme psa v přiměřeném počasí, důkladně ho 
po koupeli vysušíme a ošetříme mu uši, do kterých se 

dostala voda. U klasické srsti, 
pokud je pes lehce cítit, stačí 
vytírat psa vlhkým hadříkem 

namočeným v roztoku voda + ocet za poměru 3:1. Zce-
la jiná situace je u psů s kadeřavou a hedvábnou srstí, 
například boloňský psík – už od útlého štěňátka je třeba 
ho zvykat na manipulaci se srstí a koupání, které mu 
může být zkraje nepříjemné. Pak je vhodné například 
vodou namočit nejprve nohy, aby se pes nelekl, a po-
malu postupovat nahoru. Vše se musí dít postupnou 
nenásilnou cestou za soustavného chválení a odměňo-
vání štěněte. V 8 týdnech by pes měl být už vykoupán, 
protože co v této době zažije a s čím se setká, to bude 

v budoucnu považovat za 
normální standard. Velmi 
zásadní je pravidelné česá-
ní. Tato srst potřebuje česat 
často, ale důležité je všude, 
nezapomínat na žádná místa 
a hlavně nejen na povrchu, 
ale i u kůže. Majitelé jsou 
často spokojení, že mají 
psa vyčesaného, ale u kůže 
jsou chlupy zauzlované. 
Když namočíte takto špatně 
rozčesanou srst, tak se při 
koupání ještě více zacuchá. 
Filc, který z toho vznikne, 

neplní žádnou z funkcí, jež má srst mít. Někdy se proto 
musí přistoupit k necitlivému oholení.

Myslím, že v každém salónu zaměřeném na úpravu 
psů jsou odborníci, kteří vám rádi poradí, jak nejlépe 
dostat srst do kondice. Co se týká zmíněných salónů, je 
pravidlem, že v nich pracují lidé, kteří mají kladný vztah 
ke zvířatům a nemusíte se bát, že se v nich děje něco ne-
kalého. Žádné uspávání nebo tzv. vyvazování. Případná 
sedace (uspání léky) přichází do úvahy jen od veterináře 
a na žádost majitele. Každý, jenž stříhá, má sám psy a ne-
hrozí, že by jim ubližoval. V salónech se můžete dočkat 
důkladné očisty a profesionálního vysušení a ostříhání. 
Po domluvě si můžete psa umýt doma den předem 
stříhač má jednodušší práci, když odejdete, v opačném 
případě se pes ohlíží a chce za vámi – nestojí klidně.

Na stříhárně lze poznat, zda je pes rozmazlovaný 
a bez respektu k lidem, nevyřáděný a plný energie. Pes, 
který nezažil důsledné chování od lidí, ať je to záměna 
rolí nebo jen pohodlnost, nemůže být v našem světě 
šťastný. Z mé skutečnosti vyplývá, že pes je šťastný, 
pokud zůstává psem! Naštěstí přicházejí do módy nej-
různější psí sporty. V kolektivu správně naladěných lidí 
se naučí každý správně vést svého miláčka.             (pi)

Hana Sedláková, Salón psí

Spokojený pes

Prodám
■ Elektromotor 2,2 kW/1 440 ot./
min., dvouřemenice. Dále prodám 
sporák š. 60, hl. 52 cm, v. 72 cm, 
ve výborném stavu. Cena dohodou. 
Tel.: 737 250 012.
■ Kočárek ABC Desing Rodeo po 
jednom dítěti ve výborném stavu. 
Trojkombinace – hluboká korba 
+ autosedačka do 9 kg „vajíčko“ 
+ sporťák. Černošedá barva, nová 
kola, lehká hliníková konstrukce, 
skládací. Přidám tašku, nánož-
ník, pláštěnku, moskytiéru. PC 
13.000 Kč, nová cena 4.500 Kč. 
Foto zašlu. Tel.: 608 440 511.
■ Vlek za traktor, nosnost 3,5 t, 
mechanický sklápěč, STK do 
4/2012. Tel.: 607 939 912.
■ Novou pneu Dunlop SP10, 
185/65 R 15 88T na Renault Scénic, 
1 ks (z rezervy). Tel.: 605 299 908.
■ Garážová vrata, 2×2 m, kovová. 
Cena dohodou. Tel.: 737 669 566.
■ Starší automatickou pračku zn. 
Philco, levně. Horní plnění, plně 
funkční. Tel.: 776 370 503.
■ Renault Scénic 1,9 TD, r. v. 
2002, najeto 135 000 km, dvě 
střešní okna, závěs, 6× airbeg, 
počítač atd. Světlezelená metalíza, 
78.000 Kč, nevyužitý. Dále prodám 
malotraktor domácí výroby s hyd-
raulikou, cena dohodou. Levně pro-
dám PVC zavlažovací potrubí asi 
50 m vcelku, používáno v sadech. 
Jádra vlašských ořechů a jablka. 
Tel.: 775 390 322.
■ Starší okna, používaná, vhodná 
na skleníky, pařeniště apod., cca 50 
tabulí. Za symbolickou cenu. Tel.: 
566 522 386.
■ Starší rozkládací sedací soupra-
vu s úložným prostorem a dvěma 
křesly, velmi zachovalou (nekuřáci), 
cena 3.000 Kč. Dále prodám 90 ks 
nových eternitových šablon, barva 
šedá, 40×40 cm, cena 10 Kč/ks. Lev-
ně nové náhradní díly na Ford Focus, 
model. rok 2000. Tel.: 774 570 571.

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí, 
cihlový, lodžie, sklep, 4. NP. Vo-
lejte 604 904 866, nejsem RK. Zn.: 
Nejvyšší nabídka.
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu města 
– 4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Tel.: 733 658 714.
■ 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 rekonstrukci, 
nabízíme včetně vybavení pokojů. 
Vytápění el. přímotopem s možnos-
tí vybudování plyn. topení (přípojka 
na plyn je v domě). V klidném mís-
tě, 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
■ Vyměním byt 2+1 za 1+1 plus 
doplatek. Ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 576 346.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Mírová. Volný od 
prosince 2011. Tel.: 604 305 220.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 737 052 502.
■ Nabízíme k pronájmu zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 775 714 714.

Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Mezi-
říčí. Cena dohodou. Volná od 
1. 1. 2012. Tel.: 604 375 645.

■ Pronajmeme byt v rodinném 

domě 2+1, částečně zařízený. Tel.: 
603 990 823.
■ Pronajmu garáž na ul. Gen 
Jaroše. Tel.: 777 630 617.
■ Pronajmu garsonku a byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí poblíž centra. Byty 
se nachází v klidném a příjemném 
prostředí okrasné zahrady. Možnost 
pronájmu i garáže ve dvoře domu. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Nabízím k pronájmu nově zre-
konstruované byty v klidném pro-
středí ve Velkém Meziříčí kousek od 
centra s možností vlastního parko-
vání. Nejsme RK. Tel.: 603 966 737.
Daruji
■ Štěňata kř ížence menšího 
vzrůstu. Tel.: 604 335 800.
Různé
■ Hledám práci – úklid, žehle-
ní, hlídání dětí, domácnost. Jsem 
z Velkého Meziříčí. Za nabídky 
děkuji. Tel.: 606 180 926.

Hledám někoho s traktorem 
na odklízení sněhu ve Velkém 
Meziříčí, cca 1.000 m2. Tel.: 
776 344 454.

Dojíždíte pravidelně z Velkého 
Meziříčí a okolí do Brna, Pra-
hy, Jihlavy, případně kamkoliv 
jinam? Pak by vás mohl zajímat 
web spolujezdci.JdeSeNaTo.
cz, kde se snažíme sdružovat 
co nejvíce lidí z našeho okolí, 
kteří někam dojíždějí. Tento 
web poskytuje jednoduchý ná-
stroj pro organizaci spolujízd 
a domlouvání spolujezdců pro 
Velkomeziříčáky.

Seznámení
■ Muž – věk 48 let, 175 cm, štíhlý – 
by se rád seznámil se ženou kolem 40 
let, štíhlou nebo mírně  „oplácanou“, 
pohlednou a pohodovou, která má 
vztah k vesnici. Tel.: 775 630 601.
■ Svobodný 39letý muž bez 
závazků hledá slečnu i rozve-
denou ženu k seznámení. Tel.: 
605 471 460.

v Čechových sadech,
Velké Meziříčí

info na:
www.zelenykout.cz

Ne linka 900… 
Spolupracuji s jedním věřitelem. 
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.

vás zvou 
dne 18. 11.
na zaháje-

ní prodeje vánočních 
dekorací, doplňků.
V tento den obdrží každý zá-
kazník při nákupu nad 200 Kč 
dárek.

