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Založeno roku 1919

Připravila Simona Fňukalová

SOS poradna
Středa 30. 11. – pravidel-
ná poradna SOS (sdružení 
obrany spotřebitelů), od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Setkání 
se starostou

Čtvrtek 1. 12. od 16 hodin, 
malá scéna Jupiter clubu. Ne-
nechte si ujít diskuzi na téma 
‚zeleň ve městě‘. Na setkání 
bude představen projekt rege-
nerace městské zeleně fi rem 
van den Berg a Enviro, který 
navrhuje kácení i výsadbu 
dřevin ve Velkém Meziř í-
čí. Můžete se seznámit také 
s návrhem architektonického 
řešení prostoru před hradba-
mi města zpracovaným arch. 
Veličkou.                        -red-

Adventní koncert
Pavlíny Jíšové 

a přátel
Neděle 4. 12. od 19.30 hodin, 
kinosál Jupiter clubu.

Více na straně 8

Africká královna
Pondělí 5. 12. od 19.30 hodin, 
velký sál Jupiter clubu. Diva-
delní komedie s Lindou Ry-
bovou a Hynkem Čermákem.

Více na straně 8

Město Velké 
Meziříčí pořádá 
vánočních trhy

v úterý 13. 12. 2011.
Náměstí bude celý den uza-
vřeno.

Den otevřených 
dveří

Zveme
vás na
den ote-
vřených 
dveří
ve
čtvrtek 15. prosince 2011 
v době od 8 do 16 hodin 
v prostorách Hotelové školy 
Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí.
Program:
Den otevřených dveří je tra-
dičně spojen s adventem a vá-
noční tematikou. Informace 
o možnostech studia na škole. 
Prohlídka školy – odborných 
učeben, domova mládeže. 
Soutěžní výstava prací žáků. 
Informace o praxích, včetně 
zahraničních. Přijímací zkouš-
ky nanečisto.
Doprovodný program: Škol-
ní soutěž „Betlémy“. Školní 
barmanská soutěž. Ukázky 
z kurzu carvingu. Výstava 
a prodej dezertů, čajového 
pečiva a bonbónů. Prezentace 
speciálního inventáře, umění 
obsluhy a fl ambování. Interak-
tivní činnosti pro návštěvníky. 
Soutěže v rámci předmětových 
komisí. Informace o fi ktivní 
fi rmě a praxi žáků obchodní 
akademie. Prezentace zahra-
ničních praxí.
Jste srdečně zváni. Těšíme se 
na vaši účast.
Ředitelství HŠ Světlá a OA 
Velké Meziříčí, U Světlé 36

Krajská knihovna Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě ocenila nejlep-
ší knihovníky neprofesionálních 
knihoven Vysočiny. „Malá knihov-
nická slavnost“ se letos konala již 
podesáté a stejně jako v minulosti 
byl důležitým faktorem při udělo-
vání cen aktivní přístup knihovníků 
k modernizacím knihoven nebo 
úspěšná kulturně-výchovná činnost. 
Doba se vyvíjí a informační techno-
logie nabízejí celou řadu alternativ 
ke klasické knize. V České republice 
se podle dostupných údajů prodalo 
už několik desítek tisíc čteček elek-
tronických knih. I proto se začíná 
zvyšovat také nabídka knižních 
titulů v elektronické podobě. Podle 
odborníků se nezadržitelně blíží 
den, kdy budou papírové knihy v ko-

lonce prodeje v menšině. „Zatím se 
ale papírové knihy i ty v pevné vazbě 
drží a já věřím, že pokud je nebude 
ohrožovat například změna daňové 
legislativy, budou mít své místo na 
slunci stále jisté. A tak se není třeba 
bát o osud knihoven s nadšenými 
pracovníky a kvalitní nabídkou,“ 
uvedl při setkání s knihovníky radní 
Kraje Vysočina pro oblast kultury 
a cestovního ruchu Tomáš Škaryd.

Titul „Knihovna Vysočiny roku 
2011“ získalo 16 knihoven, mezi 
nimi i místní knihovna v Pavlínově.

Nejlepší webové 
stránky má knihovna 

v Borech
U příležitosti 10. výročí vyhláše-

ní nejlepších knihoven regionu udě-

lila komise ocenění také za nejlepší 
www stránky neprofesionálních 
knihoven. Ocenění získala Obecní 
knihovna Bory pod vedením man-
želů Křížových. Knihovna Bory se 
pyšní titulem Knihovna roku Kraje 
Vysočina 2004 a vítězstvím v ce-
lostátním kole soutěže knihoven 
v roce 2007.

Za deset let vyhlašování bylo 
Krajskou knihovnou Vysočiny 
oceněno 140 neprofesionálních 
knihoven, jedna školní knihovna 
a jedna (dnes již bývalá) profesio-
nální knihovnice.

Na území kraje Vysočina v sou-
časné době funguje 565 neprofesi-
onálních knihoven.

Zprac.: Iva Horká

Oceněna byla i knihovna v Pavlínově

Nevyužívaná pískoviště 
budou zrušena

Některá veřejná pískoviště ve Velkém Meziříčí budou zrušena, stej-
ně jako malé plácky s houpačkami a prolézačkami. Týká se to všech 
zchátralých, nevyhovujících a hlavně nefunkčních. Zmizí ještě do konce 
letošního roku, případně v roce příštím hned zjara. Shodli se na tom radní 
na základě doporučení sportovní komise města.

Ta zmapovala všechna veřejně přístupná pískoviště i s jejich mobiliářem 
v sídlištích poprvé v roce 2008. Nyní, v roce 2011, jej znovu zaktualizo-
vala. Ze snímků, které předložila, je patrné, že mnohá pískoviště notně 
zchátrala i za ty pouhé tři roky. Místo některých již dokonce zbyly jen 
obrubníky zarostlé trávou.

Z celkového počtu 43 pískovišť tak komise navrhla zrušit dvacet 
v nejhorším stavu a dvanáct ponechat. Zbývá jedenáct, z nichž některá už 
zrušena byla, nebo je nahradilo nové dětské či dopravní hřiště, které město 
před nedávnem vybudovalo za evropské peníze. U jiných komise navrhuje 
buď ponechat pískoviště a zrušit poškozené hrací prvky, nebo naopak.

„Chceme to mít všechno v pořádku. Ale není možné, abychom udržovali 
tolik pískovišť a malých dětských plácků s prolézačkami a houpačkami, 
které jsou dnes ve špatném stavu a hrozí úrazem hlavně dětí,“ podotýká 
starosta Radovan Necid s tím, že stejně tak mnohá pískoviště jsou nevy-
hovující z pohledu hygieny. Správně by měla být uzavřená a písek měněn 
jednou za rok. Taková údržba jednoho pískoviště pak podle starosty 
představuje fi nanční náklady 2.500-3.000 korun za rok.

„Více než osm milionů korun jsme už investovali do nových dětských 
hřišť i dopravního. Udělali jsme tedy to pěkné, teď nás čeká zlikvidovat to 
škaredé,“ doplňuje místostarosta Josef Komínek a dodává, že po likvidaci 
pískovišť bude následovat další etapa – buďto zprovoznění nebo likvidace 
větších plácků a hřišť. Jedno takové je třeba na Krškově ulici. Opět půjde 
o další úkol pro sportovní komisi, zmapovat jejich stav a navrhnout řešení.

Sami obyvatelé si jejich stavu všímají a nelíbí se jim. Někteří by je 
chtěli zachovat a opravit, neboť se domnívají, že děti nemají kde sportovat. 
Další zase poukazují na to, že si na nich nikdo dávno nehraje a bylo by 
lepší je nechat zarůst trávou, odstranit branky, dodat lavičky a vytvořit 
tak příjemný parčík. Až dojde na řešení situace, návrhy opět proběhnou 
tiskem. „Budeme chtít, aby se k tomu lidé vyjádřili,“ dodává starosta 
a připomíná, že i k rušení pískovišť se nyní lidé mohou vyjádřit. Ozve-li se 
početnější skupina rodičů, že s dětmi na dané pískoviště chodí a chtěla by 
je zachovat, lze jim vyjít vstříc. Přehled pískovišť i s návrhem, jak s nimi 
naložit, je k dispozici na stránkách města www.mestovm.cz.

