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Založeno roku 1919

Připravila Simona Fňukalová

Regenerace zeleně čeká Velké Meziříčí, pokud na ni město zís-
ká dotaci z Evropské unie. O tu se hodlá ucházet na jaře příštího 
roku, až vyjde výzva v operačním programu Životní prostředí.

„Město bude žádat o fi nanční prostředky na regeneraci 
městské zeleně, a to kolem 15 milionů korun. Projekt městu 
dělají manželé van den Bergovi z Vídně (u Velkého Meziříčí – 
pozn. red.),“ potvrdil místostarosta města Josef Komínek. Do-
tace by z toho mohla pokrýt až 75 procent fi nančních nákladů. 
Se zbývajícím podílem města již počítá rozpočet na příští rok.

Projekt zpracovává společnost Greenberg designing out-
door spaces holandského krajinného a zahradního architekta 
Sjoerda van den Berga, který jej minulý týden představil 
pracovníkům odboru životního prostředí a posléze i vedení 
města. Veřejnost s návrhem seznámí již příští týden, ve 
čtvrtek 1. prosince 2011, aby mohly být případné připomínky 
občanů i vedení města zapracovány do projektu.

 „Zpracovatel nám předložil základní koncepce, mapové 
listy jednotlivých částí města, kde je nastíněno řešení daných 
lokalit,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Za-
char. Návrh řeší konkrétně dřeviny k odstranění, dále ty, které 
mají zůstat bez další údržby, stromy a keře, jež bude nutno 
udržovat tvarovacím výchovným bezpečnostním a dalším 
řezem a konečně i nové výsadby v zájmových lokalitách.

„Zaměřili jsme se na lokality, kde obnova zeleně bude mít 
největší význam pro obyvatele. Hlavním hodnotícím kritériem 
projektu bude zvýšení biodiverzity, tedy přínos nové zeleně, 

Nový projekt navrhuje kácení i výsadbu dřevin ve městě

Dny otevřených 
dveří na školách
Středa 23. 11.
Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí – 10–17 hodin
Gymnázium Velké Meziříčí – 
15–17 hodin.

Souboj 
klavírních 

improvizátorů
Středa 23. 11. od 19.30 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu.
‚Utkají se mezi sebou‘ poho-
toví klavíristé Zdeněk Král 
a Tomáš Ibrmajer.

Více na straně 8

Chatujte 
se starostou

24. 11. od 16 hodin. Chat 
potrvá hodinu a půl.

Pavel Bobek 
a Malinaband

Pátek 25. 11. od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.

Více na straně 8

Adventní 
světýlka

Neděle 27. 11. od 16.45 hodin 
na náměstí.
Podrobný program na straně 8

Adventní 
koncert 

v Měříně
Neděle 27. 11. od 17 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele.

Více na straně 7

Setkání se 
starostou

Čtvrtek 1. 12. od 16 hodin 
na malé scéně Jupiter clubu. 
Diskuze občanů a starosty, 
tentokrát na programu také 
zeleň ve městě.

Více také na stranách 1 a 2

Konec roku 
vyvrcholí 

ohňostrojem
Velkomeziříčští zakončí starý 
rok opět ohňostrojem na ná-
městí. Proběhne jako obvykle 
31. prosince o půlnoci. „Bavili 
jsme se i o možnosti uspořádat 
ohňostroj pro děti až 1. ledna 
odpoledne, ale nakonec jsme 
se shodli, že se uskuteční v tra-
dičním čase,“ podotkl starosta 
Radovan Necid. Radní na akci 
vyčlenili z rozpočtu města 40 
tisíc korun.                     -mars-

ale ne až tak extenzivní kácení,“ upřesnila odborná konzul-
tantka projektu Ladislava van den Berg.

Největší zásahy se mají dotknout 
hřbitova na Karlově

Koncepce hřbitova na Karlově předpokládá úpravy v zá-
sadě nejrozsáhlejší ve všech ohledech – jak v odstraňování, 
tak ve výsadbách i údržbě dřevin.

„Budeme se snažit oddělit jednotlivé prostory hřbitova 
hlavními linkami stromů,“ popisuje Ladislava van den Berg. 
Takže s dosadbou větších alejových stromů se počítá v těch 
místech, která budou tvořit právě hlavní linie. Oproti tomu 
plochy mezi nimi budou spíš pročištěny, případně někde 
dosazeny odrůdami stromů nižšího vzrůstu, které nebu-
dou ohrožovat náhrobky svými kořeny ani spadem větví. 
„Dojde tedy hlavně k pročištění, k celkem výrazné redukci, 
ale s novými výsadbami,“ shrnula Ladislava van den Berg 
a upřesnila, „na hřbitově je zhruba 600 stromů a asi třetina 
jich je navržena ke skácení.“ Jsou to ty dřeviny, které jsou 
blízko jednotlivých hrobů, nejsou v dobrém stavu a nejsou 
perspektivními dřevinami do budoucna. 

Hlavní navrhovanou redukcí je i odstranění vstupní tújové 
aleje, a to bez náhrady. Neboť snahou architekta je vytvořit ote-
vřený vstupní prostor, aby příchod na hřbitov byl reprezentativ-
ní a smuteční síň nebyla skryta za mohutnou stěnou z tújí. Její 
alternací by měla být lipová výsadba kolem hlavní cesty. Redu-

kována má být i obvodová topolová alej mezi hřbitovem a tratí. 
„Topoly jsou totiž z hlediska perspektivy krátkodobými jedinci 
a jsou již na konci své životnosti. Jako odstínění od dráhy na-
vrhujeme živý habrový plot,“ doplnila Ladislava van den Berg.

Jednotlivá místa hřbitova na Karlově se liší svým stářím 
i charakterem a tomu architekt uzpůsobil i výběr dřevin. 
Celkově navrhuje doplnit listnaté stromy tak, že ve fi nále 
budou hlavní linku hřbitova tvořit lípy. V dalších částech se 
počítá s dosazením jírovců, okrasných ovocných stromů ve 
starší části hřbitova a v nové spíš javorů a jeřábů.

Památky mají být dominantní
Z dalších lokalit, kde podle architekta zeleň není, nebo kde 

by mohla být doplněna, jsou třeba sídliště Čechovy sady či 
obytné bloky nad gymnáziem a základní školou Sokolovská.

V návrhu na úpravu centra architekt zohlednil připomínky 
památkářů. Památkový ústav preferuje úpravu kolem kostela 
a dalších památek bez výsadeb, aby nebyl narušen pohled na 
tyto dominanty města.

Projekt řeší i samotné náměstí. „Udržitelnost projektu 
je 10 let. Po tu dobu a vzhledem k plánované rekonstrukci 
náměstí neuvažujeme o jeho nové výsadbě,“ podotkl Jiří 
Zachar a dodal, že stávající lípy na náměstí zatím zůsta-
nou zachovány, až na tu v nejhorším stavu, jejíž skácení 
proběhne teď v listopadu. U ostatních jsou doporučeny jen 
bezpečnostní a zdravotní řezy. (Pokračování na straně 5.)

Uzavírka mostu 
skončila před týdnem

Dálniční most Vysočina nad 
Velkým Meziř íčím byl minulý 
týden 15. listopadu zprovozněn. 
Rekonstrukce jeho levé poloviny 
byla dokončena s více než týdenním 
zpožděním. Práce byly zahájeny 10. 
září a hotovy měly být do 6. listopa-
du 2011. Kvůli jejich opakovanému 
přerušení z důvodu špatných pově-
trnostních podmínek požádal zho-
tovitel stavby ministerstvo dopravy 
o prodloužení termínu uzavírky 
o deset dní, a to mu vyhovělo. 

Levá polovina mostu na 144. km 
D 1 ve směru z Brna na Prahu je 
již tedy v provozu, ale zatím jen 
v režimu předčasného užívání. 
„Most nebyl zkolaudován,“ infor-
moval místostarosta Josef Komínek 
o výsledku jednání zástupců minis-
terstva dopravy a Ředitelství silnic 
a dálnic ČR na radnici. Koladuace 
celé stavby má proběhnout až po 
rekonstrukci pravé poloviny mostu, 
tedy ve směru z Prahy na Brno. 
Podle tiskové mluvčí ŘSD Niny 
Ledvinové by tato oprava měla být 
zahájena někdy v polovině dubna 
2012.                Martina Strnadová

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
středa 23. 11. 2011 od 10 do 17 hodin. Další Den otevřených dveří 

se uskuteční ve středu 18. 1. 2012 od 10 do 16 hodin.

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Hornoměstská 35,
nabízí pro školní rok 2012/2013 tříleté obory vzdělání:

Mechanik opravář motorových vozidel ● Opravář zeměděl-
ských strojů ● Kuchař – číšník ● Provoz služeb ● Obráběč kovů 
● Strojní mechanik ● Elektrikář ● Zemědělec – farmář ● Pekař 
● Řezník – uzenář ● Zedník ● Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje ● Krejčí 
Nově otevírané obory (skupina E) od 1. 9. 2012 (nyní ve schva-

lovacím řízení)
Strojírenské práce ● Zemědělské práce ● Stravovací a ubytovací 

služby
a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou formou

pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání 
Podnikání 

Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.
Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

Den otevřených dveří 23. listopadu 2011.

Velkomeziříčská záchranka má nový přístroj. Složily se na něj obce
Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP) ve Velkém Me-

ziříčí získala nový přístroj Lucas 2 pro nepřímou srdeční masáž u 
pacientů, kteří jsou stiženi náhlou zástavou oběhu. Jeho cena je bez-
mála 270 tisíc korun a složilo se na něj čtyřiatřicet obcí Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko. Přístroj je teprve druhým v celém Kraji 
Vysočina.

Velkomeziříčská záchranka jej převzala v pondělí 21. listopadu 2011 
a právě od tohoto data začala pomůcka sloužit členům výjezdové skupiny 
celé spádové oblasti zabezpečované zdejší lékařskou posádkou. „Rádi 
bychom poděkovali obcím za to, že se nám od nich podařilo získat fi nanční 
dar, který pokryje téměř celou částku k nákupu tohoto zdravotnického 
přístroje,“ zdůraznila v úvodu představení nové pomůcky ředitelka 
Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Kraje Vysočina Vladislava Filová 
a ubezpečila přítomné starosty obcí, že jde o velmi užitečnou investici, 
která pomůže k záchraně lidských životů. „Snažili jsme se co nejvíce snížit 
pořizovací cenu,“ dodala ještě s tím, že ZZS vypsala výběrové řízení 
a díky tomu namísto předpokládané částky kolem čtyř set tisíc korun 
zaplatila za Lucas 2 jen necelých dvě stě sedmdesát tisíc. 

První přístroj tohoto typu pořídila Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina pro svoji skupinu v Novém Městě na Moravě. I tam se na něj 
složily obce novoměstského mikroregionu. „Tímto způsobem spolupra-
cujeme s městy a obcemi. Oslovujeme je se žádostí o podporu při koupi 
přístrojů, které jsou fi nančně náročné,“ vysvětlila V. Filová a dodala, že 
podobným způsobem ZZS pořídila například defi brilátory, které jsou 
výbavou každého sanitního vozu.

Tentokrát tedy ZZS Kraje Vysočina oslovila členské obce Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko se žádostí o fi nanční příspěvek na zakoupení 
přístroje Lucas 2. Jejich zastupitelstva věc projednala a ty obce, které se 
rozhodly přispět a našly ve svém rozpočtu volné fi nanční prostředky, 
podepsaly se ZZS Kraje Vysočina darovací smlouvu. 

(Pokračování na straně 5.)
Vrchní sestra novoměstské oblasti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Michaela Kubišová před-
vádí přítomným starostům obcí mikroregionu použití přístroje Lucas 2 v praxi.      Foto: Martina Strnadová

Vztyčili vánoční strom
V úterý 22. listopadu pracovníci odborné fi rmy vztyčili na náměstí před 

radnicí stříbrný smrk. Ten poslouží jako vánoční strom a poprvé zazáří 
již tuto neděli, kdy dojde k rozsvěcení adventních světýlek.

Text a foto: Martina Strnadová
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Nenechte si ujít diskuzi na téma 
‚zeleň ve městě‘

Ve čtvrtek 1. 12. 2011 proběhne další setkání se starostou města 
Velké Meziříčí ing. Radovanem Necidem. Bude zde představen 
projekt regenerace městské zeleně fi rem van den Berg a Enviro, 
který navrhuje kácení i výsadbu dřevin ve Velkém Meziříčí. Můžete 
se seznámit také s návrhem architektonického řešení prostoru před 
hradbami města zpracovaným arch. Veličkou.                       -red-

Zprávy z jednání Rady města z 16. 11. 2011
1. Rada města schválila:

● návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a k tíži pozemku 
města parc. č. 4806/1 na Fajtově kopci, k. ú. Velké Meziříčí s právem 
uložení zemního kabelu NN, právem provozování, údržby a oprav 
na dobu trvání stavby

● návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch 
E.ON Distribuce, as. České Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 
5648/1 v lokalitě U sv. Anny, k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení 
zemního kabelu NN do pozemku, právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání stavby

● návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku 
města parc. č. 5901 na Fajtově kopci s právem uložení zemního ka-
belového vedení a umístění pojistkové skříně, s právem provozování, 
údržby a oprav po dobu trvání stavby

● návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, 
s. r. o. Brno k tíži pozemků města parc. č. 2768/11 a 2769/6 chodníky 
na ul. Sokolovská, k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení plynovodu, 
jeho provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby

● záměr pronájmu pozemků v k. ú. Velké Meziříčí parc. č. 3252/9 
o výměře 1303 m2, parc. č. 3666 o výměře 4768 m2, parc. č. 3668 o vý-
měře 5740 m2, parc.č. 5656 o výměře 570 m2 a části pozemku parc. 
č. 2977 o výměře 495 m2 za účelem užívání k zemědělské činnosti

● zveřejnění záměru pronájmu 18 m2 z pozemku parc. č. 2863/4 na 
ul. Nad Tratí za účelem skladování palivového dříví

● uzavření nájemní smlouvy s fi rmou Matrigo s. r. o., Novosady 
879/109, Velké Meziříčí na výstavbu internetového pokrývače na 
domě Bezručova 1520/7

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 65 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství Hrbov, Svařenov
Rozdělení: 65 tis. Kč – § 3412 projektová dokumentace víceúčelové 
hřiště Hrbov

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 17 tis. Kč – § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky
Rozdělení: 17 tis. Kč – § 2212 dofi nancování opravy místní komu-
nikace Lhotky

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 83 tis. Kč – § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky
Rozdělení: 83 tis. Kč – § 2310 oprava chráničky a vodovodu v Dol-
ních Radslavicích

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 3 tis. Kč – § 3314 náklady hrazené městem – Městská 
knihovna – vypracování projektové dokumentace (zateplení střechy)

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 85 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 85 tis. Kč – § 3412 – výměna dřevěných desek tribuna 
Tržiště

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 32 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 32 tis. Kč – § 5512 výměna plynového bojleru – Zdravotní 
záchranná služba Kraje Vysočina

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 90 tis. Kč – § 3111 zateplení MŠ Čechova
Rozdělení: 90 tis. Kč – § 3111 oprava kotelny MŠ Nad Plovárnou

(Pokračování na straně 5.)

Železničními dráhami Vyso-
činy by v budoucnu mohl jezdit 
vlak propagující Velké Meziříčí. 
Reklamu městu má dělat jeden ze 
sedmnácti nových motorových 
vozů RegioShuttle RS1 Stadler pro 
Kraj Vysočina.
České dráhy nabízejí Velkému 

Meziř íčí podobně jako dalším 
šestnácti největším městům kra-
je reklamní plochu na jednom 
z nových vlaků. „My bychom 
platili jen polep a grafi cký návrh. 
Záleží na nás, jestli si vybereme 
celý vlak nebo pouze jeho část,“ 
popisuje nabídku místostarosta 
Josef Komínek. „Reklamní plochu 
městům nabízíme zdarma,“ po-
tvrzuje ředitelka krajského centra 

Velké Meziříčí bude v kraji propagovat nový vlak
osobní dopravy v Jihlavě Lenka 
Horáková.