Zubní pohotovost
Čtvrtek 17. 11. MUDr. Kateřina 
Škorpíková, Studentská 7, tel.: 
566 690 123. Sobota 19. 11. Tomáš 
Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 442. Neděle 20. 11. 
MUDr. Petr Foltan, Herálec 81. tel.: 
774 900 858. Ordinační doba vždy 
9.00–12.00 hodin. Je nutné tel. ově-

řit, zda nebyly služby 
prohozeny. Mimo uve-
dou dobu poskytuje 
zubní pohotovost pro 
dospělé i děti Úrazová 
nemocnice, Ponáv-
ka 6, Brno, pondě-
lí–pátek 17–7 hodin, 
víkend, svátky nepře-
tržitě tel.: 545 538 421. 

Zdroj: 
http://www.nnm.cz

F-květiny,
Náměstí 80, Velké Meziříčí 
Tel.: 777 952 925, www.fl ouma.cz

s rychlou možností 
odkoupení celého

kadeřnictví
v centru VM se zave-

denou klientelou.
Cena dohodou.

Info na tel.: 737 428 963.
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínky

KINO JUPITER – LISTOPAD 

Přednášky Vlastivědné a genealogické 
společnosti, o. s., při Jupiter clubu VM

Úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC – LISTOPAD, PROSINEC
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
22. 11. přednáška Normandie – Bretaň Libor Smejkal
 6. 12. přednáška Tuva – součást Sibiře Svatava Drlíčková
13. 12. přednáška Živý betlém Měřín (záznam z r. 2010) Mgr. Oldřich Hnízdil
27. 12. přednáška Co mě zaujalo ve Finsku Mgr. Petr Doležel

Středa 16. v 18.30 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Akční sci-fi  fi lm, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 118 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
Režie: G. Ficarra, J. Requa. V hlavní roli J. Moore, S. Carell, R. Bowling. 
Romantická komedie USA, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 118 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
JANA EYROVÁ
Režie C. Fukunaga. V hlavní roli M. Wasikowska, J. Bell, S. Elliotová, 
H. Grainger a další. Romantické drama Velké Británie, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 120 minut
Čtvrtek 24. v 19 hodin
Filmový klub
ÚTĚK
Drama Francie 2009. Režie F. Ozon. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 
88 minut

Dne 14. listopadu uplynul rok, 
kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, náš tatínek a dědeček, pan 
Jiří Mazánek.

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manželka Anna a dcery s rodinami. 

Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 17. 11. 2011 vzpomeneme 5. vý-
ročí úmrtí našeho manžela, tatínka 
a dědečka, pana
Petra Jůdy
z Netína.

Vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 17. listopadu vzpomeneme 
20 let, kdy nás navždy opustil pan 
Jan Švoma
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Dcera Eva s rodinou

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.
Dne 19. listopadu 2011 si připome-
neme 2. smutné výročí, kdy nás na-
vždy opustila naše drahá manželka, 
maminka a babička, paní
Alena Valíková
z Velkého Meziříčí.
Stále vzpomínáme.

Manžel, rodiče, sourozenci 
a děti s rodinami

Poděkování poctivému nálezci
Děkuji poctivému nálezci, který mi ve středu 9. 11. v pořádku vrátil 
ztracenou peněženku se všemi doklady i penězi. Velice si neznámého 
pána vážím, neboť v dnešní době je takových lidí málo! Než jsem se 
stihla vzpamatovat, byl pryč, tak děkuji aspoň touto cestou.                 -JB-

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí děkuje

Psychorehabilitační pobyt – Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, o. s. klub Velké Meziříčí
Prvním rokem jsme se odhodlali a v říjnu uspořádali psychorehabilitační 
pobyt pro rodiny s dětmi s mentálním postižením. Zavítali jsme do ma-
lebné krajiny v srdci Vysočiny, do Svratky. Pro 13 rodin, celkem 40 lidí, 
z toho 18 dětí, byly připraveny výtvarné dílny, plavání v bazénu, cvičení 
tibetské jógy Lu Jong, poznávací vycházky a loutko-cirkusové divadlo 
eMillion. Počasí nám bylo nakloněno, a tak myslíme, že se povedlo při-
chystat pro děti velmi příjemně strávený víkend mimo domov a školu.
Chtěli bychom poděkovat našim fi remním partnerům, díky nimž měly 
děti celý pobyt zdarma:
Agro-Měřín, MVDr. Mašek, Vezeko, Prolog, Agromotor, Výtěžek z Le-
teckého dne v Šeborově, Hasiči Pavlínov, Paramont, Obec Stránecká Zhoř, 
Obec Petráveč a Trachem. Děkujeme. 
Mediálním partnerem byl týdeník Velkomeziříčsko.             -pac- 

Foto: archiv asociace

Poděkování
Když se na mne, nezávisle na sobě, obrátilo v minulých měsících několik 
lidí se stížností, že jim ve Velkém Meziříčí chybí nějaký seznam řemeslní-
ků, kde by mohli nalézt zrovna toho, koho potřebují, byl jsem přesvědčen 
o tom, že rozvinu na zasedání zastupitelstva diskuzi o nutnosti nějakého 
registru řemeslníků a živnostníků v našem městě.
Jelikož však vím, že jsou některé takovéto stížnosti založeny na špatných 
informacích, vedla má první cesta do Informačního centra MěÚ. Jak jsem 
zjistil na vlastní oči, vytvořily krásné a pracovité dámy přehledný, abeced-
ní adresář nejen řemeslníků, ale i služeb a fi rem ve Velkém Meziříčí. Chtěl 
bych jim za to poděkovat nejen jménem svým, ale hlavně jménem obyvatel 
našeho města, kteří budou tento adresář využívat. Dnes už vím, kam poslat 
někoho, kdo shání nějakého řemeslníka. Do informačního centra nebo jej 
odkážu na stránky města, kde je adresář vyvěšen. Každý z řemeslníků, 
který v tomto registru ještě není, by to měl napravit. Lidé v něm budou 
i v budoucnu jistě často listovat…       Martin Klement, zastupitel města

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace,
vás zve na

Předadventní koncert
20. listopadu v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Účinkující: Bítešská schola, Chrámový pěvecký sbor Magna Diesis,
akustická hudba z Vysočiny Žalozpěv.

Vstupné na koncert je dobrovolné. Finanční příspěvky budou vy-
užity pro bezbariérovou úpravu vnitřních prostor školy a realizaci 

smyslově – relaxační místnosti – snoezelenu.

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116,
přísp. org.,
zve děti a rodiče na

poradenské dny pro veřejnost
Úterý: 29. 11. 2011, 10. 1., 7. 2. , 6. 3 , 17. 4., 15 .5., 12. 6. 2012
8.00–16.00
Poradenství se týká oblasti logopedie: Co dělat, když dítě špatně 
vyslovuje. Jak obohatit slovní zásobu. Jak na to, když dítě nemluví. 
Alternativní (náhradní) zdroj komunikace. Co potřebují děti s au-
tismem. 
Školní dovednosti: Jak rozvinout grafomotoriku (budu psát). Do-
vednosti důležité pro školní docházku (budu počítat a číst).
Konzultace jsou bezplatné. V rámci poradenských dnů budou o děti 
pečovat dva logopedičtí pracovníci. Vzhledem ke zvýšenému zájmu 
ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín. 
Kontakt: Mgr. Blanka Gaizurová, Mgr. Irena Batelková,
tel.: 724 335 923, info@specskolabites.cz, www.specskolabites.cz

Setkání pracovníků
Pomocných provozů Kablo

se uskuteční v pátek 2. 12. 2011 v Restauraci Nový Svit od 14 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.                                                           -ba-

Charitativní koncert operního zpěváka, 
jeho hostů a dalších účinkujících 
se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Netíně 11. 12. 2011 v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde na opravu netínských varhan.

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

17.–20. 11. 2011,
Základní umělecká škola VM, 
Poříčí 808/7, 13–18 hodin.

Foto: ing.Stupka

24. 11. v 17 hodin v SEV Ostrůvek

10. 12. 2011 v 17 a 19.30 hodin, sokolovna Tasov

Srdečně zveme všechny skalní i nové příznivce na tradiční

Adventní průvod světýlek,
sobota 26. 11. 2011 od 16.30 v Osové Bítýšce.                 -oúob-

Zveme vás na

3. 12. 2011, Hotel Jestřábec.
K tanci a poslechu hraje p. Kratochvíl.



Kruh přátel hudby 
Velké Meziříčí
2011–2012

Souboj klavírních 
improvizátorů
Středa 23. 11. 2011 od 19.30 ho-
din v koncer tním sále Jupiter 
clubu. Vystoupí klavíristé Zdeněk 
Král a Tomáš Ibrmajer. Předpro-
dej vstupenek a bližší informace 
na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004. Vstupné: 150 Kč do-
spělí, 120 Kč (děti, studenti, senioři).
o KPH najdete vždy v aktuálním 
čísle na straně 8 našeho týdeníku.
Dva šarmantní a pohotoví pianisté 
se již nemohou dočkat vašich hudebních přání, které vtipnou formou přímo 
na podiu po chvilce přípravy zpracují do neuvěřitelných improvizačních 
kreací. Každý má svůj jedinečný styl a společně vás dostanou do varu.