Martina Strnadová

Na velkomeziříčské náměstí se 
znovu vrátil vánoční strom. Radní 
našeho města se dohodli, že tuto 

Na náměstí se vrátil vánoční strom.
Zazářila na něm adventní světýlka

tradici opět obnoví, a tak se před 
radnicí tyčí stříbrný smrk. Ten se 
minulou neděli vpodvečer, kdy 

začal advent, rozzářil adventními 
světýlky. ‚Zažehli‘ je zástupci 
města a Jupiter clubu (JC), ale pře-
devším obyvatelé Velkého Meziříčí. 
Ti zaplnili celé náměstí a čekali na 
avizovaný program, který připravil 
Jupiter club. Davy lidí tak přiví-
tal pěvecký sbor Harmonie, jenž 
posluchačům zazpíval písničky 
z muzikálu Jesus Christ SuperStar. 
Po nich předal moderátor akce 
Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, 
slovo profesorce zdejšího gymnázia 
Evě Kočí Valové. Ta připomněla 
význam adventu, ale také historii 
vánočního stromu. Stejně tak sta-
rosta města Radovan Necid přidal 
zdravici všem lidem a zejména 
dětem, kterým patřičně zářila očka. 
S údivem sledovaly zhruba dva 
tisíce žárovčiček, svítících zářivou 
modrou barvou. „Děkuji paní Ne-
domové, která městu tento krásný 
smrk věnovala,“ uvedl k původu 
stromu Necid. Protože zástupci 
města nechtějí jen tak kácet zdravé 
stromy, vydali výzvu pro zdejší lidi, 
aby jim pro tento účel jehličnany 
darovali a po Třech králích, kdy se 
vánoční výzdoba odstraňuje, jim ho 
město zase vrátí. „Nabídek máme 
naštěstí dostatek,“ dodal starosta. 
Poté, co se rozsvítil vánoční strom 
i světla na lípách uprostřed náměstí 
i ostatní výzdoba ve městě, lidé 
pouštěli svoje balonky štěstí, po-
slouchali písničky Harmonie, zašli 
si na grog do kavárny Orchidea či 
s dětmi na pohádku do velkého 
sálu Jupiter clubu. Děti už tradičně 
nosily svoje přáníčka pod vánoční 
stromeček nebeskému pošťákovi, 
který svoji velkou nůši otevřel 
ve foyer velkého sálu, kde pro ně 
probíhala pohádka Zimní příhody 
včelích medvídků.

Iva Horká

Dívka drží lucerničku, se kterou přišla na náměstí minulou neděli roz-
zářit adventní světýlka. Ve druhé ruce pak opatruje svoje přáníčko pro 
nebeského pošťáka. Ten schraňoval dopisy dětí s jejich požadavky na 
dárky od Ježíška.                                                              Foto: Iva Horká

Elektronická online služba Váš názor nabízí obča-
nům nové téma k diskuzi. Vložil je Kraj Vysočina, 
a to centrálně všem zúčastněným městům. Žádá v něm 
občany o jejich komentáře a připomínky k celému 
projektu eCitizen II – Váš názor, jehož pilotní testo-
vání bylo spuštěno v polovině letošního roku. „Lidé 
mohou psát vlastní podněty pro další rozvoj projektu, 
svoje názory na aplikaci samotnou, ale i technické 
připomínky,“ informoval vedoucí správního odboru 
velkomeziříčského městského úřadu Josef Švec. Té-
ma je otevřeno ke komentování od 20. října 2011 do 
31. prosince 2012.

„Zveme tímto všechny občany k pilotnímu testo-
vání služby,“ říká výzva na webu www.vas-nazor.cz, 
„uvítáme vaše postřehy a náměty, jak zlepšit práci se 
systémem z pohledu uživatele, jaké další funkcionality 
byste uvítali, jak by podle vás bylo možné systém dále 
využívat.“

Princip originální služby Váš názor umožňuje 
občanům podílet se na rozhodovacích procesech sa-
mosprávy. Projekt směřuje ke zlepšení komunikace 
mezi samosprávou a jejími občany. Bez zapojení lidí 
tedy postrádá smysl.

Velké Meziříčí vypsalo do diskuze jako své první 
téma Úpravu hřbitova na Moráni. Zájem Velkome-
ziříčských o ně však byl takřka nulový. Pouze jeden 
člověk přidal svůj komentář, navíc anonymně. To 
obyvatelé Nového Města na Moravě jsou nejen oproti 
zdejším aktivnější. Diskutovali už o parkování ve 
městě, o výherních hracích zařízeních či o městské 
hromadné dopravě. A například svůj názor na MHD 
napsalo jedenáct Novoměstských.

Spolu s Velkým Meziříčím se do projektu eCitizen 
II – Váš názor zapojily také již zmiňované Nové Město 
na Moravě a dále Telč, Humpolec, Okříšky, Třebíč 
a Náměšť nad Oslavou.                   Martina Strnadová

Váš názor může napovědět

V důsledku reorganizace od-
dělení Policie ČR v kraji Vyso-
čina hrozí, že obvodní oddělení 
ve Velké Bíteši bude změněno 
na policejní stanici, která bu-
de spadat pod obvodní odděle-
ní policie ve Velkém Meziříčí. 
To s sebou nese méně policistů, 
prodloužení dojezdových časů 
k jednotlivým případům a snížení 
kvality bezpečnosti. Proti tomu se 
bítešští – a koneckonců i meziříčští 
– zástupci města, bouří. Pokud 

Obvodní oddělení policie v Bíteši 
se má změnit na policejní stanici

budou policisté z Velkého Meziříčí 
působit i na Bítešsku, budou zase 
chybět u případů v našem městě, 
a naopak. „Já ty policisty ale 
nemám a ani je nedostanu, nejsou 
na ně peníze,“ brání se Bohumil 
Šlapák, vedoucí Územního odbo-
ru policie ve Žďáře nad Sázavou, 
„během jednoho roku přišla poli-
cie o deset tisíc lidí. Na Žďársku 
poklesl stav z dvou set deseti na 
sto šedesát šest.“ 

(Pokračování na straně 2.)

Zprava – policisté Bohumil Šlapák, vedoucí Územního odboru policie 
ve Žďáře nad Sázavou, jeho zástupce Dušan Vybíral a David Dvořáček, 
současný vedoucí OO Policie ČR ve Velké Bíteši, vysvětlovali přítomným 
důvody reorganizace oddělení policie.                            Foto: Iva Horká
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Město pomohlo policii 
s připojením k optické síti 

a poskytlo jí přístup ke kamerám
Policisté na obvodním oddělení ve Velkém Meziříčí mají od minulého 

týdne přístup k městskému kamerovému systému. Zároveň získali od 
města počítač s vybavením na obsluhu těchto kamer. Akci zaplatilo město 
v rámci vzájemné spolupráce s místním obvodním oddělením.

„Přístup k městským kamerám a přístup k online datům ministerstva 
vnitra policistům citelně chyběl. Přitom nebylo zjevně ve fi nančních 
možnostech policie něco takového získat. Proto jsme se dohodli na vý-
pomoci ze strany města,“ vysvětluje starosta Radovan Necid a dodává: 
„Město si od této akce slibuje další posílení bezpečnosti svých obyvatel. 
Například pachatelé, kteří zneužívají snadné ústupové cesty po dálnici, 
jsou prostřednictvím našich kamer lépe dohledatelní.“

Město na své náklady položilo optický kabel na služebnu obvodního 
oddělení policie a zajistilo jeho připojení k optické síti města Velké Me-
ziříčí s propojením na krajskou optickou síť Rowanet. 