Cena za realizaci reklamy se 
bude odvíjet od velikosti pronajaté 
plochy. Za celý vlak by město mělo 
zaplatit 100 až 120 tisíc korun. 
Smlouva o pronájmu plochy vlaku 
by měla platit po dobu deseti let, 
přičemž město ji může kdykoliv 
vypovědět. Radním se nabídka 
zamlouvá, rozhodli se ji přijmout 
a využít pro propagaci města celého 
vlaku. „Co na něm konkrétně bude, 
to budeme teprve rozhodovat,“ říká 
J. Komínek a dodává, že by tam 
mohl být například kostel, radnice 
a zámek, jako hlavní objekty města 
a k tomu upoutávka na tradiční akce, 
jako je třeba festival fi lozofi e. Tedy 

to, co má přilákat turisty a návštěv-
níky. V zimním období by tak město 
mohlo propagovat třeba i ski areál 
na Fajtově kopci. Konkrétní návrh 
připraví komise složená ze zástupců 
muzea, Jupiter clubu a dalších. Ob-
jeví-li se nějaká mimořádná akce, 
kterou by město chtělo propagovat 
aktuálně, může obnovit reklamu jen 
v určité části vlaku podle potřeby 
a doplatit polep vybrané plochy. 
„Nechtějí ale, abychom plochu po-
skytli pro reklamu zdejším fi rmám, 
které by to za nás zaplatily a my 
abychom tam měli třeba jenom znak 
města, to ne,“ upřesňuje podmínky 
nabídky místostarosta.

Reklamní polep bude nutné kaž-
dé dva až tři roky obnovovat, pro-
tože déle dle zkušeností Českých 
drah nevydrží. Za každou celkovou 
obnovu město zaplatí sjednanou 
částku. V případě, že by vlak poško-
dili třeba sprejeři, však město nový 
polep platit nebude. To napraví na 
své náklady reklamní fi rma.

Nové vlaky by se měly po pra-
videlných linkách Kraje Vysočina 
rozjet od září příštího roku. Neměly 

by jezdit jen po jedné lince, ale měly 
by se střídat tak, aby projížděly ce-
lým krajem. V plánu jsou trasy jako 
Počátky – Žirovnice přes Jihlavu 
až do Havlíčkova Brodu, odtud do 
Křižanova a zpátky, nebo Jihlava 
– Třebíč, Žďár nad Sázavou – Nové 
Město na Moravě, Křižanov – Velké 
Meziříčí. V úvahu připadají i další 
tratě na Vysočině. Ukázka všech 
vozů s novou reklamou sedmnácti 
měst kraje by měla proběhnout již 
v květnu v Havlíčkově Brodě. Poté 
by se měl každý jet představit veřej-
nosti do „svého“ města, i spolu s par-
ní lokomotivou a dalším programem.

„Kraj Vysočina spolu s Liberec-
kým krajem jsou zatím jedinými 
v republice, kde jsou vozy Stadler 
ve stadiu dodávky. Vysočina jich 
má mít sedmnáct, Liberecký kraj 
šestnáct. V Pardubickém kraji se 
o dodávce vozů zatím jedná,“ in-
formovala Lenka Horáková. Podle 
ní České dráhy dodají na Vysočinu 
sedmnáct vozů RegioShuttle RS1 
Stadler za asi 900 milionů korun, 
z toho 230 miliony přispěje Ev-
ropská unie.     Martina Strnadová

Příští pondělí, 28. listopadu, přivítá nové fi tness centrum ve Svitu 
své první návštěvníky. Majitelé zrekonstruované budovy na náměstí ve 
Velkém Meziříčí přicházejí tedy s další novinkou. Ve svém objektu Nový 
Svit otevírají nové sportovní centrum o rozloze kolem dvou set metrů 
čtverečních. V něm zákazníci naleznou špičkové technické vybavení pro 
svoje sportovní vyžití, ale především vynikající vzduchotechniku. „Díky 
klimatizaci bude odbourán problém se zadýchaným prostředím, a to jak 
v zimě, tak v létě,“ zdůrazňují provozovatelé.

„Co se týče posilovacích strojů, zvolili jsme americkou firmu 
STAR TRAC, která je v nabídce jedničkou na trhu v tomto oboru,“ při-
bližuje Tereza Koudelová, „jsou nové, řekla bych, že nejluxusnější ve 
městě a okolí.“

Podle jejích slov koupi předcházelo dlouhé plánování a konzultace 
se zkušenými odborníky, aby bylo docíleno co nejlepší možné skladby 
strojů. „V našem fi tcentru najdete vše od bohatě vybavené kardiozóny, až 
po silové stroje. Celkem jde o 34 různých náčiní včetně činek, kotoučů, 
lavic a dalšího vybavení,“ popisuje T. Koudelová.

Pokud se do sportovního střediska vypravíte cvičit, může si vybrat 
z dalších služeb. Například si nechat sestavit cvičební plán či jídelníček 
na míru, odborníci vám doporučí mimo jiné také vhodné nutriční doplňky, 
poradí s tím, jak se co nejefektivněji zaměřit na svoje problémové partie. 
Dále také můžete využít lekce přímo s trenéry. Od 29. listopadu budou 
otevřeny hromadné lekce jako zdravá záda, pevné břicho, pěkné pozadí či 
bootcamp. Kromě toho si v uvedeném fi tness centru v Novém Svitu můžete 
koupit nutriční doplňky, chlazené i teplé nápoje. „Budeme se snažit vyjít 
vstříc individuálním potřebám každého zákazníka,“ říká T. Koudelová, 
„zakládáme si na příjemném prostředí, pozitivní atmosféře a maximální 
čistotě. Zkrátka naším zájmem je, aby se u nás každý cítil co nejlépe.“

O klienty se budou starat čtyři trenéři
Celkem čtyři vyškolení trenéři – tři muži a jedna žena – se budou v no-

vém fi tness centru starat o svoje zákazníky. Dana Hofmanová, osobní 
trenérka a instruktorka fi tness, která se zaměřuje především na balanční 
pomůcky a posílení hlubokého svalstva. Cvičení se profesionálně věnuje 
čtyři roky. Zdeněk Zatloukal, též fi tness instruktor a osobní trenér, provádí 
i sportovní a rekondiční masáže. Krom toho je ještě lektorem pro boot-
camp. Specializuje se na cviky pro pevné břicho, pozadí či obratnost dětí. 
Pro dalšího osobního trenéra Miroslava Nedomu je cvičení celoživotním 
koníčkem, je držitelem licence osobního trenéra kondičního posilování 

a pochopitelně také instruktora fi tcentra. Stejné osvědčení vlastní i čtvrtý 
z trenérů, Tomáš Nedoma. Ten absolvoval rovněž trenérskou školu u mistra 
Evropy Petra Stacha, jako jeho otec Miroslav. Navíc je i trenérem kulturisti-
ky. Skrze cvičení s váhou vlastního těla v mladším věku, kdy aktivně hrával 
lední hokej, se dostal až k fi tness, kterému se věnuje přibližně čtyři roky.

Permanentka za zvýhodněnou cenu, 
dárek pod stromeček

Jednotlivé vstupné činí pro dospělého 50 korun. V nabídce je však 
v současné době zvýhodněná cena permanentek, ale bez zajímavosti 
nejsou ani výrazné slevy pro studenty. Ceník veškerých služeb najdete 
na webových stránkách sportovního centra www.fi tnessvm.cz.

Otevřeno bude každý den – pondělí až pátek od 6 do 21 hodin, sobota 
a neděle pak od 9 do 12 a od 15 do 20.

Další informace najdete na webu www.fi tnessvm.cz.
(Článek je součástí placené inzerce – viz strana 6.)

Připr.: Iva Horká

Ukončení prací na zpracování procesního auditu
a rozdílové analýzy v rámci projektu „Posilování institucionální 
kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí“
Projekt je registrován pod číslem CZ1.04/4.1.01/53.00121 a je spolu-

fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního 
rozpočtu ČR.

Ke dni 31. 10. 2011 ukončila po 7 měsících fi rma TRIFID CONSULT, a. s., 
zpracování procesního auditu a rozdílové analýzy současného a ideálního 
stavu procesního řízení úřadu a lidských zdrojů.

Cílem auditu bylo zvýšení efektivity řízení, zprůhlednění procesů 
a objektivní stanovení požadavků na změny k zabezpečení spolehlivého 
výkonu organizace.

Na procesní audit navazovalo zpracování rozdílové analýzy současné-
ho a ideálního stavu procesního řízení úřadu a lidských zdrojů, v rámci 
kterého byly zjištěny některé rozdíly mezi současným a požadovaným 
stavem procesů na městském úřadě.

Další etapou realizace projektu je projektový audit, na kterém již v říjnu 
začala pracovat fi rma VIA ALTA, s. r. o., z Třebíče. V rámci těchto prací 
bude zanalyzována míra projektového řízení v úřadě a budou navržena 
opatření pro zlepšení v oblasti lidských zdrojů, metodologie a softwarové 
podpory zaváděných změn.

Tato fi rma bude aktualizovat i střednědobý strategický dokument 
města – Integrovaný program rozvoje města Velké Meziříčí. Obě tyto 
etapy by měly být dokončeny na jaře 2012.

Ing. Zuzana Villertová, manažerka projektu

V Novém Svitu otevírají nové fi tness centrum

Dana Hofmanová, trenérka nového fi tcentra, ukazuje špičkové stroje na 
cvičení.                                                                              Foto: Iva Horká

Letošnímu čtvrtému ročníku 
akce Slavnosti vína kralovalo víno 
Pálava s přívlastkem pozdní sběr 
2008 z vinařství Krist Milotice. To 
si získalo největší přízeň přítom-
ných v sále kulturního domu v Ne-
tíně, kde se utkala necelá desítka 
vinařských fi rem. Ty přivezly vzor-

Slavnostem vína kralovala Pálava
ky svých výrobků ze sklepů kupří-
kladu z Čejkovic, Velkých Pavlovic, 
Valtic, Dubňan, Lednice, Milotic a 
dalších. Vína společně požehnali 
netínský a křižanovský farář. „Pijte 
víno a budete spaseni,“ přidali se ke 
slovům kněžích též moravští vinaři. 
K popíjení vína patří i dobrá hudba, 

a tak po celý večer hrála cimbá-
lová muzika Morava z Čejkovic. 
Akci pořádá fi rma Nápoje – Josef 
Homola, jejíž majitel se zhostil též 
moderování večera. Krom toho 
před vyprodaným sálem poděkoval 
i svojí babičce Marii Pejchalové 
z Netína, která byla podle jeho slov 
kdysi první prodavačkou v jeho 

obchodě. „A pracovala tři roky 
zadarmo. Za to ti, babičko, děkuji,“ 
nezapomněl na začátky podnikání 
J. Homola, který má víno p. Krista 
k prodeji ve vínotéce ve Velkém 
Meziříčí na Sokolovské a v Měříně.     

Iva Horká
(Článek je součástí placené 

inzerce.)

Zlatou medaili letošního koštu Františka Podstatzkého-Lichtenstein 
(vpravo) převzal zástupce fi rmy Krist Milotice (uprostřed). Vlevo Josef 
Homola, který akci pořádal, s vítězným vzorkem.          Foto: Iva Horká

P. Tomáš Holcner z Křižanova (vlevo) a P. Blažej Hejtmánek z Měřína 
požehnali vínům, která se urodila na jižní Moravě a ochutnávali je i lidé 
z Vysočiny.                                                                        Foto: Iva Horká
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Značku získali 
další výrobci

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek 
předal další tři certifi káty Vysočina 
regionální produkt, a to Uzenářství 
a lahůdky Sláma z Velké Bíteše, 
jehož rodinná řemeslná výroba sahá 
až k roku 1912, dále ručně tvořená 
bižuterie Hana Číhalová z Jihlavy 
a Ludmila Horáková z Třebíče, 
u které si mohou zájemci zakoupit 
směsi bylinek. Certifi kační komise 
také na svém říjnovém zasedání 
obnovila již udělené certifikáty 
čty řem výrobcům. Osvědčení 
potvrzuje kvalitu výrobku a původ 
surovin v Kraji Vysočina. „Certifi -
kát má jasně stanovený cíl – změ-
nit vnímání veřejnosti o poměru 
kvalita versus cena a podporovat 
naše regionální produkty. Nevidím 
důvod propagovat nějaké výrobky 
z druhého konce světa,“ uzavřel 
Josef Matějek, radní Kraje Vyso-
čina pro oblast lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství a člen 
certifi kační komise.          -krú-

Budou žít 
normální život
Kraj Vysočina spustil řadu let 

diskutovaný proces transformace. 
Pod pojmem se skrývá výstavba 
pěti nových domů ve Velké Bíteši 
a Náměšti nad Oslavou, ve kterých 
by měli žít handicapovaní lidé běž-
ným životem. Bydlení rodinného 
typu začne sloužit dvacítce uživa-
telů v polovině roku 2013. Hlavní 
objekt v Náměšti se stane zázemím 
pro personál, který bude do domác-
ností docházet a na svěřence dohlí-
žet. „První etapa projektu vyjde na 
šedesát milionů korun, z čehož sto 
procent uznatelných nákladů bude 
hrazeno z Integrovaného operač-
ního programu z fondů Evropské 
unie, neuznatelné náklady pokryje 
rozpočet Kraje Vysočina. Ty jsou 
odhadovány na čtyři miliony,“ 
přiblížil Petr Krčál, radní kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí.

Už tři roky uplynuly od neče-
kaných událostí v Ústavu sociální 
péče v Jinošově. V roce 2008 
došlo k propadnutí stropů taměj-
šího zařízení. Od havárie, která 
narušila statiku celého objektu, 
žijí klienti v pronajatých domech 
a bytech v okolí Náměště nad 
Oslavou. Kraj Vysočina se proto 
rozhodl neprodleně situaci řešit 
a vytvořil záměr „Transformace 
ÚSP Jinošov“. Projekt představuje 
změnu velkokapacitní ústavní péče 
pro handicapované spoluobčany 
na způsob bydlení v běžném pro-
středí. Nově vzniklá zařízení ve 
Velké Bíteši a Náměšti nad Oslavou 
ponesou společný název Domov 
bez zámku. Organizace s novým 
názvem zahrnuje čtyři domácnos-
ti, ve kterých budou žít uživatelé 
v šestičlenných skupinách. Hlavní 
budovou se stane Cetrum denních 
aktivit s kavárnou a zázemím pro 
personál, který zajistí fungování 
celého komplexu. „S odpovídající 
podporou mohou lidé s postižením 
žít v běžných domácnostech, převzít 
přiměřenou odpovědnost za svůj 
život a zvládat dle svých schop-
ností péči o sebe a bydlení. Někteří 
mohou být zaměstnaní, rozvíjet 
své záliby nebo se stýkat s přáteli 
z okolí.“ uzavřel Krčál. 

Přehled objektů Domova bez 
Zámku: Náměšť nad Oslavou – 
Centrum denních aktivit a zázemí 
pro management  v ulici V. Ne-
zvala, Dům v lokalitě „Pod Křiš-
ťálovem A“, Dům v lokalitě „Pod 
Křišťálovem B“

Velká Bíteš – Dům v lokalitě 
„Jihlavská A“, Dům a terapie v lo-
kalitě „Jihlavská B“

Jan Nechvátal, 
KrÚ kraje Vysočina

Muzeum přivítalo 
tisíce návštěvníků

Velkomeziříčské muzeum za-
vršilo úspěšnou sezonu. Ačkoli 
se neuskutečnily velké historické 
slavnosti, našlo si cestu do objektu 
zámku přes osm tisíc návštěvníků. 
Svůj podíl na tom mají nejen spe-
ciální kostýmované prohlídky, ale 
také dvě úspěšné výstavy.

Ty se konaly v prostorách muzea 
a zhlédlo je přes třináct set návštěv-
níků. Tanec života v knihách Jaku-
ba Demla navštívilo pět set padesát 
osob, na výstavu o Anně Frankové 
přišlo ještě o dvě stě návštěvníků 
více. Velký podíl na úspěchu těchto 
krátkodobých expozic mají přede-
vším základní a střední školy, které 
na obě výstavy zavítaly. Například 
dějiny holocaustu a druhé světové 
války si přišlo připomenout sedma-
dvacet tříd, a to jak z meziříčských 
škol, tak i ze škol z okolních obcí.