Zdeněk Král, Tomáš Ibrmajer – klavír
Pro Tomáše Ibrmajera patřila už od začátku jeho hudební dráhy improvi-
zace na klávesové hudební nástroje k základním hudebním dovednostem. 
Již od mládí se projevoval jako nadaný a pohotový hráč na klavír a později 
i na varhany. Na oba tyto nástroje si postupně vypracoval specifi cký im-
provizační styl, založený převážně na klasických formách období baroka, 
klasicismu a romantismu, nejsou mu však cizí ani non-artifi ciální výstupy 
jazzové či rockové. K jeho oblíbeným koncertním číslům patří hra bez 
přípravy na zadaná hudební témata z publika.
Zdeněk Král studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, obor 
klavír, je absolventem JAMU v Brně, obor kompozice a teorie hudební 
tvorby. V současnosti koncertuje doma i v zahraničí, spolupracuje s na-
hrávacími společnostmi a jeho umění reprezentuje bohatá diskografi e. 
Zdeněk Král patří k naší improvizátorské špičce. Vstupné: 150/120Kč 
(děti, studenti, senioři).

Galerie světového muzikálu se blíží
Vážení kulturní přátele! 
Po dvou měsících příprav a třech měsících zkoušení se konečně blíží 
naše vystoupení. V neděli 20. 11. 2011 v 19 hodin ve velkém sále Jupiter 
clubu se můžete těšit na představení s názvem Galerie světového muzi-
kálu. Tento ojedinělý program není čistě koncertem, ani muzikálovým 
představením. Během dvou hodin uslyšíte nejslavnější hity ze světových 
muzikálů, budete svědky hereckých pasáží, také budete moci obdivovat 
různorodé kostýmy, nebo se bavit vtipnými a poučnými dialogy průvodců 
večera, jimiž budou otec a syn Poláškovi. Režii programu si rozdělili 
BcA. Aneta Beránková (studentka 5. ročníku fi lmové scenáristiky a režie 
na UTB ve Zlíně a režisér-
ka divadelních, tanečních, 
hudebních a kejklířských 
představení) a Tomáš 
Mrazík (student 2. roční-
ku Katedry divadelních, 
filmových a mediálních 
studií na UP v Olomouci, 
dlouholetý člen Drama-
tického studia při DDM 
pod vedením PhDr. Li-
buše Mílkové a host Hu-
debního divadla Jihlava). 
Ten je zároveň i jedním 
z účinkujících. Kromě něj 
na jevišti uvidíte i dal-
ší členy Dramatického 
studia, jihlavského Hudebního divadla, absolventy zpěvu na ZUŠ, 
zpěváky z kapel působících v okolí VM či členy různých tanečních 
skupin. A to konkrétně: Ondřeje Brejšku, Ivetu Špačkovou, Tomáše 
Kotačku, Terezu Smejkalovou, Petra Jana, Gabrielu Smejkalovou, 
Michala Motyčku, Kateřinu Karmazínovou a Martina Cahu. Společně 
s účinkujícími se na vás těší Bídníci, Hair, Evita, Jesus Christ Superstar 
a spousta dalších legendárních muzikálů.                          Tomáš Mrazík

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 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. Vstup-
né 300 Kč. 
Rezervace a prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004 (001).

Loutkové divadlo
Sobota 19. 11. 2011 od 15 hodin na malé scéně 
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 ter-
mínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu 
(a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 
14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do 
volného prodeje.

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. 
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 DIVADLA

 OSTATNÍ AKCE

 KONCERTY

 VÝSTAVY

 DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 
Pondělí 5. prosince 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER
Africká královna
Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou oni 
dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká královna 
kdeco, a jediné, po čem touží, je v klidu a v závětří užívat života. Ona 
v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné 
farářské rodiny netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných 
činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva 
se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklí-
čení nepřítele. Nezáviděníhodná situace, překážejí si, lezou si na nervy, 
mají naprosto rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv náboženských písní, 
na to, jak se postavit německé hrozbě, i na to, co je nebo není vlasteneckou 
povinností... Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá 
žena přinutit zamilovaného muže.
Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.
Jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (001).

Jupiter club, s. r. o., výstavní síň JC
BAREVNÝ SVĚT 
IVY BALABÁNOVÉ
DO 30. 11. 2011
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin, neděle 
14–16 hodin.

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON 
vás zvou na koncert
VÁNOČNÍ STETSON
aneb
Nad horama vyšla hvězda,

který se koná v sobotu 10. 12. 2011 
od 20 hodin ve velkém sále Jupiter 
clubu.
Vánoční koncert zpestří vystoupení 
Ilonky Havlátové a dětí z MŠ Klíček 
Sokolovská z třídy Berušek (Gábin-
ka Hutrová, Valentýnka Vrátilová, 
Terezka Dvořáková, Terezka Chalupová a Matýsek Kovář). 
V první části zazní písničky, které jistě pohladí po duši a připomenou, 
že Vánoce se kvapem blíží. Ve druhé části kapela Stetson bude hrát 
k poslechu i k tanci. 
Zveme vás na vánoční posezení při svíčkách. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč.
Rezervace vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004-5.

Vánoční koncert – 
Zimní sen
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
vás zve na tradiční vánoční koncert 
s názvem 
ZIMNÍ SEN.
Neděle 18. 12. 2011 od 18 hodin ve 
velkém sále.
Rezervace a prodej vstupenek na 
program. oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 004-5. Vstupné 100 Kč.

Český svaz žen Velké Meziříčí, o. s., a Jupiter 
club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádají ve dnech 13. 
až 15. prosince 2011 ve velkém sále JC vánoční 
výstavu s názvem
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ.
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Ti, kteří mají zájem se na této výstavě prezentovat svými výrobky 
se mohou nahlásit na tel.: 566 782 004-5 nebo 774 248 061.

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí a Taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových
nabízejí
Taneční kurz pro pokročilé
ve velkém sále Jupiter clubu. Zahrnuje 7 vyučo-
vacích lekcí, zahájení v pondělí 9. ledna 2012, 
v 18 a 20,00 hodin (dle počtu zájemců), ukon-
čení kurzu 20. února 2012, cena kurzovného 
1.400 Kč/taneční pár. Přihlásit se můžete nejpozději 
do 6. ledna 2012 na program. oddělení Jupiter clubu tel.: 566 782 005 
(004), po–pá (8–16 hodin).

Barevná prodloužená
Jupiter club s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá v pátek 2. prosince 2011 od 19 hodin 
ZÁVĚREČNOU BAREVNOU PRODLOUŽENOU (platí pro účastníky 
obou kurzů). Hraje taneční skupina M.E.Š., MARTIN KARÁSEK.
Vstupné pro veřejnost 100 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve spole-
čenském oděvu.

Rezervace a prodej vstupenek od 16. listopadu 2011 na program. 
oddělení JC, tel. 566 782 004, 566 782 005.

Adventní koncert
Pavlína Jíšová 
a přátelé
Neděle 4. 12. 2011 od 19.30 ho-
din v kinosále JC. Předprodej 
vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (5,1). 
Vstupné 150 Kč.
Více info o folkové zpěvačce, 
textařce a skladatelce Pavlíně Jíšové najdete na www.jisova.cz

Adventní světýlka
S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče k rozsvěcení 
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. 11. 2011 začátek v 16.45 hodin