„Současně město předalo dvě optická vlákna pracovníkům odboru 
informatiky krajského úřadu k zajištění konektivity k rychlému internetu 
a k zajištění rychlého přístupu k vyhrazené síti ministerstva vnitra. Na 
počítači, který město bezplatně poskytlo policii, je instalován software, 
pomocí kterého městský kamerový systém ovládají naši strážníci a nyní 
nově tedy i policisté,“ popsal přesně celou investici vedoucí správního 
odboru velkomeziříčské radnice Josef Švec.

Ing. Radovan Necid

Ulice Ke Třem křížům dostala 
nový povrch. Zároveň zde přiby-
lo asi osm kanalizačních vpustí. 
Oprava ulice přišla městskou kasu 
na necelý milion korun.

„Ulice je v poměrně prudkém 
svahu a při intenzivních, nebo 
déle trvajících deštích odtékající 
voda způsobuje problémy. Pro-
to ulici opatříme kanály tak, aby 

Ulice Ke Třem křížům prošla 
opravou

deště neničily nový povrch vozov-
ky,“ vysvětlil starosta Radovan 
Necid.

Ve výběrovém řízení o zakázku 
projevily zájem čtyři fi rmy, jedi-
ným kritériem byla cena. „Práce na 
opravách ulice byly zahájeny před 
14 dny a již skončily,“ dodal vedoucí 
odboru výstavby Antonín Kozina.

Ing. Radovan Necid

Chat znemožnily technické problémy
Všichni, kdož ve čtvrtek 24. listopadu chtěli starostovi města Radovanu 

Necidovi položit dotaz v online chatu na webových stránkách města, ne-
pořídili. Radnice se jim omlouvá za technické problémy, které způsobila 
instalace nové verze Xeditoru. Ty byly bohužel takové, že se je technikům 
nepodařilo obratem vyřešit. Chat tedy neproběhl.

„Budeme jej samozřejmě opakovat, ale nejspíš až po novém roce,“ 
slíbil Radovan Necid.                                                                     -mars-

Osobní asistence ve Velkém 
Meziříčí, spadající pod Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou, vlastní 
od poloviny měsíce října nové auto. 
Červený pětimístný osobní automo-
bil si mohla zakoupit z příspěvku 
dárců benefičního koncertu Mu-
zikanti dětem, který se uskutečnil 
v květnu letošního roku ve Velkém 
Meziříčí, a také z darů Tříkrálové 
sbírky 2011.

Při květnové benefici získalo 
zařízení díky obrovské štědrosti 
fi remních dárců 80 tisíc v podobě 
sponzoringu. Dalších 27 tisíc po-
chází ze štědré ruky návštěvníků 
koncertu Muzikanti dětem.

Osobní asistence, která v sou-
časné době zaměstnává zhruba 
deset osobních asistentů, poskytuje 
službu dvaceti osobám se zdravot-
ním postižením a dlouhodobým 
onemocněním v jejich domácím 
prostředí. Z toho důvodu je velmi 
důležitá mobilita pracovníků. Ti 
mimo jiné 
poskytují 
i doprovod-
né služby, 
což zname-
ná, že pře-
pravují uži-
vatele k lé-
kaři a tam, 
kde si po-
třebují vy-
řídit osobní 
záležitosti. 
D í k y  n o -
vé mu au -
tomobilu 
bude služba 

Muzikanti dětem přispěli 
na nové auto

moci pružněji reagovat na jejich 
požadavky.

„Muzikanti dětem pro nás zna-
menali nejen fi nanční přínos, ale 
i velikou propagaci naší služby, 
která je v regionu Velkomeziříčska 
stále nová, ale také celé Oblastní 
charity. Díky pořadatelům se tak 
o osobní asistenci dozvědí i lidé, 
kteří o tomto projektu nemají ani 
tušení a rádi by jej využili. Proto 
děkuji všem, kteří benefi ční kon-
cert uspořádali, jmenovitě: Ireně 
Tronečkové, Ondřeji Dubnovi, 
Radovanu Hajnému a Františku 
Pytlíkovi, za čas, který do přípravy 
akce vložili, a za pohodové jednání. 
Dále mé díky patří všem sponzorům 
akce, účinkujícím a v neposlední 
řadě návštěvníkům květnového 
koncertu,“ přidává své poděkování 
závěrem Mgr. Jaroslava Pavlíčková, 
vedoucí osobní asistence ve Vel-
kém Meziříčí.     Lenka Šustrová

Foto: archiv oblastní charity

Sportovní centrum ve Velkém 
Meziříčí, v bývalé tělocvičně 
Charity, nabízí každodenní cvi-
čení pro všechny. Jeho koncept 
spočívá v tom, že má několik 
tělocvičen a dalších míst, jako 
jsou spinning, K2 hiking a také 
posilovna. Tedy širokou nabídku 
možností, které jsou vzájemně 
propojené.

„My jsme chtěli vybudovat 
zařízení pro celou rodinu, aby si 
v něm každý našel to svoje. To je 
naše vize,“ říká provozovatelka 
centra Michaela Salašová, která 
je coby absolventka sportovního 
managementu na fakultě tělesné 
kultury Palackého univerzity 
v tomto oboru profesionálkou.

Sportovní centrum bylo ote-
vřeno v polovině září po před-
chozí rekonstrukci, která vylepšila zejména 
sociální zázemí. Nabízí cvičení pro všechny 
věkové kategorie, ženy i muže, začátečníky i po-
kročilé, a to v jednom čase. Denně je na výběr 
z asi deseti aktivit – jsou pro maminky s dětmi 
od jednoho roku, samostatně pro nejmenší od 
dvou let, dále pro školní děti, dospívající až po 
dospělé i seniory.

Spousta sportovních aktivit probíhá bez 
strojů. Jde v podstatě o trénink, kompenzační 
cvičení pro celé tělo, které posiluje, zpevňuje 
a tvaruje postavu – body shape, kruhový tré-
nink, fl exi bar (s tyčí). Nechybí aerobní cvičení, 
jakými jsou aerobic či zumba a hlavně spinning 
a K2 hiking – obojí na strojích ve Velkém 
Meziříčí ojedinělých. Cvičí se podle hudby 
pod vedením instruktora, ale s tím rozdílem, 
že spinning je jízdou na kole a K2 hiking 
chůzí do kopce na pásu. Senioři si protáhnou 
tělo pod vedením zdravotní sestry, odbornice 

na fyzioterapii a rehabilitaci. 
„Poskytujeme i přípravu spor-
tovním oddílům – házenkářům, 
atletům, fotbalistům – vyloženě 
na míru,“ dodává M. Salašová, 
která 3–4 hodiny lekcí denně 
sama vede. O další se pak dělí 
proškolení instruktoři. Posilovna 
má celodenní obsluhu a lze si 
objednat i osobního trenéra.

Výčet všech aktivit je na webo-
vých stránkách www.scvm.cz, 
kde nechybí rezervační systém. 
Tam se může každý přihlásit, 
vybrat si jakoukoliv přístupnou 
hodinu v programu. Jednotlivá 
cvičení jsou popsána. Lze si je 
zamluvit i telefonicky na čísle 
737 567 133, nebo osobně na 
recepci (denně od 9 do 22 hodin). 
K pronájmu je i celá tělocvična.

V novém roce se 
mohou zájemci o ak-
tivní životní styl tě-
šit na další novinky. 
„Největším trhákem od 
ledna asi budou lekce 
jumpingu,“ domnívá 
se Michaela Salašo-
vá. Jde o cvičení na 
malých trampolínách 
s hudbou a opět pod 
vedením instruktora. 
Provozovatelka centra 
jmenuje i další plány 
pro nový rok: „S jarem 
hodláme expandovat 
do venkovních prostor 
s lekcemi nordic wal-
kingu (chůze s holemi) 
a běhání. Krom toho 

chystáme ještě lezeckou stěnu a plánujeme 
vybudovat i saunu a relaxační zónu, protože 
zatím máme jenom masáže. I odpočívat se totiž 
musí umět.“

Navíc přibude i výživové a pohybové pora-
denství třeba pro ty, kteří by chtěli zhubnout 
a napravit svůj životní styl. „Od ledna budeme 
vybaveni na to, abychom člověka zvážili, změ-
řili poměr tuku, vody a svalové hmoty v těle či 
tepovou frekvenci a podle toho vypracujeme 
výživový a pohybový režim každému na míru,“ 
uzavírá Michaela Salašová výčet připravovaných 
novinek pro rok 2012.