Oblibě se těší také kostýmované 
prohlídky, které si nenechalo ujít 
devět set návštěvníků. V květnu 
byly př ipraveny tradiční noční 
prohlídky, čtvrtý červencový ví-
kend patřil divadelnímu vystou-
pení s názvem Tajemství velkého 
pergamenu. Během této akce se 
divákům představily dvě desítky 
profesionálních herců, kteří vy-
stoupení zopakovali celkem šesta-
dvacetkrát.

Kromě ryze muzejních akcí 
a programů hostil zámek také Ev-
ropský festival fi lozofi e a koncert 
v rámci festivalu Concentus Mora-
viae.                  Text a foto: -muz-

Iva Pazderková, Michal Kavalčík známý jako Ruda z Ostravy, Miloš 
Knor a Karel Hynek – nejlepší baviči z pořadu Na stojáka kabelové 
televize HBO se představili velkomeziříčským divákům ve středu 16. 
listopadu. Ve velkém sále Jupiter clubu byla pro posluchače připravena 
stolová úprava, ostatně tak jak je zvykem v uvedeném pořadu. Skvělé 
stand-up celovečerní představení s patnáctiminutovou přestávkou trva-
lo dvě hodiny. Protagonisté, kteří vystupují pod názvem Komici s.r.o, 
v průběhu svých scének vtahovali do děje i diváky, a to poměrně vytr-
vale. Jim to ovšem nevadilo, naopak, výborně se bavili. Jeden z nich si 
dokonce i ‚odpočinul‘ ve fi ktivní rakvi, když ležel na pódiu a posloužil 
Miloši Knorovi jako živá rekvizita ve scénce o moderování pohřbů. Knor 
parodoval moderátorský um Leoše Mareše a na závěr vtipně glosoval: 
„Pokud chcete, aby byl zde přítomný pan Mršina pohřben do země, pište 
SMSky ve tvaru pohreb-mezera-cervi. Jestli má být zpopelněn, tvar SMS 

Komici s. r. o. bavili vyprodaný sál Jupiter clubu

zní: pohreb-mezera-hus, a pokud si přejete, aby byl nabalzámován, zasí-
lejte zprávu pohreb-mezera-tutanchamon.“ Iva Pazderková nezklamala 
se svojí ‚blbou blondýnou‘ a dokonce do své scénky zařadila i některé 
zeměpisné názvy z našeho města. „Ty jo, sem si myslela, že Vysočina je 
nějaký pohoří. A von je to most!“

Ruda z Ostravy, kterému všeci chlapi v robotě řikaji Ostravak, bo žije 
v Ostravě, tož to je logicke, no ni?, vystoupil nejen jako bavič, ale též 
zpěvák a kytarista. V jeho podání zazněl i hit Tata zvraci a další. Karel 
Hynek zařadil i speciální výstup coby host, v němž představoval raperskou 
hvězdu Bubu. Kdo zná pořad Na stojáka či navštívil již některé ze stand-up 
představení Komiků s.r.o., nemohl být patrně zklamán. Dvouhodinovou 
show si – převážně mladí – posluchači evidentně užívali. Pro pořádajícího 
Pavla Peška ml. a Jupiter club byl nejen tento fakt, ale i vyprodaný sál, 
tou nejlepší odměnou.                                                              Iva Horká

Ruda z Ostravy představil svoji knížku, ale také zpíval a hrál na kytaru 
svoje ‚profl áknuté songy‘.                                                 Foto: Iva Horká

Iva Pazderková zapózovala se slovy: Teď můžeš!   Foto: Iva Horká
Více fotografi í najdete na www.velkomeziricsko.cz

Infobox
Pořad NA STOJÁKA –
realizovaný v produkci fi lmo-
vého kanálu HBO – se zrodil 
před čtyřmi roky. Originální 
česká „stand-up comedy“ 
vychází z tradice známé z an-
gloamerických barů. V nich se 
bavič na malém pódiu postaví 
před publikum a během něko-
lika minut je zkouší pobavit 
vtipy, zpěvem či improvizo-
vanými scénkami. Slavným 
americkým př íkladem byl 
komik Lenny Bruce, kterého 
ve známém filmu Boba Fo-
sse ztvárnil Dustin Hoffman. 
Pořad Na stojáka, realizo-
vaný ve společnosti T.H.A. 
producenta Ondřeje Trojana, 
tvoří trvalou součást českého 
programu HBO. Původně se 
opíral o populární tváře typu 
Tomáše Hanáka, autoři však 
postupně objevili i talenty 
dosud neznámé – například 
Ivu Pazderkovou, jež exceluje 
v parodiích bezduchých blon-
dýn. „Na stojáka je odvaha 
vystoupit a dát se všanc,“ 
říká režisér Zdeněk Tyc, „Na 
stojáka je prolomení chladné 
televize, něco, co tu ještě ne-
bylo, něco, co riskuje a chce 
překvapit.“ Nejlepší scénky 
z pořadu Na stojáka se dočkaly 
i třech kolekcí na DVD. 
Zdroj: www.nastojaka.cz

Připr.: Iva Horká

Absolventi zdejší umělecké školy, bývalí členové dramatického studia při DDM pod 
vedením Libuše Mílkové či místních kapel a další se sešli v muzikálu minulou neděli 
večer v Jupiter clubu. Mladí zpěváci a herci, kteří začínali na divadelních prknech ve 
Velkém Meziříčí a v současnosti se většina z nich rozprchla na studia mimo naše město, 
připravili pořad Galerie světového muzikálu. V něm představili největší hity zmíněného 
žánru, a tak potěšili písničkami kupříkladu z muzikálu Vlasy, West Side Story, My Fair 
Lady, Jesus Christ Superstar, Evita, Notre dam de Paris, Zpívání v dešti, Probuzení jara, 
Bídnici a z dalších. Muzikály jsou u diváků oblíbené, proto autoři projektu zvolili exkurzi 
světem muzikálu od jeho počátku až po současnou tvorbu. Do dvouhodinového pásma 
zařadili největší muzikálové hity v českém překladu i v originálním znění tak, jak dobyly 
nejslavnější světová jeviště. Ke zdařilému vystoupení nepochybně přispěla i moderátorská 
dvojice, Luboš a Radek Poláškovi. Otec se zhostil role profesora a syn jeho nadaného 
studenta. Ke každé písničce uvedli nemálo zajímavých informací, které pro ně připravila 
Aneta Beránková. Ta byla krom toho také režisérkou programu spolu s Tomášem Mra-
zíkem. Tato režisérská dvojice se vzdělává na vysokých školách v příslušných oborech, 
u Beránkové jde o fi lmovou scénáristiku a režii, u Mrazíka pak o divadelní, fi lmová 
a mediální studia. Svůj podíl na úspěšném zpracování mají nepochybně i dramaturgové 
Tomáš Mrazík a Ondřej Brejška. 

Jupiter club nabízí vánoční koncert i Buty
Pořad Galerie světového muzikálu uvedl Jupiter club, který poskytl technické a další 

potřebné zázemí. Podle slov ředitele Milana Dufka uvedený muzikál nebyl jedinou akcí, 
v níž Jupiter club podpořil začínající umělce. S místními soubory spolupracuje už hezkou 
řádku let, a nejinak tomu bude i letos. Příznivci kultury se mohou těšit na nabídku pro 

Muzikálová exkurze provedla diváky největšími hity

Gabriela Smejkalová, sestra Terezy, jako Evita v písni 
Utiš se má Argentino.                                  Foto: Iva Horká

Pěvecká dvojice Ondřej Brejška a Tereza Smejkalová v písni z muzikálu Bídníci. 
Další foto na straně 5 a na našem webu.                                                   Foto: Iva Horká

nejbližší období, kam patří například 
vánoční koncert. „V rámci něho vy-
stoupí fl étničky z 1. ZŠ pod vedením Ley 
Fučíkové, ze ZUŠ se představí kytarový 
a fl étnový soubor, akordeonové trio 
a taneční orchestr Josefa Vaňhary,“ 
zve na příští program ředitel Jupiter 
clubu, „již tradičně svůj repertoár 
předvede pěvecký sbor Zdeňky Něm-
cové za doprovodu velkého orchestru 
ZUŠ pod vedením Martina Karáska. 
Zcela jistě zaujme violoncellista Petr 
Stupka, student brněnské konzerva-
toře, kterého doprovodí vynikající 
klavíristka Renata Ardaševová. Do 
příjemné předvánoční pohody nás 
dozajista vyladí hudební uskupení 6 tet 
pod vedením Olgy Ubrové. Koncertem 
diváky provede Pavla Kamanová spolu 
se svým tanečním uskupením z 1. ZŠ. 
Zvuk a světla zajišťuje fi rma Rental 
Pro.“ 

Dalším počinem pro mladou ge-
neraci je koncert skupiny Buty, která 
v Jupiter clubu vystoupí hned v prvním 
lednovém týdnu (7. 1.) příštího roku. 

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

17. 11.
V posledních dnech v katolické církvi ve všední dny čteme úryvky 

z Knih Makabejských. Jsou to dějiny židovského povstání proti násilné 
helénizaci Palestiny syrskými Seleukovci mezi roky 175 až 140 p. K. 
Panovník Antiochos IV. Epifanés zrušil a zakázal židovskou bohoslužbu, 
obřízku a šabat a někdy po roce 161 př. K. postavil v chrámu sochu boha 
Dia. Pro izraelský národ to byla hrůza a pohroma. Rodina židovského 
kněze Matatiáše zahájila povstání a jeho tři synové – Juda, Jónatan 
a Šimeón dostali přezdívku „makabejští“ (z hebr. makkabah, kladivo). 
Povstání začalo jako partyzánská válka v horách, postupně ale mělo 
úspěch a Juda mohl vyčistit jeruzalémský chrám a obnovit v něm boho-
službu. Izraelité ten den začali oslavovat jako svátek chanuka – oslava 
opětovného posvěcení jeruzalémského chrámu. Přesto dar získané svo-
body nesl v sobě mnoho hořkosti a vyžadoval mnoho kompromisů. Juda 
musel jednat s Římany. Uzavřel v Římě smlouvu o spojenectví. V roce 
143 př. K. převzal vedení jeho bratr Šimeón, který nastolil mír a dosáhl 
mezinárodní uznání a zajistil si znovu římskou podporu.

Když se obecně díváme na dějiny izraelského národa, tak svoboda, 
zejména ta náboženská, byla spojena s různými problémy a těžkostmi. 
Mnohokrát musel Izrael volit mezi svobodou a jednoduchým lehkým ži-
votem. Vzpomeňme na vyvolený národ putující z Egypta – na poušti žízeň 
a hlad; v egyptském otrockém vyhnanství – česnek a cibule. Někteří by 
se opravdu raději vrátili k tomu mizernému jídlu i za cenu ztráty svobody.

V posledních dnech, přesně 17. listopadu, jsme slavili Den boje za 
svobodu a demokracii. Den, který je památkou událostí roku 1939 a 1989. 
Ale opravdu je to svátek získání svobody po dvou totalitních režimech. 
Jenomže mnozí se ptají, jestli jsme tu svobodu nějak nepromarnili. Každý 
z nás si musí odpovědět sám. Ale když budeme hledat odpovědi, tak ne-
zapomeňme na to, co se opravdu dělo ve střední Evropě během padesáti 
let (1939-1989) a potom si uvědomíme, a to nám ukázala historie, že 
svoboda není zadarmo, svoboda je dar, který chce naši zodpovědnost, 
a svoboda není jenom hospodářský ráj.                       P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 23. do 27. 11. 2011
Středa 23. 11.
 7.00 mše sv. na vlastní úmysl o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. Prajka
Čtvrtek 24. 11. pam. sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků
 7.00 mše sv. za Janu Mejzlíkovou, Jaroslava Mejzlíka,
 bratra Jaroslava a duše v očistci o. Prajka
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kolouchovu o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. Prajka
Pátek 25. 11.
 8.00 mše sv. za rodiče Smejkalovy a jejich zemřelé děti o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Růženu Šenkovou a její blízké, živé
 a zemřelé o. L. Sz.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. Prajka
Sobota 26. 11. – sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. na úmysl dárce o. Parajka
 9.00 pohřební mše sv. za zemřelého Aloise Přibyla o. Parajka
18.00 mše sv. za Bohuslava Kališe, rodiče Kališovy
 a Malcovy o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. Prajka
Neděle 27. 11. – 1. neděle adventní
 7.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kalinovu, přízeň
 a duše v očistci o. Parajka
 9.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Jašovu
 a duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti za Boženu a Aloise Neubauerovy,
 zemřelé z rodiny Stránských a Neubauerovy o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Němcovu a Drápelovu o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu bude náboženství pro mládež v 18.00. Ve čtvrtek bude teologické 
ekumenické setkání v evangelickém sboru v 19.00. V pátek od 14.00 do 
16.30 bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, dispozici bude také cizí zpovědník. V pátek 
bude na faře setkání biřmovanců 5. a 6. skupiny v 19.00. V sobotu bude 
setkání všech ministrantů v 8.00, v 18.30 hodin bude příprava na křest 
dítěte. Za týden začíná doba adventní – radostný a zbožný čas přípravy na 
příchod Páně a na vánoční svátky. Tuto přípravu chceme zahájit v sobotu 
v 19.00 společnou vigilii 1. adventní neděle a požehnáním adventního 
věnce – zveme všechny farníky. V neděli bude požehnání vašich ad-
ventních věnců na každé mši sv., po večerní mši sv. bude setkání Spolku 
Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. 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, nahlásit 
se můžete na faře v úředních hodinách. Na faře jsou v prodeji stolní 
kalendáře na rok 2012, 55 Kč/ks. Stále je možné objednávat mše sv. na 
rok 2012 na faře.
V neděli bude sbírka na TV Noe.

Přehled bohoslužeb pro Bory
Pátek 25. 11. – památka posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
17.30 Horní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Josefa Zástěru a syna, rodiče
 a rodiče Polovy a syna a celou přízeň o. Prajka
Neděle 27. 11. – 1. neděle adventní
9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Zikmundovy,
 Bohumila Jakubce, sestru Evu a prarodiče  o. Parajka

-P.LSz-

Českobratrská církev evangelická
24. 11. 14 hodin
– náboženství pro děti, 19 hodin – ekumenická biblická hodina
27. 11. 9 hodin
– bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (1. neděle adventní)
Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-

V sobotu 12. listopadu proběhl 
jubilejní 20. ročník Jihlavského 
slavíka. Tohoto ročníku se zúčast-
nila i mladá zpěvačka z Velkého 
Meziříčí, Aneta Vrbková, s klavír-
ním doprovodem Pavly Kamanové. 
Zpěvačka si vybrala dvě písně Už 

Nový pěvecký talent

nejsem volná a Aven Roma, které 
odzpívala natolik zajímavě, že 
přesvědčila porotu o svém umění 
a vyhrála 1. místo. K úspěchu 
gratulujeme a přejeme ještě mnoho 
krásných písní a příležitostí!