Foto:
archiv TM



MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA HOKEJ MLÁDEŽ

Číslo 41 16. listopadu 2011 strana 9

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

HÁZENÁ – MEZINÁRODNÍ TURNAJ

HÁZENÁ MLÁDEŽ
1. liga mladší dorostenky

Sokol VM – Tatran Bohunice 
52:20 (31:11)
Domácí tým i bez dosavadní nej-
lepší střelkyně prvoligové do-
rostenecké soutěže, která nuceně 
absentovala z rodinných důvodů, 
dokázal svoji velmi dobrou pod-
zimní fazónu a vyprovodil brněn-
ské soupeřky více než třicetigólo-
vým rozdílem. Po opatrné úvodní 
pětiminutovce, kdy jsme působili 
nervózním, místy až svázaným 
dojmem, jsme příliš lehkovážně 
povolovali Bohunickým dostávat 
se do bezprostřední blízkosti naší 
branky. Po „zahřívací“ pětiminu-
tovce začala velmi dobře fungovat 
defenziva a nastal dokonalý zlom 
v psychice soupeřek (2:2, 5:3, 
15:3). Brněnské, které přicestovaly 
s torzem týmu, jsme nepouštěli do 
zakončení a naopak těžili z chyb, 
které vyplývaly z trvalého tlaku 
našich bránících hráček na spojky 
soupeře. Spoustu chyb hostujícího 
týmu se dařilo trestat brejky a již 
do poločasu bylo zaděláno na 
rekordní výhru (25:8, 30:10). Po 
změně stran jsme začali nedůrazně 
a přeskupené řady Brněnských 
nám začaly více než zdrávo kon-
kurovat (31:15). Sérii čtyř po sobě 
jdoucích gólů v naší síti, jejímž 
prvopočátkem bylo uspokojení 
z výrazného náskoku, se podařilo 
zastavit až zlepšenou prací v defen-
zivě a zejména kolektivní souhrou 
v postupném útoku. Následně jsme 
jednoduchými a přímočarými ak-
cemi rozjeli „brankostroj“, který 
se zastavil až za hranicí padesáti 
přesných zásahů. 7 m hody 2/2:4/2, 
vyloučení 1:1.
Příští neděli zajíždíme na „hor-
kou“ ostravskou půdu, kde by-
chom dle dosavadního postavení 
v prvoligové tabulce měli potvrdit 
roli favorita!!!
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – 
Partlová Markéta (10), Závišková 
Iva (9/1), Sedláčková Klára (9), 
Škrdlová Renata (9), Janečková 
Denisa (4), Fialová Eliška (4), 
Koudelová Eliška (3), Studená 
Kateřina (3), Homolová Michaela 
(1). Trenéři Záviška, Matušíková, 
Partlová.                                -záv-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – SK Velká Bystřice 
38:22 (17:9)
Od úvodního hvizdu byl zápas v naší 
režii a v 3. minutě jsme vedli 4:0. 
Naši hráči vycházeli z dobré obrany 
a v útoku se dařila kombinace spojek 
podpořená hrou pivota. V 17. minutě 
došlo k polevení v koncentraci a sou-
peř korigoval na sedm branek. Do 
poločasu se ale opět podařilo navýšit 
vedení na osm branek.
Vstup do druhé půle se povedl na 
výbornou, kdy jsme úvodních sedm 
minut vyhráli 5:0 a o osudu zápasu 
bylo prakticky rozhodnuto. V další 
fázi zápasu soupeř nekladl již žádný 
odpor a naši hráči si s chutí zastříleli. 
Nutno pochválit domácí za kolek-
tivní výkon a zasloužené vítězství.
7 m hody 2/1:1/1 vyloučení: 7:4, 
diváků 56.
Sled branek: 4:1, 7:3, 11:4, 13:7, 
16:8, 17:9, 22:10, 24:11, 26:13, 28:15, 
31:17, 33:19, 35:21, 38:22.
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pospíšil Jan (7), Horák Petr (7), 
Svoboda Jan (6), Pavliš David (6), 
Juránek Jakub (5/1), Lečbych Jan 
(2), Blaha Tomáš (2), Stupka Tomáš 
(2), Janíček Martin ml. (1), Ambrož 
Michael, Fiala Martin, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.  

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol VM – TJ Sokol Sokolni-
ce 20:17 (8:10)
Osobní obrana 8:8, nájezdy 5:11
Sestava a branky: Hnízdil Jan – Drá-
pela Vojtěch 17, Svoboda Filip 10, 
Buchta Dominik 1, Kratochvíl Fran-
tišek, Babáček Kamil, Svoboda Voj-
těch, Benda Jakub, Bárta Samuel, 
Víťa Rohovský, Matěj Doležal. Tre-
néři: Janíček Martin, Živčic Pavol.

Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol VM – Sokol Sokolnice 
50:15 (22:7)
7 m hody 0/0:7/1, vyloučení 6:1
Sled branek: 4:2, 14:4, 20:5, 22:7, 
30:8, 42:12, 50:15
Sestava a branky: Vojtěch Drápela 
– Blaha Tomáš 16, Janíček Martin 
10, Fiala Martin 9, Stupka Tomáš 9, 
Ambrož Michael 6, Macoun Filip 
1, Frejlich Tomáš, Svoboda Filip, 
Pažourek Tomáš. Trenéři: Šidlo La-
dislav, Janíček Martin, Kácal Petr.

-šid-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak Velké Meziříčí A – PSJ 
Jihlava C
2658:2510 * 5:3
Baloun  429:454 Macko
Starý  499:429 Doubek
Lavický B. 481:408 Pospíšilová
Kováč  447:397 Partlová
Lavický Ji. 411:413 Švehlík
Korydek  391:409 Doubková
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – TJ Třebíč E
1645:1565 * 3:3
Badalík  389:391 Toman M.

Krejska  423:436 Toman L.
Lavický Jo. 376:430 Čermák
Víteček  457:308 Kasáček
Spartak VM C – Spartak VM D
1608:1646 * 1:5
Bača  371:404 Mičková
Mátl  394:372 Fajmonová
Lavický F. 417:430 Trnka
Weiss  426:440 Mička
Spartak VM D – BOPO Třebíč B
1640:1647 * 2:4
Mičková  405:441 Frantík
Fajmonová  384:380 Dobšík
Trnka  408:428 Kovařík
Mička  443:398 Krutiš

    -sta-

Velké Meziříčí
SK Jihlava B – ST VM 6:10
Body: Klíma Petr 3/1, Pokorný Jan 
3/1, Řikovský Aleš 2/1, Kampas 
Jan 1/2
Čtyřhra: Klíma, Řikovský
TJ Chotěboř B – ST VM 10:6
Body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 2/1, Klíma Petr 0/4, Kampas 
Jan 0/3
Čtyřhra: Klíma, Řikovský
ST VM B – TJ Žďár n. S. D 10:8
Body: Brabec Jaroslav 4/0, Skryja 
Marek 3/1, Šoukal Slavomír 2/2, 
Klíma Tomáš 1/3
ST VM C – TJ Řečice 12:6
Body: Kořínek Stanislav 4/0, Bed-
nář Ivan 4/0, Dvořák František 3/1, 
Minařík Jakub 0/4
Čtyřhra: Kořínek, Dvořák
Borovnice B – VM D 8:10
Body: Zelený David 3/1, Zelený 
Tomáš 2/2, Vodák Petr 2/2, Juda 
Zdenek 2/2
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš
Rovečné C – VM E 16:2
Body: Juda Zdeněk 1/3, Minařík 
Jakub 1/3, Prachař Václav 0/4, 
Benda Marek 0/4
První utkání v Jihlavě jsme zvládli 
a po tříhodinovém boji vyhráli 
10:6. V Chotěboři jsme roli favo-
rita nesplnili a prohráli. Cesta za 
vytouženým postupem do divize 
se tímto výsledkem zkomplikova-
la. V zápase o první místo béčko 
přivítalo Žďár. Jak už bývá tradicí, 
proti tomuto soupeři hrálo velkou 
roli sebevědomí a psychika. Za sta-
vu 9:8 začínal svůj poslední zápas 
Brabec a ukázal jak důležité je mít 
pevné nervy. V utkání dominoval, 
společně se Skryjou byl nejlepším 
hráčem utkání a veledůležité body 
zůstaly i když šťastně ve městě 
pod dálničním mostem. Céčko 
svůj zápas předehrávalo v pátek 
a nedalo šanci Řečici. Plné bodové 
zisky uhráli Bednář a Kořínek. 
Déčko hrálo také v pátek a šťast-
ně zvítězilo 10:8. Naše poslední 
družstvo nastupovalo v Rovečném, 
kde podlehlo vysoko 16:2. Domácí 
potvrdili první místo tabulky.   -pk-

Lhotky
Krajský přebor 3. třídy

SK Sokol Lhotky A – TJ Jiskra 
Humpolec C 6:10
Sestava Lhotky: Doubek 2, Chylík 
1,5, Nevrtal T. 1, Nevrtal Z. 1,5
SK Sokol Lhotky A – HB Ostrov 
Havlíčkův Brod A 3:10

Sestava Lhotky: Doubek 2, Nevrtal 
T., Nevrtal Z. 1, Večeřa

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Spartak 
Velká Bíteš A 13:5
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Nevrtal 
T. 3,5, Nevrtal Z. 4,5, Rössler 1,5
Okresní přebor 4. třídy
TJ Nové Město n. M. B – SK Sokol 
Lhotky C 8:10
Sestava Lhotky: Chylík 3, Krčál 
2,5, Rössler 2, Vondrák 2,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – TJ Vlkov 
A 1:17
Sestava Lhotky: Holubář F., Holu-
bář P., Kupka V. 1, Marek    

-chyl-
Oslavice

TK Autocolor Oslavice A – TJ 
Nížkov A 14:4
TK Autocolor Oslavice B – TJ 
Žďár n. S. F 10:8
Body Oslavice A: Bazala Milan 3,5, 
Borůvka Vítězslav 3,5, Kupka Jiří 
3,5, Klusáček Patrik 2,5
Body Oslavice B: Kupka Jiří 3,5, 
Šoukal František 2,5, Trutna Jaro-
slav 2,5, Chlubna Tomáš 1,5
Mužstvo A vedené Milanem Ba-
zalou podává i nadále spolehlivý 
výkon. Hráči v utkání s těžkým 
soupeřem z Nížkova potvrdili svoji 
pozici na špici OP1. I mužstvo B 
pod vedením Františka Šoukala 
odstartovalo sezonu velice slib-
ně. Nejdříve porazilo TJ Poděšín 
A 16:2, pak další tři zápasy těsně 
prohrálo. Velkou oporou je nový 
hráč Jiří Kupka.