Martina Strnadová
V sobotu 3. 12. 2011 dopoledne je pro pro 

všechny sportovní nadšence připraven velký 
vánoční maraton s 15 hodinami různých lekcí 
za zvýhodněnou cenu. Součástí programu jsou i 
exhibice v aerobicu a vyhlášení sporťáka roku! 
Více info na www.scvm.cz.

(Článek je součástí placené inzerce.)

Sportovní centrum nabízí cvičení pro celou rodinu

Jak vypadá odhad charakteru nadcházející zimy 
podle upečené svatomartinské husy, nabídl noviná-
řům letecký meteorolog a tiskový mluvčí Českého 
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) RNDr. Petr 
Dvořák. Avšak zároveň důrazně předeslal, že uvedenou 
tiskovou zprávu nelze brát příliš vážně a už vůbec ne 
jako ofi ciální zprávu ČHMÚ. Přesto tomu, kdo věří 
na nejrůznější pranostiky, může napovědět, jaká nás 
letos čeká zima.

„Tohoto úkolu se zhostila moje kamarádka a spolu-
žačka z gymnázia, a minulé dvě zimy odhadla svými 
svéráznými metodami zcela přesně,“ popsal svéráznou 
předpověď Dvořák. Podle ní by tedy měl být letošní 
podzim teplý a beze sněhu, a to i na horách. Až přibliž-
ně v polovině prosince by měly přijít sněhové přeháňky, 
jakési střídavé či proměnlivé počasí, napůl sníh, napůl 
bláto. Sníh se objeví i na horách. Vánoce v nížinách 

ale prý budou na blátě.
Přibližně kolem 10. až 15. ledna 2012 přijde sníh 

a zřetelnější mráz. Od zhruba 20. ledna ještě víc při-
tuhne a v období následujících asi čtrnácti dnů bude 
vrchol zimy s nejsilnějšími mrazy a sněhem. V únoru 
už mají mrazy polevit a opět střídavě sněhová pokrýv-
ka versus bláto. V březnu mají být plískanice, střídání 
sněhu a oblev s deštěm.

Zima jako celek by měla být mírnější, rozhodně 
umírněnější než loni. Cibule má málo vrstev, listí je 
dlouho na stromech a kachny stále nesou vejce, což 
prý je v tuto roční dobu neobvyklé.

„Věřme tomu, či ne, příští jaro ukáže, zda se věštba 
naplnila. Klimatologické modely také ukazují na nor-
mální, snad i teplotně slabě nadnormální zimu, tak to 
možná vyjde,“ podotýká tiskový mluvčí.

Připr.: Iva Horká

Jaká bude letošní zima, předpovídá upečená husa
Vánoce budou zřejmě na blátě

V Rudě narazil 
do sloupu

Dne 23. listopadu 2011 ve 4.15 
jel řidič s nákladním vozidlem po 
silnici II. třídy v Rudě ve směru 
od Velké Bíteše. Ř idič zřejmě 
nepřizpůsobil rychlost jízdy po-
větrnostním podmínkám, které již 
lze v tomto období předpokládat, 
a v levotočivé zatáčce na kluzké 
zledovatělé vozovce bez posypu 
dostal smyk. Ten nezvládl a narazil 
do sloupu, přičemž poškodil lampu 
veřejného osvětlení. Dále přejel do 
protisměru, kde narazil přední částí 
kabiny do stromu i dopravní znač-
ky. Řidič nárazem zraněn nebyl. 
Alkohol byl dechovou zkouškou 
rovněž vyloučen. Způsobená škoda 
převyšuje 126.000 korun.       -pčr-

(Pokračování ze strany 1.) Zatím-
co zástupci města chtějí, aby stav 
zůstal stejný, to je čtyřiadvacetiho-
dinový provoz obvodního oddělení 
s minimálním počtem šestnácti 
policistů, vedoucí odboru Šlapák 
říká, že on zkrátka bohužel nedo-
stane od státu peníze na další lidi, 
kteří by mohli nepřetržitou službu 
vykonávat. „A ti stávající potřebují 
také dovolenou apod., nemohou 
sloužit bez přestávky čtyřiadvacet 
hodin denně,“ připomíná Šlapák. 
Proto dojde patrně k tomu, že v Bí-
teši bude policistů jenom jedenáct, 
bez vedoucího, a vypomáhat jim 
budou kolegové z jiných oddělení.

K  b í t e š s ké m u  s t a r o s t ov i 
Milanu Vlčkovi a jeho zástup-
ci Tomáši Kučerovi se připojil 
také místostarosta Velkého Me-
ziříčí Josef Komínek. Na setkání 
s veřejností, které se kvůli tomuto 
tématu konalo v kulturním domě 
ve Velké Bíteši minulou středu, 
tlumočil stanovisko Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko. „Valná 
hromada mikroregionu přijala 
usnesení, že členské obce nesouhla-
sí s chystaným zrušením OO Policie 
ČR ve Velké Bíteši a jeho nahraze-
ním služebnou policie,“ zdůraznil 
Josef Komínek. Ten se domnívá, 
že by se změna dotkla i bezpečnosti 

Obvodní oddělení policie v Bíteši se má změnit na policejní stanici
lidí ve Velkém Meziříčí. „Už jsme 
to zažili, zatímco policisté odjeli 
k případu do Velké Bíteše, rabovalo 
se ve Velkém Meziříčí a opačně. Ta 
situace bude zlodějům a jim podob-
ným jenom nahrávat,“ upozornil 
místostarosta.

Zástupci policie ale trvali na 
svém. „Policie jenom reaguje na 
to, jak rozhodne stát. Když nám 
nedá peníze, tak já nemám na 
mzdy. A stát je ten, kdo má platit 
za pocit bezpečí občanů,“ bránil se 
šéf policie Šlapák, „a koneckonců 
ze zákona je na prvním místě město, 
které má dohlížet na bezpečnost 
svých obyvatel. Já nechci rezigno-
vat na to, abychom negarantovali 
bezpečnost, ale zkrátka tam bude 
změna. Ale problém není jenom 
ve Velké Bíteši, je v celém kraji. 
Má zde vzniknout sedm takových 
policejních stanic. A i kdybych ty 
lidi navíc měl, stejně bych je nedal 
do Velké Bíteše, ale jinam. Tam, kde 
je potřebují víc.“

Vzhledem k tomu, že velkobí-
tešští radní s touto připravovanou 
změnou, která by měla zřejmě 
nastat v prvním čtvrtletí příštího 
roku, nesouhlasí, schválili na svém 
zasedání text petice. V něm poža-
dují zachování obvodního oddělení 
ve stávající podobě. Petici, která je 

k dispozici na pěti místech (včetně 
městského úřadu na Masarykově 
náměstí ve Velké Bíteši), podepsalo 
již kolem šesti stovek lidí. Svoji 
podporu slíbil také senátor Vítěz-
slav Jonáš, který do Velké Bíteše 
na veřejné setkání přijel namísto 
zaneprázdněné senátorky Dagmar 
Zvěřinové. „Zeptám se ministra, 
zda nehodlá přijít s dalšími škrty 
a jestli tady zůstane alespoň těch 
jedenáct strážníků,“ připojil se 

Jonáš. A právě sestupné tendence se 
obává i bítešský starosta. „Aby ten 
počet policistů neklesl nakonec tak, 
že tady nebudeme mít žádného,“ 
vyjádřil svoje znepokojení Vlček, 
kterého na zasedání podpoř ili 
i někteří další radní Velké Bíteše. 
Samotným obyvatelům ale zřejmě 
celá věc na srdci příliš neleží, do 
kulturního domu jich totiž zavítala 
jenom hrstka. 