-text a foto zr-

Potmě a potichu
je název detektivky, která pojednává o stejnojmenném ztraceném 

rukopisu, jenž je návodem k dokonalé vraždě. Mně se její název vy-
bavil poté, když jsem se dozvěděl o změně na postu tajemníka radnice 
prostřednictvím vyhlášení konkurzu na toto místo. Doposud jsem si 
naivně myslel, že k výměnám na těchto místech dochází hlavně proto, 
že stávající úředník již na výkon funkce nestačí, zdefraudoval nějakou 
částku peněz, případně je členem organizace ohrožující bezpečnost státu, 
nebo samotného starosty. Přiznávám ale, že tyto moje fantasmagorické 
představy jsou silně ovlivněny příchylností ke staré dobré monarchii, kdy 
měli tito úředníci tzv. defi nitivu. Nic takového jsem se ale nikde nedočetl, 
ani vyptáváním nedozvěděl. Beru tedy výměnu tajemníka jako nezada-
telné právo volených zástupců vybrat si takového šéfa úřadu, který bude 
zárukou dobré vzájemné spolupráce, a v tomto případě navíc budujícího 
„profesionální a současně uživatelsky přívětivou radnici“, jak bylo uve-
deno ve zprávě změnu tajemníka oznamující. A právě tahle formulace ve 
mně vyvolala příliv otázek. Měli jsme tedy doteď na tak exponovaném 
místě neprofesionála, tedy amatéra? Jak má vlastně takový profesionál 
vypadat? Jsou na to nějaká kritéria, podle kterých se pozná, zda je ještě 
dotyčná osoba amatér a odkdy naopak profesionál? A co když je amatér 
lepší než profesionál, jak tomu bývá třeba někdy ve sportu? Má na sobě 
pracovat tak, aby se z něho, amatéra, stal profesionál, byť by byl třeba 
horší? Nebo byl odstupující tajemník profesionál, ale budoval radnici uži-
vatelsky nepřívětivou? Pokud ano, jak to, že už ho dávno nějaký uživatel 
neutloukl? A jak je možné, že se zhruba před třemi lety umístila radnice 
pod vedením takového tajemníka na předním místě ankety o město nej-
přátelštější k podnikatelům? Je přátelské město zároveň přívětivé? Takové 
a ještě mučivější otázky se mně honily hlavou, ale zaplať Bůh, jen do 
té doby, než jsem se nyní dozvěděl, že radnice pořídila bratru za téměř 
8 mil. Kč projekt „Posílení efektivity městského úřadu“, který novému 
tajemníkovi jeho nesnadný úkol spolehlivě vytyčí, a tím mu práci ulehčí. 
Má prý teď přehled o výkonnosti svých podřízených a navíc i návrhy na 
to, jak tyto výkony ještě vylepšit. A to za tento skvělý produkt zaplatila 
radnice ne 8 ani 6, ale považte, pouze 1.170 000 Kč. Zbytek totiž zaplatí 
Evropa a státní fond. Vadou na celé věci je pouze to, že ani EU ani stát 
žádné peníze neprodukují, takže jsme to, bohužel, stejně zaplatili „sakum-
prásk“ zase my sami. Ještě víc mě uklidnilo, když jsem se dozvěděl, že na 
základě této, pouhých 7 měsíců trvající analýzy, nehodlá město přijímat 
další úředníky. Mrzí mě jenom, že nevím, jak projekt úředníkům práci 
zjednoduší a zpřehlední, sjednotí jejich práci s dotacemi a vylepší jim 
odměňování podle jejich výkonu. Znamená to snad, že byli doteď odmě-
ňováni podle něčeho jiného? Že jsou to trotlové, kteří dělají raději svoji 
práci složitě a nepřehledně, než naopak? A už vůbec nevím, co se skrývá 
za poněkud tajemným „sledováním kompetencí u vyplácených faktur“. 
Podepisuje snad faktury na radnici někdo nekompetentní? No, nemusím 
vědět všechno, jenom mám takový divný pocit, že ten avizovaný „nový 
vítr“ na radnici jsou spíš jen takové „nové modré větry“, které nám navíc 
vyfukují z radnice peníze.

Ale dost nadsázky a legrace, protože když se nad celou věcí důkladně 
zamyslíme, zase taková legrace to není. Přeji novému tajemníkovi hodně 
úspěchů a štěstí v jeho obtížné a nelehké práci. Bude ho potřebovat už 
jenom proto, že výměna tajemníka proběhla tak, jak proběhla, že je přímo 
podřízen tomu, kdo ho zřejmě do funkce navrhl a kdo ho může zase od-
volat. Tento Damoklův meč visel, samozřejmě, i nad jeho předchůdcem, 
jenom ne na tak tenké niti. Tajemníkovi bývalému pak děkuji za to, co 
po dobu výkonu své funkce pro město Velké Meziříčí udělal, a to nejen 
proto, že ji vykonával, hlavně zpočátku, v dobách velmi nelehkých. Ale 
také proto, že takovou věc pokládám za elementární slušnost, které se 
nám, bohužel, stále více nedostává.

Pavel Pešek, místopředseda MO KDU – ČSL

Krajský výbor Santvincentské 
deklarace Kraje Vysočina, Územní 
organizace Svazu diabetiků ČR 
v Jihlavě, Státní zdravotní ústav 
a Kraj Vysočina pořádaly 9. lis-
topadu 2011 u příležitosti Svě-
tového dne diabetiků IV. ročník 
Krajského diabetologického dne. 
Nad akcí převzal záštitu hejtman 
MUDr. Jiří Běhounek. Na zahájení 
podal informace zástupce hejtmana 
ing. Vladimír Novotný. V programu 
dopoledního semináře zájemci 
sledovali přednášky MUDr. Po-
licara – Diabetologická noha, 
MUDr. Pěkné – Nadváha a dia-
betes, MUDr. Točíka – Prevence 
a léčba cévních komplikací diabetu, 
MUDr. Pávka – Oční komplikace 
u diabetu, ing. Pěchotové – zdravý 

životní styl, dále aktuální otázky 
v oblasti úhrady a poskytované péči 
o nemocné v oblasti diabetu (VZP), 
informace o projektu Zdravý Kraj 
Vysočina, činnost územních orga-
nizací SD Kraje Vysočina. V disku-
zi zodpovídali jmenovaní odborníci 
dotazy účastníků semináře. V do-
provodném programu si zájemci 
mohli nechat změřit hodnoty cukru, 
krevního tlaku, procenta tělesného 
tuku a BMI. Byly předvedeny 
pomůcky pro diabetiky, nabídka 
zdravotně-výchovných materiálů 
a k zakoupení potravinové výrobky. 
Pro návštěvníky bylo připraveno 
i malé občerstvení.

Josef Savara – za zúčastněné 
z územní organizace SD ČR, Velké 

Meziříčí

Diabetici z Velkého Meziříčí se zúčastnili 
Světového dne diabetiků v Jihlavě

Zlatá medaile
pro Hotelovou školu Světlá a OA

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 se konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm 
1. regionální kolo celorepublikové soutěže Gastro junior – Nowaco cup 
2012, na kterém poměřili své dovednosti studenti odborných škol a učilišť 
s gastronomickými obory krajů Jihomoravského, Olomouckého, Zlínské-
ho, Moravskoslezského a Kraje Vysočina.

I Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí se jako každoročně zúčast-
nila. Letos jsem na tuto soutěž připravovala dvě cukrářky a paní učitelka 
Mgr. Eva Čech Cejnková jednoho číšníka. Naši studenti získali tato 
ocenění: Kristýna Hambálková ze 2. ročníku si přivezla z oboru cukrář 
diplom, Tomáš Čížek ze 3. ročníku se v oboru číšník umístil v bronzovém 
pásmu a letošní maturantka Jana Kupská získala zlaté pásmo, v němž byla 
oceněna jako nejlepší juniorská cukrářka.

Pro tento rok bylo v zadání připravit 4 porce teplého moučníku – nákyp 
v moderní úpravě – , který je součástí tříchodového restauračního menu 
pro mezinárodní klientelu. Časový limit zpracování byl 45 minut. Navíc, 
na rozdíl od loňského ročníku bylo třeba při zkoušení natrénovat i tepelné 
zapracování tajné suroviny, kterou se soutěžící dozvěděli až 20 minut 
před začátkem vlastní soutěže. S Janou jsme si do soutěže zvolily jáhlový 
nákyp s jeřabinami, doplněný hruškami se zázvorem, tvarohovou pěnou, 
skořicovou omáčkou a čokoládovým oplatkem, který hotelové škole Světlá 
a OA získal zlatou medaili.

Vybojování 1. místa v oboru cukrář Janu stálo mnoho hodin pečlivých 
příprav a tréninku. Umístění na příčce nejvyšší svědčí o její bezvadné 
práci při vykonávání soutěžního úkolu. Splnila nejlépe všechny nároky 
na přípravu a hygienu, dále podmínky technologické úpravy a výdeje. 
Pokrm byl také sladěn po stránce chuťové i vzhledové. Jana zvládla dobře 
i zapracování tajné suroviny. Její práce byla po všech stránkách velice 
kvalitně odvedena, o čemž svědčí i získaná zlatá medaile.

Chtěla bych Janě Kupské ještě jednou pogratulovat k tomuto úžas-
né mu u m ís -
tění a popřát 
mnoho dalších 
úspěchů nejen 
v březnovém 
celorepubliko-
vém kole, ale 
i v následující 
cukrářské pra-
xi a osobním 
ž ivotě.  Jsem 
ve l m i  r á d a , 
že se její lás-
ka k cukrařině 
a  v ý jimečné 
gastronomic-
ké schopnosti 
zúročily právě 
v této význam-
né soutěži.

Lenka
Zezulová,

učitelka od-
borných před-

mětů, která 
Janu na soutěž 

připravovala

Před 95 lety zemřel ve Vídni 
předposlední rakousko-uherský 
císař a nekorunovaný český král 
František Josef I. Narodil se 18. 8. 
1830 a byl oblíbeným vnukem tehdy 
vládnoucího císaře Františka I.

Již od dětství byl svou ctižádosti-
vou matkou Žofi í Bavorskou vycho-
váván jako budoucí panovník. Tím 
se stal již v roce 1848, když se jeho 
strýc Ferdinand Dobrotivý vzdal 
trůnu. V roce 1854 se František 
Josef oženil se svou sestřenicí Alž-
bětou Bavorskou nazývanou Sissi.

Za 68 let panování se způsob 
vlády Františka Josefa I. změnil 

z absolutistické na konstituční 
monarchii. Od roku 1867 byla země 
rozdělena na dva útvary, Rakousko 
a Uhersko. Na sklonku jeho živo-
ta vypukla první světová válka. 
V jejím průběhu císař 21. 11. 1916 
zemřel. Nedožil se tak rozpadu mo-
narchie, kterou se po celý svůj život 
snažil udržet pohromadě.

V roce 1909 navštívil František 
Josef I. Velké Meziříčí, kde se 
účastnil císařských manévrů. Při-
pomíná ho také ulice Františkov, 
která byla podle něj pojmenována 
v roce 1855.

-ripp-

František Josef I.
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OKÉNKO RADNICE II.

25. 11. 2011 vydává poprocková 
kapela Refl exy po 4 letech dlouho 
očekávané album Diamant. Najde-
me na něm 11 původních písniček 
a my máme možnost vyzpovídat 
dva členy této skupiny, která se těší 
přízni publika již 16 let. Za svou 
kariéru odehrála přes 2000 vystou-
pení a 9 řadových alb. Ptáme se 
bubeníka Josefa Lysoňka a basisty 
Ondřeje Filáka.
Jak vznikalo nové album? 

Josef: Máme v oblibě jednu chatu 
na samotě, kde vždycky odjedeme 
na soustředění. Tam se kluci ponoří 
do psaní textů a muziky. Písničky 
pak secvičujeme a hledáme pro ně 
vhodný tvar, aby vyzněly co nejlíp. 
Myslím, že album Diamant má za-
tím nejmodernější a nejsoučasnější 
zvuk ze všech. Rozhodně jsme za-
chovali v naší hudbě to, co mají naši 
fanoušci rádi a singl Diamant zatím 
zaznamenal velmi slušné ohlasy.
Myslím, že tato písnička zní 
mnohem popověji a tanečněji, než 
u vás bývalo zvykem. Je to záměr?

Ondřej: Většina kapel prochází 
přirozeným vývojem a u nás tomu 
není jinak. Tohle je ale spíš otázka 
pojetí. Je to o čem mluvil Pepa. 
Když složíte píseň, zkoušíte ji zahrát 
různými způsoby dokud nenajdete 
ten, který tomu songu sluší nejvíc. 
Někdy má nějaká písnička i několik 
verzí a ty horší holt musí do koše.

Prý jste chtěli letos vydat výběro-
vé Best of CD, proč z toho sešlo?

Josef: Je to tak. Bylo už připrave-
né a jako bonus jsme chtěli zařadit 
3 zbrusu nové písničky. Nakonec 
těch nových věcí bylo tolik, že jsme 
se rozhodli natočit řadovku, takže 
výběrovka vyjde příští podzim.
Tak to je symbolické desáté al-
bum: výběrovka. Je těžké si udržet 
přízeň fanoušků v dnešní době?

Ondřej: To teda je. V této době 
je to obecně dost složité. Dřív jsme 
potkávali na koncertech známé 
tváře třeba dva tři roky. Dnes doje-
deme na to samé místo třeba po roce 
a přijdou úplně noví lidé. Nemluvě 
o prodeji desek. Každý si dnes pís-
ničky raději stáhne z netu, než aby 

si je koupil. V důsledku toho to mají 
kapely těžké, nejen ty začínající. 
Naše předchozí album Nevšední 
událost se prodávalo velmi dobře, 
takže doufáme, že tomu tak bude 
i tentokrát.
S upadajícím hudebním prů-
myslem krachují i gramofonové 
fi rmy… Nemáte to lehké.

Ondřej: Ano. Vydavatelské fi r-
my upřednostňují tváře, které už 
znají všichni z televize z různých 
pěveckých soutěží i proto, že pak 
k medializaci nemusí vynaklá-
dat velké úsilí. S vlastní tvorbou 
a texty to není tak jednoduché. My 
máme štěstí, že nás lidé podporují 
hodně i na koncertech, a my si toho 
vážíme.

Nahrávka vznikala v domácím stu-
diu. Je pro vás zajímavější pohlí-
dat si všechno osobně nebo jsou na-
hrávací studia dnes příliš drahá?

Josef: Spíš je to o dostupnosti 
techniky. Máme všechno, co po-
třebujeme a baví nás zdokonalovat 
se v naší práci. Mastering jsme 
přenechali zkušenému mistru zvu-
ku Petru Slezákovi, se kterým 
spolupracujeme od počátku. S vý-
sledkem jsme velmi spokojení.
Máte vůbec čas na osobní život, 
když tolik koncertujete?

Josef: Koncertujeme hlavně 
o víkendech s výjimkou léta a vá-
nočního turné, takže času je tolik, 
kolik potřebujeme.
Takže letos pokřtíte CD Diamant 
i na vánoční šňůře?

Ondřej: Přesně tak, křty začnou 
od 25. 11. 2011 a budou trvat až do 
konce roku. Na křtech si budou 
moci fanoušci koupit CD za zvý-
hodněnou cenu, jinak bude k dostá-
ní na našem webu www.refl exy.cz, 
kde jsou všechny potřebné infor-
mace, včetně koncertních termínů.
Co kromě Best of plánujete do 
budoucna?

Ondřej: Samozřejmě budeme 
hrát jako dosud a chystáme nějaké 
videoklipy. První bude k singlu Dia-
mant.      -pl- Foto: archiv Refl exy

Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko.

Refl exy pokřtí nové album v Dobré Vodě 26. 11.Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziř íčí, Oslavická 
1800/20 pořádá pro kluky a holčičky, kteří se 
chystají do naší školy, již tradiční 

MINIŠKOLIČKU.
Přijďte za námi v tyto středy vždy od 15.00 do 
16.30 hodin:
7. prosince 2011 a 11. ledna 2012.

Co vás čeká?
Seznámíte se s pro-
středím školy a za-
hrajete si na malé 
školáky. Na návště-
vu s vámi se těší bu-
doucí paní učitelky 
1. tříd Marie Požá-
rová a Alena Urbán-
ková a paní ředitelka 
Dagmar Suchá.

Skauti jdou do škol!
V roce 2012 to bude 100 let od založení Junáka – svazu skautů a skau-

tek ČR. Chceš být u toho i ty? Přidej se k nám!
V posledním listopadovém týdnu se budeš 

moci osobně setkat na své základní škole 
s družinovými vedoucími, kteří ti řeknou, 
o čem ten skaut/junák vlastně je. Tato 
organizace se neustále vyvíjí a reaguje 
na aktuální trendy, život se skautem je 
velmi obohacující i v dnešní době. Pokud 

jsi zvědavý, mrkni už teď na náš web 
www.vm.abahoa.cz! Budeme se na tebe těšit! 