-šou-
Okresní přebor 1. třídy

 1. Velké Meziříčí B 5 5 0 0 0 59:31 15
 2. TJ Žďár n. Sáz. D 5 3 1 1 0 58:32 12
 3. Rovečné B 5 2 2 1 0 52:38 11
 4. Bystřice n. Per. A 5 3 0 2 0 46:44 11
 5. Oslavice A 4 3 0 1 0 44:28 10
 6. Nížkov C 4 3 0 1 0 43:29 10
 7. Nové Město A 5 2 0 3 0 49:41 9
 8. Vojnův Městec A 5 1 1 3 0 42:48 8
 9. TJ Žďár n. Sáz. E 5 0 0 5 0 22:68 5
10. Sněžné A 5 0 0 5 0 17:73 5

Okresní přebor 2. třídy
 1. Orel Bystřice n. P. A 5 5 0 0 0 58:32 15
 2. Lhotky B 5 4 0 1 0 52:38 13
 3. Velké Meziříčí C 5 3 0 2 0 46:44 11
 4. SK Sázava A 5 3 0 2 0 50:40 11
 5. Nové Veselí A 5 2 1 2 0 46:44 10
 6. Netín A 5 1 2 2 0 43:47 9
 7. Velká Bíteš B 5 2 0 3 0 39:51 9
 8. Velká Bíteš A 5 1 1 3 0 41:49 8
 9. Nové Dvory A 5 1 0 4 0 41:49 7
10. Řečice A 5 1 0 4 0 34:56 7

-pl-

Z předposledního turnaje Výcho-
dočeské divize, jehož pořadatelem 
byl v soutěžním rozpisu stanoven 
oddíl házené TJ Sokol VM, se 
předem omluvila družstva Pardu-
bic a Žirovnice. Domácí trenéři 
zpestřili hráčkám herní přípravu, 
když využili zájem zahraničního 
účastníka – slovenského družstva 
mladších žaček HK Piccard Senec 
a týmu Jihomoravské oblasti – Ta-
tranu Bohunice.
Hned v úvodním střetnutí jsme 
sehráli pohledný souboj s hráčkami 
Havlíčkova Brodu, které s námi 
prozatím mají v podzimní části 
stoprocentně úspěšnou bilanci. Do 
souboje jsme vstoupili aktivní obra-
nou a prvních deset minut drželi 
soupeře „na uzdě“ (3:3). Následně 
několik našich chybných přihrávek 
a zejména nepřesné zakončení 
využily soupeřky a „odskočily“ až 
na výrazný pětigólový rozdíl (3:8). 
Důležitým momentem bylo, že 
náš celek to psychicky nepoložilo. 
Začali jsme se prosazovat ze všech 
herních postů a postupně ukrajovali 
se soupeřova náskoku (6:9, 8:10). 
V závěru první části se po velmi 
pěkných akcích podařilo dokonce 
srovnat brankový poměr. Po změně 
stran to byl pak náš celek, který dik-
toval tempo hry a držel si neustálý 
náskok (14:12, 17:15, 19:18, 21:19). 
Závěrečná dramatická fáze přinesla 
oboustranně několik vyložených 
brankových příležitostí, které však 

hráčky místy až trestuhodně za-
hodily. Nakonec jsme taktičtějším 
závěrem soupeřky nepustili do 
zakončení a mohli se tak radovat 
z premiérového podzimního vítěz-
ství nad Havlbrodem. V ostatních 
soubojích pak hrála prim naše 
výborná aktivní defenziva, rychlý 
útok a dobře sehrané kombinační 
akce, na které soupeřky nedokázaly 
najít účinný recept. Po zásluze to 
vyneslo našim barvám prvenství 
v turnaji.
Ceny pro nejlepší družstva věno-
valo město Velké Meziříčí.

Výsledky:
Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 23:21 (11:11)

Sokol VM – HK Piccard Senec 
36:9 (17:5)
Sokol VM – Tatran Bohunice 
35:15 (16:7)

Tabulka:
1. Velké Meziříčí 94:45 6
2. Havlíčkův Brod 83:44 4
2. Bohunice 44:78 2
4. Senec 35:89 0
Hrály: Šabacká Jarmila (1) – Kou-
delová Eliška (20), Nejedlá Micha-
ela (16), Uchytilová Agáta (16), 
Janečková Denisa (12), Kopečková 
Kateřina (10), Bačová Soňa (9), Zá-
višková Kateřina (8), Uhlířová Eva 
(1), Fikrová Kateřina (1). Trenéři 
Záviška, Partlová.

-záv-

Mladší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 8:5 
(4:2, 3:2, 1:1)
Branky a asistence HHK: 1. Ha-
vliš (Juda M.), 4. Úlovec (Bíbr), 
11. Havliš (Juda M.), 19. Havliš 
(Juda M.), 22. Juda M. (Pacal), 
29. Juda M. (Pacal, Karásek), 32. 
Bíbr (Úlovec), 59. Bíbr. Sestava 
HHK: Svoboda – Bezák M., Bíbr, 
Barák, Janoušek, Karásek, Kroutil, 
Krůza, Pacal, Úlovec, Havliš, Juda 
M., Řepa, Třeštík, Šandera, Báňa 
M., Pražák. Rozhodčí: Pekárek, 
Sysel. Vyloučení: 5:3, navíc: Pacal 
(HHK) 10 min. OT. Využití: 2:1. 
Diváků: 31.

Starší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 4:6 
(1:1, 0:3, 3:2)
Branky a asistence HHK: 15. 
Strnad, 52. Strnad, 54. Strnad, 59. 
Strnad (Nevěčný).
Sestava HHK: Juda J. – Kampas F., 
Bezák D., Pacalová, Báňa D. – Str-
nad, Dundálek, Pavelka – Šilpoch, 
Dundálek, Nevěčný. Rozhodčí: 

Pekárek – Sysel V., Sysel H. Vy-
loučení: 1:2, využití: 2:1. Střely na 
branku: 20:45. Diváků: 29.

Mladší žáci
HHK VM – HC Ledeč n. S. 2:4 
(0:0, 2:1, 0:3)
Branky a asistence HHK: 22. Ba-
rák, 40. Juda M. (Bíbr). Sestava 
HHK: Svoboda – Bezák M., Bíbr, 
Barák, Janoušek, Karásek, Kroutil, 
Pacalová, Pacal, Úlovec, Havliš, 
Juda M., Řepa, Třeštík, Šandera, 
Báňa M., Pražák, Loup. Rozhodčí: 
Pekárek, Sysel. Vyloučení: 4:1. 
Využití: 0:1. Diváků: 35.

Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Branky HHK: Štěpánek L. 4, Kejda 
2, Kampas M. Asistence HHK: 
Střecha 3, Kučera, Burian L., Slad-
ký, Kejda. Sestava HHK: Matoušek 
(Vitešník) – Novotný, Kučera, Slad-
ký, Smažil, Vejnar, Kejda, Střecha, 
Štěpánek L., Burian L., Kampas J., 
Kampas M., Marešová, Krejčová, 
Bernat.                                     -hhk-

V sobotu jeli naši zástupci třetí 
třídy na hokejový turnaj do Hum-
polce, kde obsadili druhé místo.
Bojovali proti týmu z Humpolce, 
Ledče n. S. a Havl. Brodu se skóre 
24:17.

Branky: Poledna M. 13×, Švejda P. 
6×, Nesvadba 5×. Sestava: Juda P. 
– Švejda P., Poledna M., Nesvadba 
V., Křikava Vít, Křikava Václav, 
Krčma V., Modl J. Trenér: Dvořák 
Milan.                   Text a foto: -jud-

Ve středu 28. 12. 2011 proběhne již 15. ročník vánočního turnaje 
o Pohár starosty města v malé kopané. Zájemci o turnaj nechť se 
přihlásí na tel. čísle 608 126 661 u Dana Rause. Startovné ve výši 
1.000 Kč můžete uhradit v hotovosti v prodejně Elektro, Radnická 5, 
Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startujících.                     -dr-

Vánoční turnaj
ve stolním tenise

o žákovského přeborníka 
města Velké Meziříčí

GlobalFIN CUP
IV

proběhne v pátek 16. prosince 
2011 v nové tělocvičně Střední 
školy řemesel a služeb Velké 

Meziříčí.
Pro registrované i neregistrova-
né žáky a žákyně základních škol 

z Velkého Meziříčí a okolí.
Soutěžní disciplíny: dvouhry do 5., 

7. a 9. třídy.
Program: 7.45-8.15 prezence 
účastníků; 8.15-8.30 losování; 

8.45 zahájení turnaje.
Poháry, diplomy a věcné ceny 

pro nejlepší.
Upozornění: Vstup do herny jen ve 
sportovní obuvi nezanechávající 

barevné stopy.
Pálky, míčky (Double Happiness 
40 mm) a sportovní oblečení 

vlastní.
Pořadatel si vyhrazuje právo na 

změnu dle počtu účastníků.
Organizační informace na tel.: 

608 861 687, nebo na
info@gfi n.cz

Více informací i z minulých ročníků 
na www.gfi n.cz v sekci Volný čas.