Iva Horká

Ačkoliv se problematika přeměny oddělení na stanici týká bezpečnosti 
samotných občanů, na setkání, kde se mohli vyjádřit, jich moc nepřišlo. 

Foto: Iva Horká

Michaela Salašová. 
Foto: Martina Strnadová

Novinka ve Velkém Meziříčí – cvičení K2 hiking.   Foto: Martina Strnadová
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Hejtmani jednali 
o rozpočtu

Zdravotnictví, doprava a bu-
doucnost evropských fondů byly 
hlavními body programu jednání 
Rady Asociace krajů České repub-
liky, které se konalo v Herálci na 
Vysočině. Předseda AKČR Michal 
Hašek tlumočil obavy asociace 
z důsledků Memoranda o restruk-
turalizaci a redukci lůžkového 
fondu – nemocničních lůžkového 
fondu a dále z absence základní 
debaty o znění budoucí úhradové 
vyhlášky. „Ta bude mít svým cha-
rakterem obrovské dopady do bu-
doucího fungování nejen krajských 
nemocnic. Požadujeme seriózní 
debatu nad úhradovou vyhláškou 
a upozorňujeme, že odmítáme za 
ministra zdravotnictví plnit jeho 
sliby o navýšení platů zdravotníkům 
a sanovat jím podpoření zvyšování 
DPH, které bude mít do rozpočtů 
veřejných zdravotnických zařízení 
dopady,“ uvedl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek. Předseda 
AKČR Michal Hašek veřejně vy-
zval ministra zdravotnictví Leoše 
Hegera, aby krajům a zdravotnic-
kým odborům předložil návrh 
úhradové vyhlášky a hejtman Vy-
sočiny Jiří Běhounek konstatoval, 
že Rada AKČR se rezolutně posta-
vila proti myšlence zvažovaného 
rušení protialkoholních záchytných 
stanic, neboť by tak byl zásadním 
způsobem narušen systém pomoci 
při boji s alkoholismem, který 
patří mezi velice závažné drogové 
závislosti.

V čerpání evropských dotací 
jsou krajské Regionální operační 
programy standardně na devíti 
z deseti nejlépe čerpajících dotač-
ních struktur. „Není tedy důvod, 
aby vláda útočila na fungující ROP. 
Souhlasíme s tím, že do budoucna je 
třeba méně operačních programů, 
ale jsme zásadně proti tomu, aby 
byly postiženy struktury, které jsou 
funkční a osvědčily se,“ uvedl Ha-
šek a upozornil, že nyní připravo-
vané nastavení čerpání evropských 
dotací se dotkne v pořadí dvou 
následujících volebních období.

Dopad do budoucích rozpočtů 
bude mít i případně zvyšované 
mýtné na vybraných silnicích I. tříd 
a dálnicích. „Legitimně se obá-
váme, že doprava na souběžných 
komunikacích kolem zpoplatněných 
úseků bude i nadále houstnout. 
Krajské silnice II. a III. tříd, do 
kterých jsme na Vysočině v loňském 
roce investovali i za podpory EU 
fondů více než miliardu a stejnou 
částku i letos, nejsou na takové 
zatížení připravené a trpí. Zatímco 
výnosy z mýtného jdou do státní 
kasy, regiony přes jejichž silnice 
těžké kamiony bez poplatku jezdí, 
nedostanou nic,“ upozorňuje na 
problém tížící Vysočinu hejtman 
Jiří Běhounek. A lepší to bohužel 
podle něj nebude v dalších letech 
ani s veřejnou dopravou, která je 
nyní více než kdy jindy důležitá 
pro udržení mobility obyvatelstva 
a ministerstvo dopravy ji ohro-
žuje jednostranným nenaplňová-
ním Memoranda o drážní dopravě. 
„Kraje naplní do poslední koruny 
vše, k čemu se v memorandu za-
vázaly, a to i v době propadů 
daňových výnosů. Totéž očekávají 
od ministerstva f inancí,“ uvedl 
rezolutně k chování ministerstva 
fi nancí Michal Hašek.

Jitka Svatošová, 
KrÚ kraje Vysočina

Sedmnáctiletá Hana Pařízková je student-
kou sexty velkomeziříčského gymnázia. Je 
všestranně nadaná, což navíc dokáže zúročit. 
Dokladem toho jsou její mimořádné úspěchy 
nejen v krajských, ale i v republikových 
a dokonce mezinárodních vědomostních 
soutěžích. Zvítězila například v celostátním 
kole zeměpisné olympiády. Coby členka 
týmu ČR přispěla k zisku druhého místa 
v mezinárodní soutěži National Geographic 
World Championship v Mexiku roce 2009 
a další. Za své výsledky byla nedávno oce-
něna jedním z nejvyšších krajských vyzna-
menání – dřevěnou medailí.

Člověk se nesmí vyvyšovat, říká členka Mensy Hana Pařízková
Poslední do-

bou se možná 
mluvilo hlav-
ně o tom, že jsi 
obdržela dřevě-
nou medaili. Co 
tě ale potěšilo 
a s medailí to 
nesouvisí?

O prá zd n i-
nách jsem byla 
jako vedoucí na 
táboře a děcka 
mě  v  d o t a z -
nících zvolila 
za nejoblíbeněj-
ší, z toho jsem 
měla velkou ra-
dost.

Jaký to byl 
tábor?

P r o  v í t ě z e 
matematické 
soutěže Jáma 
lvová. Já jsem ji 
taky dřív dělala 
a teď jsem tam 
druhým rokem 
byla jako vedou-
cí děcek, které 
baví matika.

A kd y ž  s e 
podíváme na 
tvoje soutěžní 
úspěchy, jichž 
je opravdu hod-
ně. Kterého si 
ceníš nejvíc?

Cením si vše-
ho, ale meziná-
rodn í soutěž , 
kterou organi-

zuje National Geographic, je pro mě nejvíc.
Můžeš ji přiblížit?
Soutěží se především v zeměpisu. Potom 

je tam nějaká biologie, dějepis, ono to s tím 
zeměpisem hodně souvisí. Zaměřené je to 
všeobecně, na celý svět.

Soutěž probíhala v Mexiku, jaké to 
tam bylo?

Hrozně fajn. Byli tam se mnou ještě dva 
kluci, jeden z Karviné a druhý z Českých 
Budějovic, a taky pan docent Kolejka z Ma-
sarykovy univerzity. Samotná soutěž trvala 
asi pět dní a my jsme si to protáhli o dalších 
deset a jezdili jsme po Mexiku.

Jaké máš odtamtud největší zážitky?
Zaujali mě Mexičani, jsou to zvláštní lidi. 

Jsou na jednu stranu moc příjemní, rádi si 
s vámi popovídají. Na druhou stranu jsou 
trošku zvláštní v tom, že jsou hrozně zdvo-
řilí, ale tak, že když se jich na něco zeptáte, 
vždycky vám odpoví, a to i když vůbec neví, 
na co se jich ptáte. Když jsme hledali nějaký 
hotel, zeptali jsme se tří lidí a každý nás po-
slal někam jinam, protože nikdo z nich vůbec 
netušil, kde ten hotel je. Jen jim bylo hloupé 
odpovědět nám, že to neví.

Jinak je tam moc zajímavá příroda. Byli 
jsme i na sopce, vyhaslý, ve výšce 4,5 tisíce 
m n. m., takže tam to byla úplně měsíční 
krajina, moc se mi to líbilo. A města taky 
pěkný, ale samozřejmě jsme nepoznali to, jak 
tam žijou normální lidi, protože člověk se do 
těch chudších čtvrtí vůbec neodvažuje, když 
je tam jako turista.

Jaký obor tě vlastně nejvíc baví?
Celkově přírodní vědy. Ono to spolu hodně 

souvisí a nedá se říct, jestli jenom biologie 
nebo zeměpis, prostě přírodní vědy. Chtěla 
bych něco z toho určitě i studovat.