Skauti a skautky z 1. a 12. oddílu Velké Meziříčí

(Pokračování ze strany 1.) Oproti tomu výsadba alejí podél hlav-
ní linky v centru města, tvořené ulicemi Hornoměstská, Novosady 
a Sokolovská, je žádoucí. Takže návrh počítá s obměnou lip na Hor-
noměstské. Na severní straně ulice má vzniknout nové stromořadí 
a být obnoven živý plot. Na Novosadech už byly stromy vysazeny při 
rekonstrukci ulice, takže dosadba nových se dotkne ještě parčíku za 
branou. Krom toho má být osázen prostor před základní a mateřskou 
školou na Sokolovské, dále prostor kolem památníku naproti gym-
náziu a celá linka by končila u sv. Josefa.         Martina Strnadová

Projekt regenerace městské zeleně bude představen veřejnosti 
1. prosince 2011 na loutkové scéně Jupiter clubu od 16 hodin, 
v rámci pravidelného setkání se starostou. Všichni, jimž není lhostej-
ný stav zeleně ve městě, se s návrhy mohou přijít seznámit, diskutovat 
o nich s vedením města i s autory projektu a případně vznést svoje 
připomínky.                                                                            -mars-

Nový projekt navrhuje kácení i výsadbu dřevin ve městě
Zprávy z jednání Rady města z 16. 11. 2011
(Pokračování ze strany 2.)

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč – § 3412 víceúčelové hřiště Lhotky
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 dotace pro SK Sokol Lhotky, se sídlem 
Lhotky, Velké Meziříčí
Účel: na náklady spojené s činností – pronájmy sportovišť, nákup 
sportovního vybavení, doprava

● rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3330 dar Římskokatolické farnosti Velké 
Meziříčí, Náměstí 16/18, pro Spolek Ludmila
Účel: příspěvek na Mikulášskou nadílku v Domově seniorů

● bezplatný pronájem plochy k umístění stánku (9 m2) Hotelové 
škole Světlá a Obchodní akademii, U Světlé 36, Velké Meziříčí na 
vánočním trhu dne 13. 12. 2011.

2. Rada města souhlasila:
● se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, 

do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2011:
částka v Kč poskytovatel přijetí f. p. účel
900 000,00 min. práce a soc. věcí měsíčně Změna rozhodnutí č. 1 o po-
skytnutí neinv. dotace na výplatu příspěvku na péči opráv. osobám
302 167,52 min. vnitra listopad 2011 na projekt v rámci OPLZZ – 
Vzdělávání v Egon centrech – program CZ 1.04/4.1.00/40.00006
619 925,40 min. vnitra listopad 2011 na projekt v rámci OPLZZ – 
Vzdělávání zaměstnanců
MěÚ V. M. – program č. CZ 1.04/4.1.01/69.00075

● s omezením provozu na náměstí dne 27. 11. 2011 při zajištění akce 
Adventní světýlka v době od 6 do 19 hodin

● s umístěním znaku města Velké Meziříčí na mapu pro orientační 
běh. Žadatel Gymnázium Velké Meziříčí

● s použitím znaku města Velké Meziříčí ve sportovní hale TJ Sokol 
Velké Meziříčí v ulici Sportovní. Znak města bude umístěn na hrací 
ploše ve středu hřiště na házenou. Umístění znaku provede TJ Sokol 
Velké Meziříčí na svoje náklady

● Rada města souhlasila s umístěním reklamy města Velké Meziříčí na 
vlaku Českých drah v kraji Vysočina. Rada města souhlasila s umís-
těním reklamy na celém vlaku mimo oken a přední a zadní části vlaku.

3. Rada města vydala:
● Opatření č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště na Moráni.

4. Rada města vzala na vědomí:
● zprávy o hospodaření školských a kulturních příspěvkových orga-

nizací města za 3. čtvrtletí 2011
● předložené výroční zprávy školských příspěvkových organizací 

města za školní rok 2010/2011.      Ing. Radovan Necid, starosta města

Velkomeziříčská záchranka má nový přístroj. Složily se na něj obce
(Pokračování ze strany 1.) 
„Finanční dar na vybavení sanitky ve Velkém Meziříčí poskytlo 34 člen-

ských obcí mikroregionu, což činí více než 252 tisíc korun,“ sdělila mana-
žerka Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko Diana Kutnerová a vyjme-
novala zmiňované obce. Jsou to Baliny, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, 
Heřmanov, Horní Libochová, Horní Radslavice, Jabloňov, Jívoví, Kadolec, 
Kozlov, Lavičky, Měřín, Milešín, Netín, Ořechov, Oslavice, Oslavička, 

Pavlínov, 
Petráveč, 
Pikárec, 
Radňoves, 
Rousmě-
rov, Ruda, 
Sklené nad 
Oslavou, 
Skřinářov, 
Stránecká 
Zhoř, Svi-
ny, Tasov, 
Uhřínov, 
Velké Me-
zi ř íč í ,  Ví-
deň, Vido-
nín, Vlkov, 

Záblatí. Jde o více než polovinu obcí mikroregionu, jež jsou vesměs 
z Velkomeziříčska. „Členské obce z okolí města Velká Bíteš se rozhodly 
fi nančně přispět na vybavení sanitky, která bude mít stanoviště ve Velké 
Bíteši,“ dodala Diana Kutnerová s tím, že poděkovat je však třeba všem 
členským obcím mikroregionu za to, že se žádostí ZZS zabývaly. Zbytek 
peněz do celkové ceny přístroje, která je přesně 269.830 Kč, doplatí ZZS 
Kraje Vysočina.

Přístroj Lucas 2 v podstatě nahradí jednoho záchranáře, který se tak 
může věnovat jiné činnosti při záchraně života pacienta se srdeční zásta-
vou. Provádí za něj účinnou nepřímou srdeční masáž, tím zajistí dodávku 
životodárného kyslíku do mozku a může připravit srdce pro úspěšnou 
defi brilaci. Taková masáž je fyzicky velmi náročná a provádí-li ji záchra-
nář, její kvalita v důsledku jeho únavy může brzy klesat. Přístroj fyzickou 
námahu nahradí. Masáž jeho prostřednictvím je neměnná, tedy se stálou 
frekvencí a hloubkou, a navíc nepřerušovaná. Aplikuje automatickou 
nepřímou srdeční masáž od prvního zásahu v terénu přes transport až do 
nemocnice. Tím usnadňuje setrvalý průtok krve od okamžiku spuštění 
a zvyšuje šance pacienta na úspěšný výsledek.      

Martina Strnadová

► Manželé Sjoerd (vlevo) a Ladislava van den Bergovi na radnici před-
stavili návrh projektu na regeneraci městské zeleně. 

Foto: Martina Strnadová

◄ Přístroj 
Lucas 2 pro-
vádí úč in-
nou a ne-
přetržitou 
nepřímou 
srdeční ma-
sáž, která je 
fyzicky vel-
mi náročná.   

Foto:
Martina

Strnadová

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu 
(OP) lze požádat o vydání stávajícího typu OP se strojově čitelnými údaji 
nejpozději do 30. 11. 2011 – pokud je žádost podána na nepříslušném 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností (mimo místo trvalého po-
bytu) nebo na matričním úřadu; 14. 12. 2011 – pokud je žádost podána na 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. 
Lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do 16. 12. 2011 – pokud je žádost 
podána v zahraničí na zastupitelském úřadu; 19. 12. 2011 – pokud je žádost 
podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V době od 27. 12. 
do 30. 12. 2011 nebudou e-pasy ani předány. V době od 15. 12. do 30. 12. 
2011 lze vydat OP typu BLESK s dobou platnosti 1 měsíc bez správního 
poplatku. Vydání cestovních pasů typu BLESK se odstávky netýkají. 
Dosavadní OP zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.     -MěÚ-

Informace pro občany
Zdravotnická záchranná služba 

Kraje Vysočina 
je profesionální organizací zajišťující přednemocniční neodkladnou 
péči na celém území kraje o rozloze 6 796 kilometrů čtverečních 
a počtu obyvatel větším než půl milionu. Má dvacet výjezdových 
stanovišť s dvaceti sedmi výjezdovými posádkami. Ty jsou rozděleny 
dle složení na posádky rychlé lékařské pomoci (RLP), což je lékař, 
záchranář a řidič – právě taková je ve Velkém Meziříčí. Další jsou 
posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP), které jsou minimálně 
dvoučlenné – záchranář a řidič. A konečně posádky typu rendez vous 
(RV), tzn. pracující v setkávacím systému, kdy je vždycky členem 
lékař a řidič. Ty jsou v kraji pouze dvě. Celostátní tendencí je jejich 
počet rozšiřovat v souvislosti s úbytkem lékařů, který trápí zdravot-
nické záchranné služby.                                                                    -mars-



■ 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.
■ Kojenecké věci (0–3 měsíce). 
Více info na tel.: 724 257 379.
■ Vlněná fl aušová paleta, 2 ks, 
červené a černé (s kapucí). Veli-
kost 54–56–58 na vyšší a silnější 
postavu. Zánovní, cena 200 Kč/ks. 
Podrobnosti na tel.: 736 473 883.
■ Konzumní brambory Marabel, 
Magda. Tel.: 608 881 205.
■ 4 ks zimních kol na disku 
Opel Corsa. Cena 3.000 Kč. Tel.: 
605 473 015.
Koupím
■ Zimní pneumatiky, i částečně 
jeté, rozměr 155-14 (Škoda 100-
105). Tel.: 737 036 281.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
■ Malotraktor nebo frézu. Domá-
cí nebo tovární výroby. Je možné 
i lištovou nebo bubnovou sekačku. 
Tel.: 605 189 474,
Nemovitosti

■ Koupím RD u Náměště nad 
Oslavou nebo u Velké Bíteše. Tel.: 
603 570 191.
■ Prodám RD 3+1 u Velké Bíteše. 
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Příjem vaší inzerce:
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz;

více info na:www.velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979.

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

Prodám
■ Dětský proutěný koš. Cena 
1.700 Kč. Tel.: 723 349 761.
■ Digitální váhu – novou, měří 
tuk, vodu, BMI. Cena 200 Kč. Tel.: 
724 851 044.
■ Funkční automatickou pračku 
Zanussi, zachovalý kombinovaný 
kuchyňský sporák Mora – plynové 
hořáky, el. trouba. Dále prodám 
elektrický rozvaděč. Sedací soupra-
vu + 2 křesla – levně. Rozkládací 
kuchyňský stůl + 4 židle, roho-
vou lavici s úložným prostorem. 
Šuplíkový funkční mrazák Calex. 
Kuchyňskou linku o délce 3 m, 
barva mahagon. Ceny dohodou. 
Tel.: 732 871 390.
■ Zárubně ocel. st. – zdravé, 1× 
80 L, 1x 90 P, 120 Kč/kus. Dále 
prodám dveře st. 80 cm L, opecho-
vané – 120 Kč, 70 cm L – ½ sklo, 
80 L ¼ sklo, 70 L 3 výplně za 80 Kč. 
Kamna Petry (2 ks), staré, 80 Kč/ks. 
Mrazák pultový Calex 120 l, plně 
funkční, za 800 Kč (dědictví). 
Pětičlánkový litinový radiátor 
50×15 cm, za 500 Kč. Obrázky – 
10 ks – krajina, na plátně bez rámů 
z 50. let min. století, cena dohodou. 
Tel.: 566 522 741.
■ Elektromotor 2,2 kW/ 1440 ot./ 
min., dvouřemenice. Dále prodám 
sporák š. 60 cm, 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.

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

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

Obchod CHARLIE
dětské a kojenecké zboží,
Komenského 9/4 VM
vás zve na

Přineste 5. 12. namalovaný 
obrázek na téma Mikuláš 
a dostanete sladkou odměnu!
Více na tel.: 731 809 564.

Cihlový, částečně podsklepený, 
předzahrádka, zahrada, CP 620 m2, 
cena 1.250.000 Kč. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám družstevní byt 3+1 
s balkonem ve Velkém Meziříčí. 
Info: michaela.byt.vm@seznam.cz
■ Prodám RD v centru Velkého 
Meziříčí vhodný k trvalému byd-
lení i ke komerčním účelům. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám rodinný dům ve VM 
blízko středu města – 4+1+šatna, 
garáž, bez zahrady. Tel.: 733 658 714.

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 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, lokalita nad gymnáziem. 
Byt je vybaven krbovými kamny 
a nově opraven. Možnost pronajmu-
tí ihned. Tel.: 737 961 919.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Byt se nachází ve 2. patře. 
Jde o zděný byt s krásným výhledem 
na město na ulici Bezručova. Cena 
6.000 Kč + inkaso. Tel.: 723 960 291.
■ Levně pronajmu pokoj se 
sprchou, kuchyňským koutem. Je 
částečně vybavený. Volný ihned. 
Tel.: 732 411 587.
■ 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 garáže 
v ulici U Bašty,Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. led-
na 2012. Tel.: 604 375 645.

■ Nabízíme k pronájmu zre-

konstruovaný byt 2+kk v cen-
t r u Vel kého Mez i ř íč í .  Tel .: 
603 203 826.
Daruji
■ Daruji za odvoz pěkný funkč-
ní plynový sporák. Ruda. Tel.: 
566 536 337.
■ 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.

Nabídka ubytování
Nabízím ubytování v jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením (WC, spr-
chový kout), společenská místnost 
s kuchyní a te lev izním koutem.

Všechno nové – nízká cena.
Bližší informace na tel.: 737 999 009.

Complete accounting service 
and tax advisory, call

608 464 607, valitax@email.cz

Nabízíme k pronájmu
• nevytápěnou skladovou halu 316 m2 

• venkovní zpevněné i nezpevněné plochy.
Bezproblémový příjezd, blízkost nájezdu na dálnici,
možnost zajištění manipulace vysokozdvižným vozíkem.

Bližší informace na telefonu 566 520 817.

Zubní pohotovost
Sobota 26. 11. Věra Havlíčková, 
Radostín n. O. 71, tel.: 566 670 216. 
Neděle 27. 11. MUDr. Jitka Kellerová, 
Žďárská 73, N. Město na Mor., tel.: 
566 618 060. Ordinační doba vždy 
9.00–12.00 hodin. Před vyhledáním sto-

matologické pohotovosti 
je nutné tel. ověřit, zda 
nebyly služby prohoze-
ny. Mimo uvedou dobu 
poskytuje zubní poho-
tovost pro dospělé i děti 
Úrazová nemocnice, 
Ponávka 6, Brno, po–pá 
17– 7 hodin, víkend, 
svátky nepřetržitě tel.: 
545 538 421.      Zdroj:

http://www.nnm.cz

Společnost RENOVA MALEC-KADLEC s. r. o. 
působící v oblasti opravy dieselových motorů 
hledá vhodného kandidáta na pozici:

vedoucí
skladu a nákupu.
Požadujeme: * vzdělání technického zaměření 
nebo znalosti v oboru strojírenství * zkušenosti 
s vedením skladového hospodářství, MS Offi ce 
* aktivní přístup, ochota učit se
Náplň práce: * zavádění nové formy evidence 
skladů * organizace zásobování a optimalizace 
nákupů materiálu * úzká spolupráce s vedením 
společnosti
Strukturované životopisy zašlete na e-mail 
malec@renova.cz, popř. nás kontaktujte na 
tel.: 775 985 034, 

Ke každé objednávce plošné inzerce
uzavřené od 23. listopadu 2011
vám nabízíme
novoroční blahopřání ve velikosti
objednaného inzerátu ZDARMA.

Pokud vás naše nabídka zaujala,
kontaktujte nás na tel.: 566 782 009, 739 100 979,
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.

PF 2
012

PF 2
01220

Tip na vánoční dárek!
Nové fi tness centrum v Ga-
lerii Nový Svit nabízí per-
manentky za zvýhodněné 
ceny! Ceník veškerých služeb 
a více informací najdete na 
www.fi tnessvm.cz.
O novém fi tness centru čtěte 
také na straně 2.

● Nejmodernější stroje, špičková klimatizace, příjemné 
prostředí – to vše ve Velkém Meziříčí!