Starší žákyně házené TJ Sokol VM.                           Foto: Jiří Michlíček

6. kolo
Extraliga

SK Omega VB – Agromotor 
VM 7:5
Dvořák 3, Pelán 2, Loup, Dočkal – 
Sýkora, Fischer, Šlapal, Pavlas, Bíbr
Auto Dobrovolný VM – HC Lu-
káš 3:6
Weber 2, Novák – Čejka, Jež, Kará-
sek, Malát, Lukáš, Studený
 1. Sanborn VM 6 5 0 1 42:18 10
 2. SK Netín 6 5 0 1 38:23 10
 3. Technické služby VM 6 5 0 1 39:29 10
 4. HC Bory 6 3 1 2 41:31 7
 5. SK Omega VB 6 3 1 2 27:21 7
 6. HC Lukáš 6 6 0 3 28:39 6
 7. Agromotor VM 6 2 0 4 32:35 4
 8. SK Afcon Kunšovec 6 2 0 4 29:33 4
 9. Auto Dobrovolný VM 6 1 0 5 24:41 2
10. SK Vídeň 6 0 0 6 12:42 0

7. kolo
1. liga

HC Benetice – Hor. Heřmanice 2:1

Houzír, Krejčí – Mejzlík J.
HC Pikárec – Farma Měř ín
1:5
Glos – Štoček J. 3, Puža, Uchytil
HCF Dráhy VM – Stránecká 
Zhoř 5:1
Hamřík, Mičuda, Slavík, Tomšík, 
Tuček – Kuřátko
SK Lavičky – River VM 3:6
Čech 3 – Rous 2, Daniel, Loub, 
Chmelíček, Havlík
 1. HC Tasov 6 4 1 1 18:13 9
 2. Stránecká Zhoř 7 4 1 2 33:34 9
 3. Farma Měřín 6 4 0 2 36:22 8
 4. River VM 6 4 0 2 22:17 8
 5. SPL Radostín n. O. 5 3 1 1 21:15 7
 6. HC Pikárec 7 3 1 3 27:28 7
 7. HC Benetice 6 3 0 3 17:19 6
 8. NHÚ Balinka VM 6 2 1 3 18:20 5
 9. HCF Dráhy VM 6 2 0 4 15:20 4
10. Horní Heřmanice 6 1 1 4 17:22 3
11. SK Lavičky 7 1 0 6 24:38 2

-vid-
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HOKEJ

FOTBAL A VOLEJBAL HÁZENÁ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MSD sk. D
FC VM – FC Sparta Brno 1:2 (1:1)
Branky: 37. Simr – 26. Mica, 64. 
Czucz. ŽK: Görner, Smejkal – 
Stehlík, Matyska, Janoščin, Pacák. 
Diváků: 335. Rozhodčí: Batík, Glo-
se, Bartoň. Sestava FC VM: Invald 
– Kozuň (80. Bouček), Hort, Mucha 
P. (64. Večeřa), Krejčí – Berka, 
Souček (80. Beran), Smejkal, Netr-
da – Görner, Simr na lavičce Kruba, 
Vítek, trenéři Maruška, Smejkal.
V mrazivém ránu začaly oba týmy 
opatrnou hrou, vědomy si důleži-
tosti tohoto utkání. Jako první se 
osmělili domácí a v 5. min. poslal 
Jirka Hort centr za obranu na Patri-
ka Muchu, gólman Stehlík jej však 
zachytil. Další centr Edy Smejkala 
do vápna na Pavla Simra domácí 
útočník zpracoval, ale při pokusu 
o obejití obránce hostí nechal míč 
za sebou a do střelecké pozice se 
nedostal. V 8. min. poslal centr 
do vápna Miloš Netrda na Radka 
Görnera, míč se dostal k Milanu 
Součkovi, jeho střela však minula 
bránu hostí. V 9. min. se dostal 
po centru Pavla Simra do šance 
hlavičkující Lukáš Berka, ale jeho 
snahu o zakončení zastavil prapo-
rek asistenta rozhodčího. V 17. min. 
vyslal do rychlého brejku Radka 
Görnera přesnou přihrávkou Milan 
Souček, jeho střela z hranice vápna 
však postrádala patřičnou přesnost. 
V 18. min. se k zakončení dostali 
i hosté a po centru Záboje vystřelil 
Mica nad naši bránu. Ve 24. min. se 
k zakončení dostal z hranice vápna 
Záboj, branku gólmana Invalda 
však minul. Ve 24. min. došlo ke 
ztrátě míče ve středu hřiště, míč se 
po sérii soubojů dostal k Micovi, 
který nikým neatakován vystřelil 
z 25 metrů na naši bránu a k pře-
kvapení všech míč skončil v naší 
síti. Bohužel šlo o první střelu hostů 
v prvním poločase, která šla na naši 
bránu. Naši hráči se hned po roze-
hrání snažili o vyrovnání, ale centr 
Miloše Netrdy těsně před nabíha-
jícím Radkem Görnerem zachytil 
gólman Stehlík. Ve 28. min. získal 
po špatné přihrávce hostů míč Pavel 
Simr a postupoval z pravé strany 
na branku hostí, jeho střela z úhlu 
však branku minula. Ve 32. min. 
se dostali hosté do přečíslení, ale 
střela Mici šla nad naši bránu. Ve 
37. min. rozehrál Jirka Hort přímý 
kop do vápna. Zde vznikla skrumáž 
hráčů bojujících o míč, ten se dostal 
k Patriku Muchovi, který jej hlavou 
posunul zpět před bránu, kde ho za 
záda brankáře Stejskala poklidil 
Pavel Simr. Ve 39. min. se po sa-
mostatném průniku středem naší 
obrany dostal k zakončení Janoš-
čin, ale jeho střelu gólman Invald 
zachytil. O minutu později to byli 
opět hosté, kteří se po centru dostali 
k zakončení hráčem Pacákem, ale 
Roman Invald byl pozorný. Jelikož 
se v posledních minutách prvního 
poločasu k zakončení nikdo nedo-
stal, skončil výsledkem 1:1.
Na začátku druhého poločasu vy-
střídal zraněného Patrika Muchu 
Zdeněk Večeřa. Tak jak aktivně 
hosté první poločas ukončili, tak do 
druhého poločasu vstoupili. Ve 48. 
min. se individuálně prosadil Kubí-
ček, ale jeho střela jen těsně minula 
pravou tyč naší branky. V 52. min. 
zahrávali přímý kop od postranní 
čáry hosté. K odvrácenému míči 
se dostal Eda Smejkal, který do-