Lákalo tě to už odmalička?
Odmala mě hodně baví číst a odmala mě 

hodně baví příroda. Obojí.
Tvoje největší úspěchy jsou v zeměpisu?
Asi jo. Je to způsobené tím, že v zeměpisu 

máme už od šesté třídy celostátní kola. Za-
tímco ostatní soutěže končí okresem nebo 
krajem. Takže v zeměpise je víc příležitostí 
vyniknout.

Ale zápřah máš mnohem širší. Zúčast-
ňuješ se olympiád v oborech zeměpis, 
dějepis, biologie, matematika…

Chemie, fyzika…
Čeština taky?
No, na češtinu jsem vždycky „nemocná“. 

Ta se mi tak nějak vyhýbá (smích). Nemyslím 
si, že v ní nějak zvlášť vynikám, ale určitě 
mně nedělá žádný problém.

Je vidět, že tvým oborem jsou opravdu 
přírodní vědy. Je něco, co ti vyloženě 
nejde?

Co mně fakt nejde, to jsou sporty. Neří-
kám, že mně vždycky nebaví, ale fakt mně 
nejdou.

Jaké máš záliby?
Hlavně knížky, pak fl étna a zčásti i kresle-

ní. Od první třídy jsem chodila do výtvarky, 
ale letos jsem přestala, už není čas.

Vím, že jsi dělala test inteligence a přija-
li tě do Mensy. (Členem Mensy se může stát 
každý, kdo dosáhne v testu inteligence, schvá-

leném mezinárodním dozorčím psychologem 
Mensy International Ltd., výsledku mezi 
horními dvěma procenty celkové populace. 
– pozn. red.) Byl to tvůj nápad si to zkusit?

To chtěla hlavně mamka. Přišla s tím a já 
jsem si řekla, že je to docela dobrej nápad. 
Tak jsme tam jely. Bylo to minulej rok na 
podzim.

Jakého jsi dosáhla výsledku?
156.
Při měření IQ vůbec nejde o nabyté vě-

domosti. Takže pro představu, jak takový 
test vypadá?

IQ test, který já jsem dělala a je standardní 
v Česku, byl sadou, tuším, třiceti otázek. 
Časový limit byl půl hodiny. Šlo jenom 
o doplňování obrázků. Osm obrázků a de-
vátej doplnit. Takže i kdyby si to chtěl udělat 
cizinec, není limitován jazykem. Otázky byly 
postupně těžší a těžší. Já jsem dělala ten, kte-
rý je do 160 a měla jsem v něm jednu chybu.

Do Mensy se u nás bere od IQ 130, takže 
teď jsi členkou Mensy. Co z toho pro tebe 
vyplývá?

Pro „mensany“ je časopis, který mi pravi-
delně chodí. A pak se můžu účastnit různých 
akcí s Mensou – exkurzí, setkání… Oni tomu 
říkají stimulující prostředí, že se potkáte 
s těma lidma, kteří jsou hodně inteligentní.

Už jsi něco absolvovala?
Zatím ještě ne, vždycky mně do toho něco 

vleze. Ale určitě bych někdy ráda. Myslím 
si, že je to celkem fajn, potkat se občas s ji-
nejma lidma.

Tohle mě přivádí na související otázku. 
Je jasné, že vynikáš nad ostatní svými 
vědomostmi. Jak to vnímáš v kolektivu, 
je to výhoda nebo hendikep, mít takhle 
vysoké IQ?

Myslím si, že mě to nikdy nijak zvlášť 
nehendikepovalo. Člověk to nesmí dávat 
tak nějak moc najevo, nesmí se vyvyšovat, 
nebo říkat, já jsem lepší, než vy. Prostě 
pokud normálně komunikujete s ostatníma, 
tak i když mají v něčem trochu jiný zájmy, 
vždycky si najdete něco, o čem se dá mluvit. 
Rozhodně jsem nikdy neměla problém vy-
cházet s ostatníma.

Asi jsem měla i štěstí na dobrou třídu, na 
základce i teď. Kdyby v ní byli nějací ti gráz-
líci, s těma bych si asi opravdu neměla co říct.

Ale když má někdo ve škole pořád samé 
jedničky, tak je prostě šprt. Asi se na tebe 
dívali taky tak, nebo ne?

No tak to asi jo, ale s tím se člověk musí 
smířit.                   (Pokračování na straně 5.)

Pavel Bobek s Malinabandem 
vystoupili v Meziříčí

Zpěvák a architekt Pavel Bobek zazpíval v pátek 25. listopadu ve 
velkomeziříčském Jupiter clubu. Doprovodila jej skupina Malinaband, 
již tvoří členové Druhé trávy v čele s multiinstrumentalistou Lubošem 
Malinou. Na dobro (také na lap steel a kytaru) hrál Luboš Novotný, který 
je řazen mezi světovou elitu ve hře na tento nástroj, na akustickou kytaru 
slovenský muzikant Emil Formánek, na kontrabas Tomáš Liška a jako 
host na bicí kapelu doplnil Jiří Stivín.

V jejich podání zazněly písně, z nichž mnohé vyšly na dosud posledním 
cédéčku čtyřiasedmdesátiletého zpěváka pod názvem Antologie. Mezi 
nimi například Má dívka N s textem Jiřího Grossmana. Tutéž literu měla 
v názvu i další skladba otextovaná Petrem Spáleným – Písmeno N. Na 
Dálniční hlídce se zase podíleli Bruce Springsteen spolu s Pavlem Vrbou. 
Nechyběly ani hity jako Pojď stoupat jak dým nebo Oh, Ruby, nechtěj mi 
lásku brát. Když už tak Bobek vzpomněl na některé své kolegy, nemohl 
vynechat ani Karla Zicha a jeho song, který pro něj napsal. „Tehdy Karel 
Zich odjel na svůj nešťastný výlet na Korsiku a nikdy se živý nevrátil. 
Předtím mi slíbil, že spolu uděláme tuhle píseň,“ popsal Bobek pozadí 
vzniku skladby Muž, který nikdy nebyl in, jejíž název v podstatě přesně 
vystihuje i osobnost samotného interpreta.               

 Martina Strnadová

Pavel Bobek, jejž doprovodil Malinaband v čele s Lubošem Malinou 
(vpravo).                                                             Foto: Martina Strnadová

Druhý koncert v rámci Klubu 
přátel hudby (KPH), který opět 
začal fungovat v Jupiter clubu, 
náležel výtečným klavírním im-
provizátorům Zdeňku Královi 
a Tomáši Ibrmajerovi. Oba patří 
k improvizátorské špičce v naší 
zemi, což ostatně dokázali i vel-
komeziříčskému publiku. To si 
užilo brilantní výkony umělců, ale 
i jejich neotřelý humor. V první 
půli večerního vystoupení, jež se 
konalo v koncertním sále Jupiter 
clubu minulou středu, se klavíristé 
předvedli improvizacemi (hraním, 
které není zapsáno do not a je tedy 
pokaždé jiné), které si sami zvolili. 
Po přestávce pak dali možnost po-
sluchačům, aby si vybrali skladby, 
na které chtějí, aby umělci improvi-
zaci uplatnili. Vyhověli téměř všem 
požadavkům a závdavkem přidali 
i další známé či méně známé písně 
a kompozice podle svého výběru 
a momentální nálady či nápadu. 
„Improvizujeme na motivy vážné 
hudby i jiných žánrů, ale kupříkla-
du též třeba i na zajímavé jméno 
či hudbu z Večerníčku,“ vybídl 
k hledání námětů Král. A pak se se 
svým kolegou nestačil divit, co si 
na ně Velkomeziříčští vymysleli. 
Požadovali improvizaci na Ježkův 
Buggati step, Život je jen náhoda, 
Dvořákovu Novosvětskou, Verdiho 
Sílu osudu, Beethovenovu Elišku či 
variaci na dva tóny velké septimy, 
na vánoční téma a další. Vzájemný 
souboj pak oba hráči završili spo-
lečným hraním čtyřručně, což divá-
ky naprosto pohltilo.    (Pokr. str. 5.)