● Náměstí 13/15 Velké Meziříčí, www.fi tnessvm.cz
● Při předložení tohoto inzerátu máte nárok na vstup 

za pouhých 30 Kč!
● Akce platí do 31. 12. 2011.



Číslo 42 23. listopadu 2011 strana 7

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

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

29. 11. přednáška Švédské imprese Luboš Mrkvica,
   Miroslava Kneslová
 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

Setkání pracovníků
Pomocných provozů 

Kablo
v pátek 2. 12. 2011, Restaurace 
Nový Svit od 14 hodin.     -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.

24. 11. v 17 hodin v SEV Ostrůvek

Zveme vás na

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

Pochová-li dítě matku, 
přestane být dítětem, 
s láskou nosí na památku 
obraz mámy v srdci svém. 
Zemře-li však dítě matce, 
těžko smiřuje se s osudem, 
upíná se jen k památce, 
s bolestí jde životem.
Dne 6. listopadu 2011 jsme vzpo-
mněli již 14. výročí úmrtí naší dra-
hé dcery, manželky, matky, babičky 
a sestry, paní
Drahoslavy Veselé,
rozené Mikyskové.
Stále s láskou a bolestí vzpomínají 

maminka, dále manžel Jaroslav, 
dcery Pavlína a Radka s rodinou 

a bratr Vlastimil s rodinou.

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc
a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám alespoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen,
než probuzení…
Zároveň 25. listopadu 2011 vzpo-
meneme 5. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan
Drahoslav Mikyska.
Se zármutkem a láskou vzpomínají
manželka, syn Vlastimil s rodinou 

a zeť Jaroslav s rodinou.

Roky plynou, 
jak řeky proud,
jen vzpomínky zůstanou
a nedají zapomenout.
Dne 17. listopadu 2011 jsme si 
připomenuli 5 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustila naše drahá 
maminka a babička, paní
Bohuslava Šoškolová
z Křižanova.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Dcera Marie s rodinou

Odešel jsi tiše, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 26. 11. 2011 vzpomeneme 
28. výročí úmrtí pana 
Františka Janáka 
z Martinic.

Stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 29. 11. 2011 s láskou a vděč-
ností vzpomeneme 100. výročí 
narození našeho tatínka, pana
Jana Fňukala.

Všem, kdo vzpomenou s námi, 
děkují rodiny Fňukalova 

a Malouškova.

Srdečně zveme všechny skalní i nové příznivce na tradiční

který se bude konat v sobotu 26. 11. 2011 od 16.30 v Osové Bítýšce.
V 16.30 ohňová show skupiny Spiritus dracus u ZŠ, rozsvícení stromu 
u obecního úřadu doprovázené přáním a adventními písněmi, průvod 
světýlek Osovou Bítýškou, tradiční teplé občerstvení, v 18.00 ohňo-
stroj u sokolovny. Refl exní vesty dětí i dospělých jsou vítány. -oúob-

MĚŘÍN, kostel sv. Jana Křtitele
27. listopadu 2011 v 17 hodin
Výtěžek koncertu bude věnován
Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.,
klub Velké Meziříčí.
Účinkují žáci, lektoři a hosté Školy umění v Měříně.
Srdečně zveme.

10. prosince 2011 – sokolovna Tasov
Účinkující:

Vendula Příhodová & spolužáci
studenti muzikálového herectví JAMU

za doprovodu Dada tria
16.30 hodin – program ve dvoře
17.00 hodin – odpolední koncert
19.00 hodin – program ve dvoře
19.30 hodin – večerní koncert

Předprodej vstupenek v cukrárně Jiřina Tasov a Music data 
ve Velkém Meziříčí. Cena místenky je 100 Kč.

Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve spolupráci s OÚ Tasov.
Mediální partner – týdeník Velkomeziříčsko.

Tasovský vánoční koncert

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
Mladí. Krásní a bohatí.
Mousse a Louis jsou mladí, krásní, bohatí a zamilovaní. Jejich život ale 
ovládly drogy. Drama Francie 2009. Režie F. Ozon. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 88 minut
Pátek 25. v 19.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
Odhalte tajemství paranormálních aktivit.
Režie H. Joost, A. Schulman. Horor USA, původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 84 minut
Sobota 26. v 18.30 hodin
OŠETŘOVATEL
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Gri-
ffi na. Griffi n, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti 
ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít 
ze zoo a najít si zajímavější práci. V hlavní roli R. Dawson a L. Bibb. 
Rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 104 minut
Úterý 29. v 19.30 hodin
ANONYM
Je celý Shakespeare podvod? Spiknutí konečně odhaleno.
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 130 minut

V letošním roce bude VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
již potřetí v Jupiter clubu. Všichni, kteří chtějí 
udělat radost nejenom sobě a svým blízkým, 
mohou od středy 23. listopadu 2011 navštívit 
programové oddělení v Jupiter clubu (I. 
patro), vybrat si přáníčko a zakoupením 
dárku splnit vánoční přání dětí z Dět-
ského střediska v Březejci.
Věříme, že tuto akci podpoříte a bude 
stejně úspěšná jako v minulých letech. 
Vánoční přání můžete splnit nejpozději 
do pondělí 19. 12. 2011.                      -HS-

Poslední leč ve Vídni
MS Družba Vídeň pořádá
v sobotu 26. listopadu 2011 tradiční
POSLEDNÍ LEČ.
Začátek v 19.30 hodin. Hraje Kozénka band.
Tombola, zvěřina. KD Vídeň.

ZO Českého svazu včelařů Velká Bíteš pořádá od čtvrtka 8. 12. do 
úterý 13. 12. 2011 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5.

Jaroslav a Marie Mičkovi
oslaví dne 25. 11. 2011 50 let společného života.
Do dalších let jim přejeme hodně štěstí a zdraví.

Děti s rodinami

Přístupna vždy od 9 do 17 hodin.
Tradiční exponát – včely v proskleném úlu ♥ včelařské pomůcky ♥ me-
dové pečivo ♥ medovina v několika druzích ♥ svíčky z včelího vosku 
♥ výrobky z včelích produktů ♥ 15º medové pivo ♥ květový, medovicový 
a pastový med.

Honební společenstvo Lhotky
pořádá

Valnou hromadu.
2. 12. 2011 v 18 hodin

v KD Lhotky.

KŘEST NOVÉHO CD SKUPINY REFLEXY
V SOBOTU 26. 11. 2011

V KULTURNÍM DOMĚ DOBRÁ VODA OD 20 HODIN

Rozhovor se členy skupiny čtěte na straně 5.



Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
2011–2012

Souboj klavírních improvizátorů
Středa 23. 11. 2011 od 19.30 hodin v koncertním sále Jupiter clubu. 
Vystoupí klavíristé Zdeněk Král a Tomáš Ibrmajer. Prodej vstupenek 
a bližší informace na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004. Vstupné: 
150 Kč dospělí, 120 Kč (děti, studenti, senioři).

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).

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, tex-
tařce a skladatelce Pavlíně Jíšové najdete na www.jisova.cz

Vánoční koncert Jakuba Smolíka
Neděle 11. 12. 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu. Vstupné 
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 (Gábinka 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.
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 KONCERTY
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 DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

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 krá-
lovna kdeco, a jediné, po čem touží, je v klidu a v závětří užívat života. 
Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život a netouží po ničem jiném 
než po dobrodružství a odvážných činech… 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.

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 pořádá v sobotu 10. a 17. prosince 
2011 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem
Jak se učil Honza bát.
Vstupné: 35 Kč, rezervace vstupenek na tel. 566 782 004-5, program.
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí 
tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do 
volného prodeje.

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč.
Rezervace od 23. listopadu 2011 na tel.: 566 782 004 (001) nebo 
program. oddělení JC

Čtvrtek 2. února 2012 v 19.30 
hodin
Divadlo v Řeznické
Římské noci
Poutavý příběh třicetiletého přátel-
ství mezi italskou herečkou Annou 
Magnani a americkým producen-
tem Tennessee Williamsem. Autor 
Franco D’Alessandro na základě historických pramenů napsal skutečně 
poutavý a současně dojemný příběh dvou na jedné straně slavných, na 
druhé straně velmi osamělých lidí.
Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner

Březen 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven

Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je 
varováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“.
Hrají: Jiří Langmajer, Ladislav Mrkvička, Martina Hudečková, Miluše 
Bittnerová a další.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF
Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda 
přivádí do styku dva muže, kteří by 
se jinak nikdy nesetkali, a navždy 
změní jejich život. Rozdělují je dvě 
generace a co začíná jako komedie 
kontrastu kultur se vyvíjí ve vy-
hrocený příběh o riziku osamělosti, 
předsudků a netolerance. Jak týdny 
plynou, vytváří se přátelství, prově-
řují se lidské vztahy a odhalují se tajemství.
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt
Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá 
komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na 
cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno. 
Hrají: Jana Štěpánková, Zlata 
Adamovská

Na divadelní představení choďte, prosíme, včas! Změna programu 
vyhrazena!

 OSTATNÍ AKCE

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 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 pořádá v pátek 2. prosince 2011 od 19 
hodin ZÁVĚREČNOU BAREVNOU PRODLOUŽENOU. 
Hraje taneční skupina M.E.Š., MARTIN KARÁSEK. Vstupné pro 
veřejnost 100 Kč, 20 Kč místenka. 
Vstup pouze ve společenském oděvu.

Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel. 
566 782 004, 566 782 005.

Adventní světýlka
S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče k rozsvěcení 
světýlek na náměstí. Vezměte s sebou světýlka v podobě lampionů, sví-
ček, prskavek… Neděle 27. 11. 2011 začátek v 16.45 hodin na náměstí.

► Rozsvícení vánoční výzdoby
► Vystoupení pěveckého sboru Harmonie
► NEBESKÝ POŠŤÁK – čeká na vánoční přáníčka dětí
► Balonky štěstí
► Divadelní pohádka
  ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
  začátek pohádky v 18 hodin ve velkém sále JC

Připravujeme: sobota 7. ledna 2012 

skupina Buty
velký sál Jupiter clubu.

Jupiter club s. r. o. uvede koncert
Václav Neckář a Bacily
Pátek 3. února 2012 v 19.30 hodin
Vstupné: 300 Kč
Prodej a rezervace vstupenek od 23. listopadu na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. oddělení JC. Vstupenky je nutné vyzvednout do 
19. ledna 2012.

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert
Helena Vondráčková a kapela Charlie 
Band
host David Deyl
Pátek 30. března 2012, v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: 650, 500, 550 Kč (zadní řady budou vyvýšeny elevačně)
Prodej a rezervace vstupenek od 23. listopadu na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. oddělení JC. Vstupenky je nutné vyzvednout do 
13. února 2012

Tip na vánoční dárek
Potěšte své nejbližší vánočním dárkem v podobě koncertu Heleny 
Vondráčkové, Václava Neckáře nebo permanentkou na čtyři diva-
delní představení. Podrobnější informace na tel.: 566 782 004-1, 
více čtěte o jednotlivých pořadech na této straně.                     -zh-

Vánoční koncert – Zimní sen
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás zve na tradiční vánoční 
koncert s názvem ZIMNÍ SEN.
V rámci koncertu se návštěvníci mohou těšit na fl étničky z 1. ZŠ pod 
vedením Ley Fučíkové; ze ZUŠ se představí kytarový a fl étnový 
soubor, akordeonové trio a taneční orchestr Josefa Vaňhary. Již 
tradičně svůj repertoár předvede pěvecký sbor Zdeňky Němcové za 
doprovodu velkého orchestru ZUŠ pod vedením Martina Karáska. 
Zcela jistě zaujme violoncellista Petr Stupka, student brněnské 
konzervatoře, kterého doprovodí vynikající klavíristka Renata 
Ardaševová. Do příjemné předvánoční pohody nás dozajista vyladí 
hudební uskupení 6 tet, pod vedením Olgy Ubrové. Koncertem di-
váky provede Pavla Kamanová spolu se svým tanečním uskupením 
z 1. ZŠ.  Zvuk a světla připraví fi rma Rental Pro.                       -md-

Neděle 18. 12. 2011 od 18 hodin ve velkém sále JC.
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 004-5. Vstupné 100 Kč.
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FOTOGALERIE Z MUZIKÁLU

HÁZENÁ ŽÁCI

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

HOKEJ MLÁDEŽ

STOLNÍ TENIS

HOKEJ PŘÍPRAVKA

Lhotky
Okresní přebor 2. třídy

Sokol Nové Veselí A – SK Sokol 
Lhotky B 4:14
Sestava Lhotky: Chylík 4,5, Nevrtal 
T. 4,5, Nevrtal Z. 4,5, Večeřa 0,5

Okresní přebor 4. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Sokol 
Doubravník A 12:6
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Kupka 
M. 1, Rössler 3,5, Vondrák 4    -chyl-

Oslavice
TK Autocolor Oslavice A – Sněž-
né A 12:6
TK Autocolor Oslavice B – TJ 

Ostrov nad Oslavou 9:9
Body Oslavice A: Kupka Jiří 1,5, 
Bazala Milan 3,5, Jaša Jaroslav 2, 
Borůvka Vítězslav 2
Body Oslavice B: Kupka Jiří 3,5, 
Šoukal František 2,5, Štěpánek Jiří 2, 
Trutna Jaroslav 1, Chlubna Tomáš 0
V utkání s Ostrovem se čekal vy-
rovnaný zápas. Františka Šoukala 
střídal Tomáš Chlubna a nastoupil 
na dva silné hráče. Velmi pěkný 
a vyrovnaný boj o čelo tabulky 
svedli Jiří Kupka se Stanislavem 
Kozlem 2:3. Mužstvo A Oslavice 
předvedlo spolehlivý výkon, opora-
mi byli Jiří Kupka a Milan Bazala.

-šou-

Mladší žáci
SKLH Žďár nad Sázavou – HHK 
VM 1:6 (0:1, 1:0, 0:5)
Branky a asistence HHK: 11. Úlo-
vec, 43.Bíbr (Pražák), 49.Úlovec 
(Loup), 52.Bíbr, 57.Juda M. (Ha-
vliš), 59.Bezák M. Sestava HHK: 
Svoboda – Barák, Kroutil, Krůza, 
Pražák, Loup, Řepa, Havliš, Bíbr, 
Pacal, Úlovec, Juda M., Báňa M., 
Karásek, Bezák M. Rozhodčí: 
Hájek, Křehlíková. Vyloučení: 0:1. 
Diváků: 61.

Starší žáci
SKLH Žďár nad Sázavou – HHK 
VM 10:3 (0:1, 6:1, 4:1)
Branky a asistence HHK: 3. Strnad, 
26.Dundálek (Novák, Šilpoch), 
52.Kapusta (Kampas F., Strnad). 
Sestava HHK: Juda J. – Kampas F., 
Pacalová, Novák, Báňa D., Bezák 
D. – Nevěčný, Strnad, Kapusta 
– Šilpoch, Dundálek, Pavelka. 
Rozhodčí: Říčan – Hájek, Křehlí-
ková. Vyloučení: 4:4, využití: 2:0. 

Střely na branku: 55:16. Diváků: 45.
Dorost

HC Blansko – HHK Velké Mezi-
říčí 9:8 (2:2, 7:3, 0:3)
Branky HHK: Střecha 5, Burian L. 
2, Kejda. Asistence HHK: Štěpánek 
2, Kejda 2, Marešová 2, Sladký, 
Kampas F. Sestava HHK: Vitešník 
(Matoušek) – Sladký, Smažil, No-
votný, Kučera, Kampas F. – Kejda, 
Střecha, Štěpánek – Burian L., 
Kampas J., Marešová – Kampas M., 
Krejčová, Strnad.