předu vysunul Jirku Horta. Ten se 
pokusil z 25 metrů překvapit gól-
mana Stehlíka, ten ale jeho pokus 
vystihl a změnu skóre nepřipustil. 
V 58. min. byl při pokusu o rychlý 
přechod do útoku zezadu nešetrně 
faulován Jirka Hort, ale sudí Batík, 
tento zákrok ocenil pouze žlutou 
kartou i když si Matyska zasloužil 
odejít do sprch. V 63. min. se za 
pomoci faulu na Jardu Krejčího do-
stal do vápna Czucz, střelou z úhlu 
prostřelil gólmana Invalda a přivedl 
hosty opět do vedení. Naši hráči se 
sice hned snažili o vyrovnání, ale 
po střele Jiřího Horta se k dorážce 
nikdo nedostal. V 72. min. Pavel 
Simr gólmana Stehlíka překonal, 
ale z brankové čáry se hostům 
podařilo odkopnout míč do bez-
pečí. V 74. min. se dostali hosté 
do rychlého protiútoku, ale pokus 
Czucze gólman Invald zachytil. 
V 76. min. se dostal do šance Pavel 
Simr, ale jeho hlavička skončila nad 
brankou hostů. V těchto chvílích se 
hrál fotbal nahoru a dolů, ale byli 
to hosté, kteří se díky naší snaze 
o vyrovnání dostávali do nebez-
pečnějších situací. V 80. min. se 
k zakončení dostal Radek Görner, 
jeho tvrdou střelu k levé tyči však 
gólman Stehlík vyrazil. Hned 
z protiútoku se před naší brankou 
objevil osamocený Czucz, ale centr 
Záboje poslal jen těsně vedle levé 
tyče gólmana Invalda. V 82. min. 
rozehrál přímý kop Radek Görner 
na Pavla Simra, k odraženému 
míči se dostal Zdeněk Večeřa, ale 
branku hostů přestřelil. Na druhé 
straně mohli zakončit Czucz a Hla-
venka, ale Roman Invald si s jejich 
střelami poradil. Když ani poslední 
naše šance po centru Edy Smejkala 
a hlavičce Pavla Simra nad břevno 
branky hostí brankou neskončila, 
ukončil rozhodčí utkání za koneč-
ného stavu 1:2.
Vy jád řen í  t renéra Mar ušk y: 
„V dnešním utkání jsme si vítězství 
nezasloužili. Na druhou stranu 
i prohra byla pro nás krutá. Šance, 
které si soupeř ve druhém poločase 
vypracoval, pramenily z naší otevře-
né hry ve snaze o vyrovnání. Přede-
vším v prvním poločase jsme si do-
kázali vytvořit brankové příležitosti, 
ale i tak jsme tentokrát nepředvedli 
výkon, na který mužstvo má. O to víc 
nás to mrzí, že to bylo v posledním 
podzimním utkání před domácím 
publikem. I když jsme na to hráče 
v průběhu přípravy upozorňovali, 
zřejmě přišlo k uspokojení po sérii 6 
zápasů bez porážky. Svou roli sehrá-
lo i zranění 4 hráčů základní sestavy 
v posledním utkání na Vrchovině, 
kteří nastoupili se sebezapřením. 
Doufáme, že se nám naše mužstvo 
podaří dát do začátku zimní přípra-
vy zdravotně do pořádku a dobře 
připravit na jarní část soutěže. Proto 
pevně věříme, že toto mužstvo má na 
to, aby navázalo na předchozí sérii 
úspěšných zápasů.“                -myn- 
 1. Žďár n. Sáz. 16 11 3 2 32:13 36
 2. DOSTA Bystrc 16 10 4 2 30:11 34
 3. Napajedla 16 8 3 5 25:15 27
 4. Tasovice 16 7 5 4 27:25 26
 5. Vyškov 16 8 2 6 22:24 26
 6. Spytihněv 16 7 2 7 28:31 23
 7. Hodonín 16 6 4 6 20:24 22
 8. Polná 16 6 3 7 30:25 21
 9. Pelhřimov 16 5 6 5 22:23 21
10. Vikt. Otrokovice 16 6 3 7 18:21 21
11. Třebíč 16 5 4 7 23:24 19
12. Sparta Brno 16 6 1 9 17:28 19
13. Vrchovina 16 4 5 7 13:20 17
14. Velké Meziříčí 16 4 4 8 22:24 16
15. Bohunice 16 3 5 8 23:29 14
16. Přerov 16 2 6 8 18:33 12

Listopad
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

2. liga ženy
Veselí nad Moravou B – Sokol VM 
33:24 (14:10)
Souboj se zálohou lídra interligo-
vé tabulky W.H.I.L. začaly lépe 
domácí hráčky. Od prvních minut 
důrazněji bránily naše útočné akce, 
s lehkostí trestaly nepřesnosti 
a chyby, brankami z rychlých brej-
ků se držely v neustálém vedení. 
Nápaditější rozehrávkou nutily náš 
obranný val k chybám, výrazně 
přesnější střelbou si následně zís-
kaly třígólový náskok, který pak 
dobře organizovanou hrou udržo-
valy až do konce první části hry. Po 
změně stran začaly viditelně ubývat 
fyzické síly na naší straně, což se 
projevovalo častějšími individu-
álními chybami a nízkou razancí 
střelby, která nemohla výrazněji 
ohrožovat velmi dobře pozičně chy-
tající veselské brankářky. Domácí 
tým naopak udržoval vysoké tempo 
hry a postupně navyšoval i náskok. 
I přes snahu a bojovnost jsme domá-
cí tým nedokázali dostávat pod tlak, 
stylem hry „nepřekročili stín“ kol 
minulých. Naše hráčky se tak opět 
musely sklonit před rychlostí, důra-
zem a souhrou soupeřek. 7 m hody 
12/8/2:6/5, vyloučení 5:6.
V dalším kole svedeme na domá-
cím hřišti souboj o úplný chvost 
druholigové tabulky se soupeřkami 
z Bohunic.
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Plachetská Jitka (10/3), 
Hrůzová Jarmila (4/1), Plachetská 
Zuzana (4/3), Mejzlíková Kateřina 
(2), Dvořáková Šárka (1), Fischero-
vá Michaela (1), Svobodová Diana 
(1), Necidová Soňa, Bezděková 
Alžběta. Trenér ing. Stanislav Tva-
růžek.                                     -záv-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Sokolnice 
27:25 (10:7)
Začátek utkání vyzněl lépe pro 
hosty, kteří se ujali vedení 0:2. Naši 
hráči měli sice více ze hry, ale střely 
končily na konstrukci soupeřovy 
svatyně, jen do 15. minuty se tak 
stalo pětkrát. V 7. minutě došlo ke 
zranění rozehrávky Martina Kříba-
ly, který již do zápasu nezasáhl. Do-
mácí vycházeli z dobré obrany, za 
kterou se skvěle prezentoval David 
Stoklasa. V útočné fázi se ale naši 
hráči trápili a nemohli Sokolnicím 
odskočit na větší rozdíl. Koncem 
poločasu se jim ale podařilo několik 
rychlých protiútoků a do šaten se šlo 
za stavu 10:7.
Úvod druhého poločasu se našim 
hráčům podařil a odskočili soupeři 
na pětibrankový rozdíl. Hosté se 
snažili hrát důrazně a všechny sou-

boje dohrávali. Na obou stranách 
také padalo hodně branek ze sedmi-
metrových hodů. Dařila se obrana, 
která několikrát dovedla hosty do 
pasivity. Domácím se dařilo udržo-
vat tří až pětibrankový náskok až do 
28. minuty. V závěru Sokolnice sice 
zkorigovaly na dvě branky, ale naši 
hráči žádné drama nedovolili a za-
slouženě vyhráli. Střelecký prapor 
po celé utkání držel Pavel Strašák, 
autor devíti branek.
7 m hody 7/6:6/5 vyloučení: 2:2, 
počet diváků 93.
Sled branek: 0:2, 3:2, 5:5, 7:6, 8:7, 
10:7, 12:9, 13:11, 18:13, 21:15, 22:18, 
24:21, 26:22, 26:24, 27:25.
Sestava a branky: Stoklasa David 
Kotík Libor – Strašák Pavel (9/4), 
Živčic Pavel (4), Konečný Ladislav 
(4), Hron Vojtěch (3), Fischer Radim 
(2/2), Kříbala Petr (2), Trojan Ví-
tězslav (2), Kaštan Jiří (1), Kříbala 
Martin, Kříbala Pavel, Necid Miloš, 
Babáček Petr, trenér Vaverka Vlas-
timil, vedoucí družstva Vodák Petr.

Divize mužů
TJ Sokol VM B – Slavoj Třešť 
19:32 (8:16)
Souboj o první místo v tabulce divi-
ze vyzněl jednoznačně pro hostující 
Třešť. Naše družstvo nastoupilo 
v omezené sestavě a navíc s hráči, 
kteří odehráli značnou část zápasu 
za A tým.
Do 8. minuty jsme ještě vedli 3:2, 
když na obou stranách dominovaly 
obrany. Pak se nám přestalo dařit 
v útočné fázi, kdy naši hráči měli 
katastrofální úspěšnost zakončení. 
Třešť tak odskočila a do poločasu si 
vytvořila rozhodující náskok 8:16. 
V druhém poločase se obraz hry 
nezměnil a Třešť dotáhla utkání do 
vítězného konce. Našim hráčům se 
nepovedlo takřka nic, na co sáhli 
a zaslouženě jsme prohráli.
7 m hody 3/1:0, vyloučení: 3:3, 
diváků 40.
Sled branek: 2:2, 3:9, 5:12, 8:16, 
9:17, 10:20, 12:23, 14:26, 17:27, 
18:30, 19:32.
Sestava a branky: Poul Ondřej – 
Necid Miloš (9), Strašák Pavel (4/2), 
Kříbala Pavel (3), Babáček Petr (3), 
Živčic Pavel, Trojan Vítězslav, No-
votný Václav, Kubiš David, trenér 
Šidlo Ladislav.                        -šid-

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 19. listopadu
8.00 Jihomoravská liga mladší žáci 
– KP Brno
9.30 Jihomoravská liga starší žáci 
– KP Brno
11.00 2. mladší dorostenci – Rožnov 
pod Radhoštěm
13.00 2. liga ženy – Tatran Bo-
hunice
15.00 2. liga muži – Jiskra Havlíč-
kův Brod