Improvizace je náročná, ale může být 
i zábavná, dokázali klavíristé

Petra Macková a Jiří Fučík zahráli skladbu Ministep od Josefa Koreše. 
Foto: Iva Horká

Zdeněk Král a Tomáš Ibrmajer využili ke svým famózním improvizacím 
nejen klávesy klavíru, ale i jeho struny v útrobách (viz snímek). 

Foto: Iva Horká

Hana Pařízková s medailí.                               Foto: Martina Strnadová

Více informací
o dění v kraji

na
www.kr-vysocina.cz
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná 
shromáždění, která se konají ka-
ždou 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

Stoupat na horu
Ve 24. žalmu, který se v církvi čte v adventní době, najdeme následující 

otázku: Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? Sna d ji mohu vyjádřit o něco sro-
zumitelněji: Kdo prožije život na jeho výšinách, v tom, co je opravdu dobré?

Žalm uvádí na prvním místě toho, „kdo má čisté ruce“. Těžko člověk 
může prožít život dobře, lpí-li na jeho rukou něco hrozného. Krádež, násilí, 
vražda – to vše sráží lidský život z hory do propasti. Ale nejen spáchaný 
zločin zhoršuje kvalitu života. Jde také o to, jaké je naše nitro. To je totiž 
další věc – „ryzí srdce“. Zášť, zloba, závist, nenávist – to vše znehodnocuje 
naše dny. A naopak – tam, kde je naše srdce oproštěno od této špíny, tam 
jsme Bohu i lidem blízko, tam je život dobrý. Za třetí, život na výšinách 
prožije ten, kdo „nezneužije duši“, nebo podle jiného překladu ten, kdo 
„neobrací duši k marnosti“. Myslím, že to je velice aktuální, protože právě 
dnes se zbytečností a prázdnoty nabízí víc než kdykoli dřív. Stále lepší 
technologie nám umožňují život pohodlný a velmi usnadněný, pokud ho 
srovnáme s životem našich předků. Máme tím pádem víc času na hlouposti, 
útočí na nás obrovská nabídka zábavy, bezmyšlenkovitého či iluzorního 
přežívání. I to může zhoršovat kvalitu života. Je lépe mít hlubší životní 
obsah, náplň, která stojí za to, mít úkol, který má smysl a je užitečný. 
Zábava, hry, sport, to všechno je fajn, ale nenechme se tím pohltit, jinak 
z nás budou prázdné a tupé fi gury, které se nezajímají o svět kolem sebe 
a problémy druhých. A poslední věc, kterou žalm uvádí – nemáme „pří-
sahat lstivě“. To znamená – nemáme klamat. Važme si pravdivých slov 
a pravdivých postojů a nenechme se zlákat vějičkou výhod za cenu lži, 
lsti či podvodu. Kde druhým něco nakukáme, nějak je obalamutíme, řečí 
lstivou ošálíme, tam není Bůh blízko, tam se mu vzdalujeme. Vím, že 
existuje i milosrdná lež, někdy neříci pravdu je pravdivější než všechno 
vyklopit, ale to jsou chvíle výjimečné, s těmi je třeba velice šetřit a dlouho 
je zvažovat. V zásadě platí, že je dobré nemluvit lživě, nemyslet lstivě.

Takový způsob života je tedy Bohu blízký a lze ho považovat za 
dobrý. Samozřejmě v tom všelijak selháváme. Nejsme ideální, neži-
jeme vždycky jen a jen dobře. Ježíš na rozdíl od nás žil život dobrý 
ve všech zmíněných ohledech. On cestu na horu Hospodinovu pro-
šlapal a stále znovu nás inspiruje. Nemusíme se kutálet ze svahu 
dolů, můžeme pomaličku stoupat za ním. Zvládneme v letošním 
adventu udělat alespoň několik takových kroků?   Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 30. 11. do 4. 12. 2011
Středa 30. 11. – svátek apoštola sv. Ondřeje
 7.00 mše sv. – roráty, za rodiče Sittovy a jejich 
 dva syny, rodiče Pospíšilovy a syna, 
 za manžele Pacalovy o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. Prajka
Čtvrtek 1. 12. – 1. čtvrtek v měsíci, den modliteb za kněžská povolání
 7.00 mše sv. volný úmysl o. Prajka
17.30 pobožnost
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. Parajka
Pátek 2. 12. – 1. pátek v měsíci
8.00 mše sv. za rodiče Charvátovy, Dvořákovy, 
 Josefa Doležala, rodiče a duše v očistci o. Prajka
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. roráty pro děti, za živou a zemřelou 
 rodinu Valičkovu, za Boží pomoc a ochranu o. L. Sz.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. Parajka
Sobota 3. 12. – památka sv. Františka Xaverského, kněze
 7.00 mše sv. za Bohumila Sojku o. Prajka
18.00 mše sv. za Stanislava Krejčího, živou 
 a zemřelou rodinu Krejčovu a za duše v očistci o. Parajka
Neděle 4. 12. – 2. neděle adventní, zimní pouť
 7.30 mše sv. za Jaromíra Kratochvíla, dvoje rodiče, 
 za děti a jejich rodiny, za duše v očistci 
 a za Petra Muchu o. Prajka
 9.00 mše sv. latinská za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti s udělováním svátosti křtu, 
 za děti, které přijímají křest a rodinu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skryjovu, 
 Kutlvašrovu, Pospíchalovu a duše v očistci o. Prajka

Farní oznámení
Mše sv. roráty pro dospělé budou ve středu v 7.00 a roráty pro děti budou 
v úterý a v pátek v 16.30. Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež. 
Ve čtvrtek od 9.00 bude návštěva nemocných. Ve čtvrtek večer v 17.30 
se budeme modlit za nová kněžská povolání, po večerní mši sv. bude 
teologická hodina. V pátek od rána do soboty bude adorace nejsvětější 
svátosti. V pátek od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. V sobotu v 18.30 bude příprava rodičů před křtem. V neděli 
v 16.00 bude setkání dětí se sv. Mikulášem. Setkání andělů bude v 15.30 
na faře. Nedělní mše sv. v 9.00 bude v latině. Děkuji všem, kteří pracovali 
ve farnosti. V sobotu v Netíně bude pouť první soboty v 16.00 (ve 12.30 
jdou pěší, v 15.00 odjíždí autobus). V sobotu v 19.00 bude společná vigile 
2. adventní neděle. Zveme všechny farníky. 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. Hlásit se můžete na faře 
v úředních hodinách. Záloha je 1.500 Kč. Prosíme zájemkyně, které by se 
chtěly účastnit modliteb matek, ať se přihlásí ve farní kanceláři.  -P.LSz-

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 2. 12. – 1. pátek v měsíci
17.30 Horní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Jindřicha Fňukala a rodiče o. Parajka
Neděle 4. 12. – 2. neděle adventní
9.45 Horní Bory mše sv. za rodinu Křížovu, Černých, 
 sourozence a manžela o. Parajka

Českobratrská 
církev evangelická
1. 12.: 18 hodin – biblická 
hodina, 4. 12.: 9 hodin – bo-
hoslužby (2. neděle adventní).
Husův dům, U Světlé 24, 
www.velke-mezirici.evangnet.
cz                               -PJ-

Hudební odpoledne pro seniory
Sociální služby města Velké Meziříčí pořádaly hudební odpoledne pro 

seniory a všechny milovníky dechovky. Uvítací slovo patřilo starostovi 
Radovanu Necidovi a ředitelce sociálních služeb města Janě Jurkové. 
K poslechu a tanci hrála kapela pana Sedlaříka. V sále Jupiter clubu se 
sešlo na 250 občanů nejen z Velkého Meziříčí. Veselá sedma hrála až do 
večerních hodin.

Předvánoční posezení dovolilo všem přítomným alespoň na chvíli za-
pomenout na starosti všedních dnů. Mnoho občanů si však postesklo, že 
jedno hudební odpoledne je málo. Mohu už nyní slíbit, že pro naše občany 
rádi zajistíme a uskutečníme hudební odpoledne s dechovkou dvakrát 
v roce. Budeme vás všechny včas informovat. Vážení občané, těší nás, 
když jste spokojeni a cítíte se v naší společnosti příjemně.