Program na tento týden:
Sobota 26. 11. 2011: HHK VM 
dorost – HC Uherský Brod, začá-
tek utkání ve 12.00 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)
Neděle 27. 11. 2011: HHK VM 
mladší žáci – HC Hlinsko, začá-
tek utkání v 10.00 (zimní stadion 
Velké Meziříčí); HHK VM starší 
žáci – HC Hlinsko, začátek utkání 
ve 12.00 (zimní stadion Velké 
Meziříčí)                                 -hhk-

Stříbro přípravky
z Ledče nad Sázavou

V sobotu se uskutečnil turnaj 
pro nejmenší hokejisty. Naši zá-
stupci hráli proti Jihlavě, kterou 
porazili. Jako druhý soupeř je 
čekal Humpolec. Toho se jim ne-
podařilo porazit. I přesto si naši 

hráči odvezli stříbrné medaile.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Zdvihal 
Š., Jašek P., Kuřátko Š., Bíbr D., Ka-
tolický M., Strádal T., Hammer D., 
Broža O., asistenti trenéra Švejda 
P. st. a Bíbr H. Branky: Švejda 4×, 
Zdvihal 3×, Jašek 2×, Bíbr.

 -jud-, foto: archiv HHK 

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 neregistrované žáky a žákyně základních škol z Vel-

kého 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 zahá-
jení 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.

o pohár starosty města

1. liga mladší dorostenky
Sokol Poruba – Sokol VM 37:33 
(15:15)
Od prvních minut vyrovnaný sou-
boj, v němž naše hráčky zřetelně 
pokulhávaly v úspěšnosti střelby. 
Domácí tým začal i přes naši 
ofenzivní obranu zdařile a doká-
zal se po individuálních akcích 
prosazovat středem hřiště (2:0). 
Následně dobře sehrané útočné 
kombinace a zejména důslednost 
našich hráček v obranné fázi zna-
menaly vedení (2:4, 9:12). V této 
fázi utkání jsme několika nepřes-
nostmi, individuálními chybami 
a zejména děravou obranou včetně 
brankářek ostravským hráčkám 
umožnily prosazovat se střelami ze 
střední vzdálenosti. Těsná osobní 
obrana na naši kanonýrku nám 
dělala problémy, což postupně 
znamenalo obrat ve vývoji (14:12). 
Po oddychovém čase a přeskupení 
řad se podařilo ještě do poločasu 
získat minimální náskok (14:15), 
o který jsme však v poslední minutě 
přišli. Úvodní desetiminutovku po 
změně stran domácí celek začal 
lépe a takřka 100 % úspěšností 
střelby si držel nepatrný náskok 
(17:16, 20:17). Zlepšená součinnost 
v obraně, rychlý přechod do útoku 
a souhra s pivotem nám vrátily na 
čas vedení (20:21). S přibývajícími 
minutami jsme nedokázali čelit 
rychlejší souhře a zejména výrazně 
vyšší střelecké úspěšnosti soupeřek, 
velkým problémem pro nás byla 
brankářka domácích. Postupně 
i přes snahu a bojovnost jsme ztrá-
celi půdu pod nohama (26:25, 29:25, 
31:26, 33:28) a v konečném vyjádře-
ní přenechaly oba body soupeřkám. 
Střelecky a herně držely prapor 
našich barev Iva Závišková, Hana 
Kratochvílová, Eliška Fialová, 
Klára Sedláčková, Terezie Roso-
vá. Poměr střel 47:60!!!, 7 m hody 
4/3:2/0, vyloučení 1:1.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – 
Závišková Iva (12), Kratochvílo-
vá Hana (10), Fialová Eliška (5), 
Sedláčková Klára (3), Partlová 
Markéta (2), Škrdlová Renata 
(1), Rosová Terezie, Janečková 
Denisa, Koudelová Eliška, Homo-
lová Michaela. Trenéři Záviška, 
Matušíková, Partlová.    -záv-
 1. Olomouc 9 9 0 0 368:162 18
 2. Zlín 8 7 0 1 199:155 14
 3. Veselí n. M. 8 6 0 2 250:184 12
 4. V. Meziříčí 8 5 0 3 264:230 10

 5. Otrokovice 8 4 1 3 217:215 9
 6. J. Hradec dor 8 3 0 5 194:208 6
 7. Poruba 8 3 0 5 211:229 6
 8. HK Hodonín 8 3 0 5 183:250 6
 9. Karviná 7 1 1 5 104:182 3
10. Bohunice 7 1 0 6 141:214 2
11. Kunovice 7 0 0 7 99:201 0

2. liga mladší dorost
TJ Sokol VM – TJ Rožnov pod 
Radhoštěm 30:37 (15:19)
Začátek utkání, proti aktuálně 
nejlepšímu celku soutěže Rož-
novu, byl vyrovnaný. Naši hráči 
udržovali nejtěsnější náskok (3:2, 
6:5). V obranné fázi nás několi-
krát podržel v bráně Pepa Brabec. 
V útoku se dařily kombinace, po 
kterých jsme stříleli pěkné branky. 
V 19. minutě se podařilo hostům 
vyrovnat na 10:10. Pak následovala 
série nepřesností v útoku, kterou 
Rožnov z rychlých brejků nekom-
promisně potrestal a v 23. minutě 
jsme tak prohrávali 10:15. Rozho-
dující náskok si Rožnov pohlídal 
do poločasu a do šaten se šlo za 
stavu 15:19.
V druhém poločase se obraz hry 
neměnil. Hosté diktovali tempo zá-
pasu a udržovali si 5 až 6brankový 
náskok. V útoku se našim hráčům 
dařilo střílet branky, ale obrana 
připomínala „ementál“ a hosty jsme 
nechali střílet laciné branky. V ně-
kterých fázích jsme působili příliš 
odevzdaným dojmem a usnadnili 
jsme hostům odvést dva body. Rož-
nov tak utkání dovedl do vítězného 
konce s konečným skóre 30:37.
7 m hody 0:2/2 vyloučení: 3:1, 
diváků 53.
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 (11), Horák Petr (6), 
Svoboda Jan (5), Juránek Jakub (4), 
Pavliš David (2), Lečbych Jan (1), 
Ambrož Michael (1), Blaha Tomáš, 
Janíček Martin ml, Fiala Martin, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.               -šid-
 1. Prostějov 8 7 0 1 283:249 14
 2. HK Ivančice 8 6 1 1 285:231 13
 3. Rožnov 7 6 0 1 271:182 12
 4. Brno 8 6 0 2 277:222 12
 5. Velké Meziříčí 7 5 0 2 214:161 10
 6. Zlín 8 5 0 3 242:214 10
 7. DTJ Polanka 8 3 1 4 234:204 7
 8. Sokol Telnice 8 3 0 5 248:280 6
 9. STM Olomouc 8 2 0 6 209:243 4
10. Maloměřice 8 1 0 7 206:280 2
11. Napajedla 8 1 0 7 169:270 2
12. V. Bystřice 8 1 0 7 182:284 2

Závěrečná děkovačka. Vlevo a vpravo moderátoři Poláškovi. 
Autorka fotografi í: Iva Horká

Bídníci – Petr Jan a Kateřina Karmazínová.      

Zpívání v dešti – Tomáš Kotačka. Bídníci – Samotářka – Iveta Špačková.

Režisérka – Aneta Beránková. Režisér a dramaturg – Tomáš 
Mrazík.

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol VM – KP Brno 22:18 
(9:6)
Osobní obrana 5:9, rozstřel 7:9
Osobní obrana se nám nepovedla. 
Od začátku jsme prohrávali, když 
kluci nedokázali pokrývat dobře se 
pohybující středové hráče soupeře. 
Ke konci desetiminutovky se pohyb 
našich hráčů zlepšil, ale to už bylo 
příliš pozdě.
V utkání měli naši hráči navrch 
a od začátku si udržovali vedení. 
V závěru poločasu nás přibrzdilo 
oslabení, ale podařilo se uhájit 
tříbrankový náskok 9:6.
V druhé půli přidali hosté na důrazu 
a snížili na rozdíl jediné branky 
14:13, navíc měli výhodu přesi-
lovky. Kluci ale výborně bránili, 
a tím zlomili odpor soupeře. Zápas 
nakonec dovedli, po kolektivním 
výkonu, do vítězného konce.
Sestava a branky: Hnízdil Jan – 
Drápela Vojtěch 19, Svoboda Filip 
6, Buchta Dominik 1, Benda Jakub 
1, Kratochvíl František, Svoboda 
Vojtěch, Babáček Kamil, Bárta 
Samuel, Šroler Dominik, Rohovský 
Vítězslav, Doležal Matěj, trenéři 
Janíček Martin, Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Buchta Radek.

Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol VM – KP Brno 23:26 
(10:14)
Od začátku si Brno udržovalo 

mírné vedení (1:3, 3:5). Našim 
hráčům se nedařilo bránit fyzicky 
lépe disponované spojky soupeře. 
V útoku jsme se těžko prosazovali 
přes dobře organizovanou obranu 
hostů a nebýt Tomáše Blahy, který 
střelecky tým táhl, mohl být po-
ločasový výsledek horší. Navíc se 
nám nepodařilo zúročit dva rychlé 
brejky a poločas tak skončil 10:14.
V úvodu druhého poločasu si Brno 
udržovalo čtyřbrankové vedení. Pak 
jsme změnili rozestavení a v 12. mi-
nutě jsme se dostali na dostřel jediné 
branky 19:20. Následovala šestimi-
nutovka, která skončila bez branek. 
Na obou stranách obě družstva 
drželi brankáři. My jsme nepromě-
nili několik vyložených šancí včetně 
„sedmičky“, hosté nakonec vsítili 
kýženou 21. branku, a tím i přes 
bojovný výkon zlomili náš odpor. 
Závěr už si Brno pohlídalo a odvezlo 
si tak dva body za vítězství 23:26.
7 m hody 2/1:1/1, vyloučení 2:3.
Sled branek: 2:3, 4:6, 6:10, 8:12, 10:14, 
13:16, 14:19, 19:20, 20:23, 23:26.
Sestava a branky: Vojtěch Drápela 
– Blaha Tomáš 11, Janíček Martin 
5, Fiala Martin 3, Stupka Tomáš 2, 
Ambrož Michael 1, Frejlich Tomáš 
1, Macoun Filip, Svoboda Filip, 
Pažourek Tomáš, trenér Šidlo La-
dislav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Využijte služeb ski servisu
Pravidelná provozní doba ski servisu v lyžařském areálu na Fajtově 
kopci bude v průběhu lyžařské sezony v úterý a čtvrtek od 16 do 
18 hodin a v sobotu od 9 do 11.  Ski servis provádí údržbu a opravu 

lyží a snowboardů pro všechny věkové a výkonnostní kategorie.
-jp-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

STOLNÍ TENIS

HOKEJOVÝ TURNAJ V LEDČI NAD SÁZAVOU KUŽELKY

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGAHÁZENÁ
A mužstvo HHK získalo první 
bod v Kroměříži.
HHK VM – SK Minerva Bosko-
vice 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)
Branky: 6. Nekvasil (Jaskula, 
Hlouch), 17. Nekvasil (Hlouch), 
27. Novák, 48. Nekvasil (Novák) 
– 16. Zapletal (Veselý), 24. Blaha 
(Karlíček), 29. Šedý (Veselý, Lá-
tal), 31. Karný, 45. Látal, 57. Blaha 
(Maksa). Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Hladík (Škoda) – Hlouch, Šerý, 
Válek, Střecha, Chlubna – Jaskula, 
Nekvasil, Novák – Vlašín, Krčál, 
Krča – Burian, Smejkal, Nedoma. 
Rozhodčí: Holub – Kučera, Melich. 
Vyloučení: 3:4, navíc Gabriška 
(BOS) 10 + DKU. Využití: 0:1, 
v oslabení 1:1. Střely na branku: 
31:35. Diváci: 190.
Ostatní výsledky devátého kola: 
Blansko – Kroměříž 3:8, Plumlov 
– Uherský Brod 4:3, Warrior Brno 
– Moravské Budějovice 2:11, Velká 
Bíteš – Uherský Ostroh 1:3, Uničov 
– Brumov-Bylnice 3:5.
HK Kroměříž – HHK VM 6:5 SN. 
(1:1, 3:2, 1:2 – 1:0)
Branky HHK: 11. Nekvasil, 32. 
Vlašín (Krčál), 36. Hlouch (Novák), 
45. Nekvasil (Hlouch), 57. Vlašín 
(Hlouch). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Hladík (Škoda) – Dusík, 
Hlouch, Pokorný, Šerý – Jaskula, 
Nekvasil, Novák – Burian V., Kr-
čál, Vlašín – Kudláček J., Smejkal, 
Chlubna. Rozhodčí: Šiška – Hejda, 
Vašík. Vyloučení: 8:9, navíc v 40. 
min. trestné střílení proti HHK. 
Střely na branku: 46:31. Diváci: 150.
Další výsledky osmého kola: 
Boskovice – Uničov 4:1, Brumov-
-Bylnice – Warrior Brno 6:2, Mo-
raské Budějovice – Plumlov 11:1, 
Uherský Brod – Velká Bíteš 4:2, 
Uherský Ostroh – Blansko 5:2.
Program na tento týden:
Sobota 26. 11. 2011: HHK Velké 
Meziříčí – Dynamiters Blansko, 
začátek utkání v 17.30 na zimním 
stadionu Velké Meziříčí.       -hhk-

Krajská liga
jižní Moravy a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 9 8 0 1 0 75:22 25
 2. HC Brumov-Bylnice 9 8 0 0 1 33:20 24
 3. Hokej Uherský Ostroh 9 6 1 0 2 33:20 20
 4. HC Grewis Plumlov 9 4 1 1 3 32:35 15
 5. HK Kroměříž 9 4 1 0 4 41:42 14
 6. SK Minerva Boskovice 9 4 1 0 4 28:31 14
 7. Dynamiters Blansko 9 4 0 1 4 28:39 13
 8. HC Uherský Brod 9 4 0 0 5 31:37 12
 9. HC Uničov 9 3 0 0 6 31:30 9
10. HCM Warrior Brno 9 3 0 0 6 30:45 9
11. HC Sp. Velká Bíteš 9 2 0 0 7 25:35 6
12. HHK Velké Meziříčí 9 0 0 1 8 31:62 1
SK Telč junioři – HHK VM B 6:7, 
po nájezdech
Diváků: 50. Rozhodčí: Sibera – Ka-
rásek, Lupač. Branky: 7. Šalanda 
T. (Špinar), 20. Šalanda T. (Kubát), 
23. Kotrba (Doležal), 25. Šalanda P. 
(Šalanda J.), 49. Šalanda T. (Špinar), 
60. Šalanda J. (Kubát) – 12. Hubl 
(Kavina), 16. Šoukal (Kudláček J., 
Pokorný), 20. Hubl (Vrána, Kavina), 

36. Hubl (Kavina), 48. Kavina (Po-
korný), 56. Kavina (Hubl, Tůma), 
z nájezdu Barák. Vyloučení: 5, 
navíc Havlík 2+10 za zásah do hla-
vy – 10. Využití: 3:3. Oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 36:28. Sestava 
HHK B: Štourač (od 25. min. Šeba, 
nájezdy Štourač) – Kudláček M., 
Martinec – Invald, Bradáč – Vidlák, 
Pokorný – Šoukal, Kudláček J., Ma-
lec – Kavina, Vrána, Hubl – Tůma, 
Barák, Navrátil.
Podcenění soupeře a nedisciplino-
vanost hostujícího mužstva určily 
průběh zápasu a připravily je o lepší 
výsledek.
Telčské mládí šlapalo naplno od 
úvodního buly a díky svému brus-
lení, důrazu a fyzické kondici 
jej bylo po celé utkání plný led. 
Jejich protivníci, jako by tím byli 
překvapeni, byli neustále u všeho 
později a nedostávali prostor ani 
na př ihrávku ani na kloudnou 
kombinaci. Domácí šli do vedení 
ve dvojnásobné přesilovce v 7. min., 
což jim hosté oplatili o 5 minut 
později. Po vyrovnání dostávalo 
„béčko“ přece jenom více prostoru 
ke své hře a toho využilo v 16. min. 
a 20. min. k odskočení o dvě bran-
ky. Jak by se asi zápas vyvíjel, 
kdyby se tento stav podařilo po 
nějakou dobu udržet. Vzápětí ale 
šli Meziříčští do tří a ještě do konce 
třetiny se Telči podařilo skórovat.
Až do poloviny druhé části hráli 
domácí hráči téměř neustále v po-
četní výhodě, a to jim pomohlo 
k obrácení výsledku. Hosté do 
konce třetiny stihli jenom vyrovnat 
díky třetí brance Hubla.
Ve třetí části už hokejisté HHK vě-
děli, že musí pro výhru hrát naplno 
a hlavně bez faulů. Přineslo jim to 
vedení ve 47. min. Kavinou, ale pou-
ze na dvě minuty, kdy dokonal svůj 
hattrick domácí Tomáš Šalanda. 
V 56. min. po druhém gólu Kaviny 
se už zdálo být rozhodnuto. Telč se 
poté vrhla do posledního zoufalého 
náporu. Tři vteřiny před koncem 
se přitoulal puk na modrou k J. Ša-
landovi, který zavřel oči a vystřelil.
V nájezdech se opět vyznamenal Mi-
chal Barák, jenž svůj druhý nájezd 
proměnil. A když všechny domácí 
střelce Štourač vychytal, získali 
o bod víc hosté. Největší zásluhu na 
vítězství má však druhý útok HHK, 
který obstaral pět gólů ze sedmi.
Další výsledek: Ledeč n. S. – Telč 
3:9; Žirovice – volno
Tabulka po neúplné ¼ soutěže:

1. Telč 4 3 0 1 0 35:14 10
2. Ledeč n. S. 4 3 0 0 1 17:17 9
3. Vel. Mez. B 4 1 2 0 1 21:17 7
4. Telč jun. 3 0 0 1 2 11:30 1
5. Žirovnice 3 0 0 0 3 12:18 0
Příště zápas nás čeká v Ledči v so-
botu 26. 11. 2011 v 17 hodin.    -ht-

Ženy v domácím prostředí bez 
bodů, dorostenky prohra v Po-
rubě.