Junioři konečně okusili chuť 
vítězství

Volejbaloví junioři Spartaku v so-
botu konečně protrhli černou sérii 
osmi porážek v řadě a dokázali na 
domácí palubovce pokořit volej-
balovou juniorku Hradce Králové. 
A to hned dvakrát. Ani jedno vítěz-
ství se však nerodilo lehce.
Sp. VM – Slávia Hradec Králové 
3:2 (–21, 18, 16, –22, 11)
Minulý víkend odehráli kadeti 
první extraligový turnaj ve Frýdku 
Místku a po dece, která ležela na 
převážné většině hráčů (kadetský 
výběr je díky mládí hráčů téměř 
totožný s tím juniorským) doká-
zali vybojovat dvě cenná vítězství. 
Nabízela se okamžitě otázka, zda 
se nárůst sebedůvěry promítne i do 
juniorské soutěže.
První set dopoledního duelu tomu 
příliš nenasvědčoval, kluci se utá-
pěli především ve svých chybách, 
nešel příjem, následně ani nahrávka 
a tak většina našich útoků končila 
logicky na bloku soupeře, v lepším 
případě v autu. Ve druhém setu se 
však karta začala obracet a výrazně 
zlepšený výkon kluci proměnili 
v zisk prvního letošního setu. Ve 
třetím svého soupeře příliš nepustili 
do hry a zdálo se, že zápas směřuje 
k rychlému konci. Hradečtí hráči 
však předvedli, jak se jim poda-
řilo získat skalp vedoucího Zlína, 
dokázali srovnat a nakonec se 
rozhodovalo v tie-breaku. A nut-
no přiznat, že 
ve dvou třeti-
nách byli blíže 
k vítězství (4:7, 
8:10, 9:11). O to 
je cennější, že 
naše juniorka 
dokázala na-
konec vyválčit 
první vítězství.
Sp. VM – Slá-
v i a  H r a de c 
K rálové 3:2 
(–23, –18, 20, 
20, 8)
Stejně drama-
tický byl i od-
polední zápas. 
R o z d í l  b y l 
jenom v tom, 
že tentokráte 
soupeř po dvou 
vyhraných se-
tech směřoval 
k hladké odve-
tě. Naši hráči 
jako by zapo-
mněli, co jim 
ráno zajistilo 
vítězství, opět 

se utápěli ve vlastních chybách. 
V prvním setu stále jenom dota-
hovali náskok soupeře, (naposledy 
22:22), do vedení se však nedostali 
ani jednou. Druhý set naproti tomu 
Hradečtí získali zaslouženě, vedli 
neustále o tři až pět bodů. O to 
cennější je, že ani za tohoto stavu 
naše juniorka nic nezabalila, doká-
zala v následujících setech vyrov-
nat a v pátém setu za stavu 7:1 již 
v úspěch svého mužstva určitě nevě-
řil ani Tomáš Lilko, bývalý junior-
ský reprezentant a v současné době 
trenér hradeckých hráčů. A protože 
se zázrak opravdu nekonal, na konci 
se opět mohl radovat náš celek.
A spolu s ním i Petr Juda: „Kluci 
hráli dnes dobře, i když jsme pro-
hrávali, hráli to, na čem jsme se 
domluvili. Udělali jsme hodně chyb, 
jsou mladí, nechci je omlouvat, ale 
to je fakt. Věřím, že teď už to bude 
lepší.“
Sestava VM: Slavík, Uchytil, Krej-
ska, Bláha, Zmrhal, Licek, Minář, 
Duben, Augusta, Štěpanovský, 
Sláma, Pešta.

Zbývající výsledky:
Ostrava – Brno 3:1, 1:3
Č. Budějovice – Zlín 3:1, 0:3

Tabulka EX-JRI, sk. B
po pěti kolech:

1. VSC Zlín 10 8 2 27:8 18
2.  VK České Budějovice 10 8 2 25:10 18
3. Volejbal Brno 10 6 4 21:16 16
4. DHL Ostrava 10 4 6 16:19 14
5. Slavia Hradec Králové 10 2 8 14:28 12
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 10 2 8  6:28 12

-kon-

A mužstvo HHK ve vyrovnaném 
utkání opět bez bodu

HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Branky a asistence: 48. Krčál 
(Krča), 28. Hlouch (Nedoma), 44. 
Hlouch (Šerý, Jaskula) – 27. Ťok 
(Frolek), 38. Vaněk (Ivan), 39. Barák 
(Ťok, Frolek), 51. Stašek (Němec, 
Vaněk), 59. Jurča. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Hladík (Štourač) 
– Dusík S., Šerý, Válek, Ambrož, 
Hlouch, Pokorný – Jaskula, Ne-
kvasil, Novák – Burian V., Krčál, 
Krča – Burian P., Smejkal, Nedoma.
Další výsledky sedmého kola: 
Blansko – Uherský Brod 4:2, 
Plumlov – Brumov-Bylnice 2:3, 
Kroměříž – Boskovice 3:6, Warrior 
Brno – Uničov 4:3, Velká Bíteš – 
Moravské Budějovice 2:4.

Program na tento týden:
Středa 16. 11. 2011 HK Kroměříž – 
HHK Velké Meziříčí, začátek utká-
ní v 18.00 (zimní stadion Kroměříž)

Sobota 19. 11. 2011 HHK Velké 
Meziříčí – SK Minerva Boskovi-
ce, začátek utkání v 17.30 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)          -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 7 6 0 1 0 53:19 19
 2. HC Brumov-Bylnice 7 6 0 0 1 22:15 18
 3. Hokej Uherský Ostroh 7 4 1 0 2 25:17 14
 4. Dynamiters Blansko 7 4 0 1 2 23:26 13
 5. HC Grewis Plumlov 7 3 1 1 2 27:21 12
 6. HC Uničov 7 3 0 0 4 27:21 9
 7. HCM Warrior Brno 7 3 0 0 4 26:28 9
 8. HC Uherský Brod 7 3 0 0 4 24:31 9
 9. HK Kroměříž 7 3 0 0 4 27:34 9
10. SK Minerva Boskovice 7 2 1 0 4 18:26 8
11. HC Sp. Velká Bíteš 7 2 0 0 5 22:28 6
12. HHK Velké Meziříčí 7 0 0 0 7 22:50 0
HHK VM B – HC Slavoj Žirov-
nice 8:4 (4:0, 1:1, 3:3)
Diváků: 53 Rozhodčí: Parýzek 
M. – Parýzek D., Stehlík. Branky: 
9. Hubl (Vrána), 11. Šoukal (Kud-
láček J.), 11. Tůma (Kudláček M., 
Pokorný), 13. Hubl (Kavina), 22. 
Hubl (Šoukal, Kudláček J.), 44. 
Kudláček M. (Šoukal, Malec), 

46. Invald (Vrána), 50. Šoukal 
(Kudláček M., Malec) – 34. Prygl 
(Krtek), 49. Stach (Krtek, Novot-
ný), 49. Písař (Sviták), 54. Novotný. 
Vyloučení: 3:5. Využití:1:1. Osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 41:36. 
Sestava HHK B: Šeba (Štourač) 
– Kudláček M., Pokorný – Peterka, 
Bradáč – Vidlák, Invald – Martinec 
– Šoukal, Kudláček J., Malec – Ka-
vina, Vrána, Hubl – Tůma, Barák, 
Navrátil – Vondráček.
V úvodní desetiminutovce byli lepší 
hosté, kteří nic nedbali na to, že jich 
je méně než soupeřů a ostřelovali 
Šebu ze všech pozic. Domácí hráči 
sice také hýřili aktivitou, ale chyběla 
jim fi nální přihrávka. Vše se změni-
lo v polovině třetiny, kdy nastříleli 
ve dvou minutách tři branky a hos-
tující kouč si vybral oddechový čas. 
Moc mu to ale nepomohlo, protože 
za další dvě minuty dostala Žirov-
nice čtvrtý gól a jen díky tomu, že 
domácí polevili ve svém důrazu, se 
skóre v první části už nezměnilo.
Když na začátku 2. třetiny završil 

pátou brankou svůj hattrick Hubl, 
stáhli se hráči Slavoje do obranného 
pásma a hráli jenom na brejky. Ke 
snížení stavu jim potom pomohla 
přesilovka ve 34. minutě. Meziříčští 
hokejisté nebyli schopni svého sou-
peře přehrát, a tak už se do konce 
třetiny na výsledku nic nezměnilo.
Na góly nejbohatší částí byla až ta 
poslední. Ve 44. a 46. minutě vstře-
lili domácí další dvě branky a zdálo 
se, že hosté už jsou defi nitivně na 
kolenou. Z omylu všechny vyvedli 
ve 49. min., kdy dvěma slepenými 
góly opět snížili na čtyřbrankový 
rozdíl. Hráči béčka se sice neustále 
snažili o vylepšení výsledku, ale ho-
kejisté ze Žirovnice byli dostatečně 
zkušení, závěr zápasu si pohlídali. 
Kromě poslední branky na každé 
straně se tak ve zbývajících deseti 
minutách už nic důležitého nestalo.
Další výsledek: Telč – Telč juniorka 
16:1; Ledeč n. S. – volno.
Příště zápas odehrajeme v sobotu 
19. 11. 2011 v Telči. Nastoupíme od 
17.00 proti místní juniorce.    -ht-

Marek Zmrhal (č. 17) patřil v sobotu k oporám zvláště 
v koncovkách důležitých setů. Na snímku si právě po-
radil s jednoblokem soupeře. Foto: Jaroslav Konečný