2. liga ženy
Sokol VM – Tatran Bohunice 
23:29 (12:15)
Od prvních minut byla zřetelně 
znát herní převaha soupeřek, které 
zvláště důraznou obranou neměly 
příliš práce s naší živelnou útočnou 
snahou. Nepřesnosti vyplývající 
z nátlakové hry soupeřek byly 
trestány rychlými brejky a po-
stupně do konce první části hrací 
doby narůstal i brankový rozdíl 
(2:4, 3:8, 5:10, 8:11, 10:14). Již do 
poločasu si bohunické dobře orga-
nizovanou hrou celkem v pohodě 
vytvořily náskok. Po změně stran 
se sice domácí tým tlačil více do 
zakončení, leč jeho místy marné 
střelecké pokusy končily mimo 
nebo na rukou dobře připravené 
obrany (13:17, 14:21). Příliš časté in-
dividuální chyby a následné chytře 
sehrané akce Brněnských nachá-
zely vesměs nechráněné místo naší 
branky a skóre se rychle měnilo ve 
prospěch soupeřek (18:23, 19:28). 
Ty si pak bez větších problémů 
připsaly zasloužené vítězství. 7 m 
hody 7/5:5/5, vyloučení 1:1.
V závěrečném podzimním kole 
zajíždíme první prosincový víkend 
na hřiště lídra tabulky – celku SK 
UP Olomouc.
Hrály: Zelníčková Marta, Babáč-
ková Marcela – Hrůzová Jarmila 
(9/2), Plachetská Zuzana (6/3), Svo-
bodová Diana (3), Kratochvílová 
Monika (3), Vidláková Radka (1), 
Mejzlíková Kateřina (1), Fischerová 
Michaela, Necidová Soňa, Bezdě-
ková Alžběta. Trenér ing. Stanislav 
Tvarůžek.                               -záv-
1. Olomouc 6 5 1 0 143:124 11
2. Karviná 7 4 0 3 168:170 8
3. Veselí B 8 3 1 4 186:189 7
4. Bohunice 6 3 0 3 152:142 6
5. V. Meziříčí 7 1 0 6 167:191 2

2. liga mužů
TJ Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 30:25 (16:12)
V osmém kole se naši házenkáři 
utkali proti H. Brodu, který v do-
savadním průběhu nasbíral shodně 
jako náš tým šest bodů. Proto bylo 
nesmírně důležité v tomto utkání 
bodovat. Kvůli zranění nemohl 

nastoupit Martin Kříbala a Vojta 
Hron.
Úvodní branku vstřelili sice hosté, 
pak už převzali aktivitu naši hráči 
a vypracovali si mírné vedení (2:1, 
6:4). Uspávací taktika hostů vyved-
la domácí z koncentrace a v 12. mi-
nutě byl stav 6:7. V dalších minutách 
Meziříčští zabrali a opět se vrátili 
do vedení. Na obou stranách bylo 
značné množství nedovolených 
zákroků, které byly po zásluze 
potrestány. Přesilovky i oslabení 
svědčily více našim hráčům, a tak si 
do poločasu vytvořili čtyřbrankový 
náskok 16:12.
Na začátku druhého poločasu se po-
dařilo navýšit náskok na pět branek. 
Pak následovala série nepřesností, 
toho Brod využil a dokázal snížit 
na rozdíl jediné branky, a to nej-
dříve v 38. minutě na 18:17 a pak 
ve 14. minutě na 20:19. Domácí se 
o body nechtěli nechat připravit 
a zlepšeným výkonem v útočné fázi 
opět odskočili (23:21, 25:22). V této 
fázi střelecky tým táhli Pavel Stra-
šák a Jakub Bezděk. Závěr utkání si 
naši hráči pohlídali a ještě navýšili 
rozdíl ve skóre na konečných 30:25. 
V upracovaném utkání tedy domácí 
zvítězili, získali tak důležité dva 
body a v tabulce jsou s osmi body 
na šestém místě.
7 m hody 2/2:3/2 vyloučení: 7:8, 
počet diváků 98.
Sled branek: 2:1, 4:2, 6:3, 6:7, 10:7, 
11:9, 13:11, 16:12, 18:13, 18:17, 21:20, 
23:21, 27:22, 28:24, 30:25.
Sestava a branky: Stoklasa David 
Kotík Libor – Strašák Pavel (8), 
Bezděk Jakub (6), Kříbala Petr (5), 
Fischer Radim (4/2), Trojan Vítěz-
slav (2), Kaštan Jiří (2), Živčic Pavel 
(1), Konečný Ladislav (1), Necid 
Miloš (1), Kříbala Pavel, Málek 
Tomáš, trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr.   -šid-
 1. Hustopeče 8 8 0 0 262:173 16
 2. N. Veselí 8 7 0 1 271:208 14
 3. Prostějov 8 5 0 3 243:229 10
 4. Bohunice  8 5 0 3 221:215 10
 5. Ivančice 8 4 1 3 205:212 9
 6. V. Meziříčí  8 4 0 4 199:206 8
 7. Kostelec n. H. 8 3 0 5 203:210 6
 8. H. Brod 8 3 0 5 214:235 6
 9. SK Kuřim  8 2 2 4 225:255 6
10. Maloměřice  8 2 0 6 200:215 4
11. Telnice 8 1 2 5 198:242 4
12. Sokolnice 8 1 1 6 195:236 3
http://www.hazenavm.estranky.cz/

8. kolo
Extraliga

SK Netín – Agromotor VM 5:6
Plhák M. 3, Plhák T. – Sýkora, 
Fischer, Šlapal 2, Sobotka, Kadela
Sanborn VM – Technické služby 
VM 7:5
Lorenc 3, Puffer 3, Hanuš – Po-
spíšil, Kružík, Kožený, Šlapal O., 
Šlapal D.
SK Afcon Kunšovec VM – Auto 
Dobrovolný VM 3:6
Strnad, Klouda, Hanáček – Novák 
3, Vondráček 2, Šefčík
SK Omega VB – HC Lukáš 3:3
Dvořák 2, Dobrovolný – Malát 2, 
Jílovský
HC Bory – SK Vídeň 5:7
Schneider, Uhlíř 2, Berger, Fenyk 
– Pekárek 2, Janák, Bílek, Pospíšil, 
Střecha, Vávra
Technické služby VM – SK Ne-
tín 4:8
Vítek 2, Todorov, Chatrný – Dvořák 
3, Špaček 2, Juda, Sýkora, Průša
HC Lukáš – Sanborn VM 3:5
Jirkovský, Přidal, Beránek – Novák 
4, Bajer
SK Vídeň – SK Omega VB 1:8
Nedoma – Dvořák 4, Dobrovolný 
3, Dočkal
 1. Sanborn VM 8 7 0 1 54:26 14
 2. SK Netín 8 6 0 2 51:33 12
 3. SK Omega VB 8 4 2 2 52:35 10
 4. Technické služby VM 8 5 0 3 48:44 10

 5. HC Bory 8 4 1 3 62:41 9
 6. HC Lukáš 8 3 1 4 34:47 7
 7. Agromotor VM 7 3 0 4 38:40 6
 8. SK Afcon Kunšovec 7 2 0 5 32:39 4
 9. Auto Dobrovolný VM 8 2 0 6 33:60 4
10. SK Vídeň 8 1 0 7 20:55 2

1. liga
SPL Radostín n. O. – HC Tasov 6:3
Vaněk 2, Láznička 2, Váša A., Váša 
J. – Páral 2, Pospíšil
River VM – HC Pikárec 6:2
Rous 3, Lovětínský, Hladík, Chme-
líček – Chrást, Vařejka
Farma Měřín – HC Benetice 2:4
Štoček, Oulehla – Jakšík, Konečný, 
Doležal, Krejčí
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
3:6
Strádal M., Strádal R., Necid – Čech 
3, Štěpánek, Skryja, Rosický
HC Tasov – HCF Dráhy VM 2:1
Sláma, Švec – Hamřík
Horní Heřmanice – SPL Radostín 
n. O. 1:1
Šilhán – Váša
 1. HC Tasov 8 5 1 2 23:20 11
 2. River VM 7 5 0 2 28:19 10
 3. SPL Radostín n. O. 7 4 2 1 28:19 10
 4. SK Stránecká Zhoř 7 4 1 2 33:34 9
 5. Farma Měřín 7 4 0 3 38:26 8
 6. HC Benetice 7 4 0 3 21:21 8
 7. HC Pikárec 8 3 1 4 29:34 7
 8. NHÚ Balinka VM 7 2 1 4 21:26 5
 9. Horní Heřmanice 7 1 2 4 18:23 4
10. HCF Dráhy VM 7 2 0 5 16:22 4
11. SK Lavičky 8 2 0 6 30:41 4

-vid-

Vojnův Městec – VM B 3:15
Body: Skryja Marek 4/0, Brabec 
Jaroslav 4/0, Šoukal Slavomír 3/1, 
Klíma Tomáš 2/2
Čtyřhra: Skryja, Brabec; Šoukal, 
Klíma
Netín – VM C 7:11
Body: Buk Martin 4/0, Dvořák 
František 3/1, Kořínek Stanislav 
2/2, Zelený David 0/4
Čtyřhra: Buk, Zelený; Dvořák, 
Kořínek
VM D – Žďár nad Sázavou G 9:9
Body: Zelený David 3/1, Vodák 
Petr 2/2, Zelený Tomáš 1/3, Juda 
Zdenek 1/3
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Juda, Zelený David
VM E – Lhotky D 15:3
Body: Juda Zdenek 4/0, Minařík 
Jakub 4/0, Prachař Václav 4/0, 
Liška Patrik 3/1
Výsledek z Vojnova Městce hovoří za 
vše. Povinné tři body, tak dovážíme 
do našeho města. C tým vyhrál v der-
by s Netínem. Nejlepším hráčem 
zápasu byl neporažený Buk. D tým 
v souboji o první místo remizoval se 
Žďárem, v tabulce nadále jako nová-
ček vede o tři body. Naši nejmladší 

si poradili v dalším derby se Lhot-
kami a mají již třetí výhru v soutěži.

Program:
Dne 26. 11. přivítá naše áčko Telč 
a Pelhřimov.
Začátek utkání je v tradičním čase: 
10.30 Telč; 15.00 Pelhřimov.    -pk-

Krajský přebor 1. třídy
 1. Chotěboř A 7 6 1 0 0 69:28 20
 2. Sokol Žďár n. S. B 7 6 0 1 0 66:28 19
 3. Velké Meziříčí A 7 5 1 1 0 65:36 18
 4. Chotěboř B 7 5 0 2 0 61:42 17
 5. Spartak Pelhřimov B 7 4 1 2 0 62:45 16
 6. M. Budějovice A 7 4 1 2 0 59:41 16
 7. SK Jihlava B 7 4 0 3 0 59:42 15
 8. Chmelná A 7 3 0 4 0 42:57 13
 9. TJ Žďár n. S. B 7 1 1 5 0 30:62 10
10. Rouchovany A 7 1 0 6 0 25:66 9
11. Náměšť n. O. A 7 0 1 6 0 25:69 8
12. Telč B 7 0 0 7 0 23:70 7

Krajský přebor 3. třídy
 1. HB Ostrov H. Brod A 7 7 0 0 0 70:26 21
 2. Jiskra H. Brod B 7 6 0 1 0 65:43 19
 3. TJ Žďár n. S. C 7 5 1 1 0 66:34 18
 4. Spartak Pelhřimov C 7 5 1 1 0 66:51 18
 5. Vladislav A 7 5 0 2 0 56:39 17
 6. Chotěboř D 7 3 1 3 0 58:49 14
 7. Polnička A 7 3 0 4 0 56:53 13
 8. Lhotky A 7 2 0 5 0 43:57 11
 9. Sokol Žďár n. S. C 7 1 1 5 0 27:66 10
10. ZOD Kámen A 7 1 0 6 0 40:63 9
11. Černovice A 7 1 0 6 0 34:67 9
12. Jiskra Humpolec C 7 1 0 6 0 33:66 9

-pl-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Nové Město n. M. B – Spartak 
VM A 2573:2684 * 1:7
Hlisnikovský P. 435:450 Baloun
Holeček 424:458 Starý
Kořístka 432:472 Lavický B.
Šikula 435:451 Kováč
Hladík 428:419 Lavický Ji.
Hlisnikovský K. 419:434 Korydek

Krajská soutěž Vysočiny –
skupina B

Spartak VM B – Spartak VM D
1739:1522 * 6:0
Badalík 401:364 Mičková
Krejska 434:419 Mička
Kamenský 414:380 Trnka
Víteček 490:359 Procházková
Nové Město n. M. C – Spartak 
VM C 1609:1606 * 4:2
Vaníčková 423:352 Lavický F.
Loučková 358:434 Weiss
Faldík 373:413 Mátl
Hladík 455:407 Bača

-sta-

Třetí místo 
pro třeťáky

Hokejisté hrající za třetí třídu si 
zpestřili čtvrteční volno turnajem 
v Ledči nad Sázavou. Utkali se 
s Humpolcem. Tento zápas prohráli 
4:13. Následně hráli s týmem Třebí-
če, se kterým remizovali 7:7.
Jako poslední soupeř je čekala do-
mácí Ledeč. I tento zápas byl velice 
vyrovnaný. Nešťastnou se nám stala 
poslední vteřina utkání. Domácím 
se podařilo vyrovnat na 11:11. Proto 
obsadili třetí místo.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Poled-
na M., Šilpoch M., Bibisidis M., 
Halouzka O., Nesvadba V., trenéři: 
Dvořák M., Holík P.
Branky: Poledna M. 8×, Švejda 
6×, Nesvadba 3×, Šilpoch 3×, Ha-
louzka 2×

-jud-
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Listopad + prosinec 2011
Nově  je veřejné br uslení 
i v úterý.
So 26. 11. 14.30–16.00
Ne 27. 11. 15.00–16.30
Út 29. 11. 15.30–17.00
Ne 4. 12. 14.15–15.45
Út 6. 12. 15.30–17.00
So 10. 12. 14.00–15.30
Ne 11. 12. 13.45–15.15
Út 13. 12. 15.30–17.00
So 17. 12. 13.00–14.30
Ne 18. 12. 13.30–15.00
So 24. 12. 13.00–14.30
Ne 25. 12. 13.30–15.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

spojený se setkáním bývalých a současných hráčů a hrá-
ček se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince od 15.30 hodin 

ve sportovní hale za Světlou.