Především chci také poděkovat za skvělou spolupráci a podporu našemu 
zřizovateli, městu Velké Meziříčí. Pak také střední škole řemesel a slu-
žeb, která nám vždy pomáhá v organizačních záležitostech. Děkujeme 
též moderátorce programu, účinkujícím dětem a studentům, kteří byli 
v našich očích úžasní a určitě svým vystoupením rozehřáli mnoho srdcí.

Místo na poděkování patří také všem zaměstnancům Jupiter clubu 
a sociálních služeb.                                                               Jana Jurková

Kadeřnice ze SOŠ Jana Tiraye 
uspěly v Rakousku

Adeptky kadeřnického řemesla z velkobítešské SOŠ Jana Tiraye za-
bodovaly dne 7. 11. 2011 na kadeřnické soutěži v rakouském St. Pöltenu. 
Soutěž s názvem Hairdresser Open 2011 byla uspořádána pro kadeřnice 
a kadeřníky z Dolního Rakouska, Saska, Slovenska, České republiky 
a Maďarska, pod záštitou Kraje Vysočina.

Žákyně SOŠ Jana Tiraye se do soutěže zapojily hned v několika 
kategoriích. Kristina Perglová soutěžila v pánské kategorii, kterou po-
řadatelé nazvali Street Fashion a umístila se na 4. místě. Nikola Horká 

soutěžila v dámské kategorii 
nazvané Večerní účes (Live 
Ball) a vybojovala 7. místo, 
Jana Šobová získala krásné 
5. místo za výsledek své prá-
ce v kategorii Před a po pro 
zákazníky (proměna), a tím 
se navíc zařadila do trojice 
nejúspěšnějších českých 
kadeřnic a přispěla k získání 
poháru pro Kraj Vysočina.

Vzh ledem k počet né 
a opravdu kvalitní konku-
renci jsou jednotlivé výkony 
našich kadeřnic i celkový 
výsledek jejich snažení obdi-
vuhodné. Akce tohoto druhu 
je zdrojem inspirace pro 
jejich profesionální kariéru 
i cennou životní zkušeností, 
kterou většina žáků z oboru 
nemá možnost získat.

Všem soutěžícím škola 
děkuje za vzornou reprezen-
taci v zahraničí.

Jana Uhlířová, 
učitelka odbor. výcviku

Program Leonardo da Vinci – 
projekt mobility na HŠ Světlá a OA

V období od 30. 9. do 28. 10. 2011 se 14 studentek 3. a 4. ročníku 
zúčastnilo stáže v okolí durynského Siegmundsburgu v SRN. Tato stáž 
byla realizována v rámci evropských programů Leonardo da Vinci projekt 
mobility, které mají za úkol zprostředkovat studentům první kontakt 
s cizojazyčným prostředím v zaměstnání. Studentky v hotelích a penzi-
onech, kde celý měsíc pracovaly, získaly nejen pracovní zkušenosti, nové 
kontakty a zážitky, ale i skvělé ohodnocení své práce. Při odjezdu bylo 
německé spolupracující agentuře Siegmundsburger Haus Werraquelle 
GmbH ve všech hotelích oznámeno, že nadále chtějí přijímat praktikan-
ty z České republiky. Nutno dodat, že studentky HŠ Světlá a OA Velké 
Meziříčí nereprezentovaly jen svou školu či naše město, ale vlastně celou 
republiku, neboť agentura do této doby spolupracovala pouze se školami 
v Polsku a Maďarsku.

Důležitým bodem celého projektu byl tzv. projektový den, během které-
ho byly studentkám předány Europasy a Certifi káty s jejich hodnocením. 
21. 11. 2011 se na hotelové škole sešli nejen rodiče dívek, ale i zástupci 
kraje (RNDr. Marie Kružíková), města Velké Meziříčí (pan Josef Komí-
nek, Ing. Pa-
vel Stupka), 
školy a  ně -
mecké agen-
tury (Manfred 
Müller), kteří 
měli možnost 
posoudit vý-
sledky projek-
tu. Studentky 
připravily 
prezentace 
jednotlivých 
pracovišť a ochutnávku sedmi specialit z durynského prostředí, jejichž 
recepty budou součástí malé projektové kuchařské knihy. Na realizaci 
pohoštění a na přípravě celé slavnosti se podílely i odborné učitelky – 
Mgr. Eva Čech Cejnková a MVDr. Růžena Marková, kterým patří velký 
dík.

Následně byl celý projekt představen studentům i učitelům hotelové 
školy formou prezentací jednotlivých pracovišť, kterých se ujaly účastnice 
stáže. Všechny hodnotí svůj pracovní pobyt v Německu velice pozitivně 
a neváhaly by s návratem na stejná místa ani v budoucnu. Přejme všem 
ostatním studentům naší školy, aby našli odvahu a chuť zúčastnit se po-
dobných projektů i v budoucnosti a pokračovali tak v propagaci dobrého 
jména naší školy.

Za realizační tým Mgr. Václav Macek a Mgr. Petra Tomanová

Páté společné setkání
v rámci projektu Comenius

V rámci projektu Comenius navštívili žáci a učitelé ZŠ a MŠ Křižanov 
ve dnech 9. až 13. listopadu italské město Benátky – Campalto. Při pří-
jezdu nás přivítalo krásné slunečné počasí, které vydrželo po celou dobu 
našeho pobytu. Setkání v Campaltu se zúčastnili čtyři žáci a dvě učitelky 
z naší školy. Děti byly ubytovány v italských rodinách a měly tak možnost 
alespoň trochu poznat způsob života v jiné zemi.

V dopoledních hodinách jsme navštívili dvě školy a jednu mateřskou 
školu. Byli jsme přímo ve vyučování a také jsme seznámili tamější děti 
s Českou republikou a naučili je několik českých slovíček – pozdravů. 
Italské děti pro nás měly připravené tanečky, písničky a vystoupení škol-
ního orchestru, který mimo jiné zahrál hymny všech zúčastněných zemí 
(ČR, Německo, Španělsko, Finsko, Severní Irsko, Rumunsko a Itálie). 
Bylo to velmi milé překvapení a jistě také náročné, neboť školu navštěvují 
děti od 6 do 12 let.

S učiteli jsme jednali o splnění zadaných úkolů v rámci projektu, vymě-
nili jsme si maskoty jednotlivých zemí a připravili úkoly pro další setkání, 
které proběhne na přelomu února a března příštího roku v Severním Irsku. 
Porovnávali jsme a diskutovali o školství v jednotlivých zemích, způsobu 
výuky, stravování, chování žáků a jejich znalostech.

Pro děti byly určitě nejzajímavější výlety, které pro nás školy připra-
vily. První byl do Benátek, města plného mostů, kanálů, úzkých uliček, 
lodí, ale také holubů, které jsme s oblibou krmili. Na druhém výletě jsme 
cestovali lodí a zastavovali na různých ostrovech. Na ostrově Murano 
jsme navštívili muzeum skla a školu, ve které se studenti učí vyrábět 
skleněné výrobky. Všichni jsme se s úžasem dívali, jak během tří minut 
vznikne skleněný koník. Další ostrov Burano je zase známý vyšíváním 
krajek, šatů a ubrusů. Také jsme navštívili typickou rybářskou restauraci 
a ochutnali různé mořské plody a ryby. Z výletu jsme se vraceli až za 
tmy, unavení a plní zážitků. V době naší návštěvy probíhaly v Campaltu 
oslavy svátku sv. Martina, na které jsme byli také pozváni. Děti s učiteli 
a rodiči chodí v průvodu na koledu, ve městě jsou trhy a spousta koncertů, 
jako tradiční pokrmy se podávají fazole s těstovinami, čočka se špekem 
a vařené žaludky. Všechny rodiny pečou cukroví ve tvaru Martina na koni. 
Tento svátek se v naší zemi neslaví, a tak to bylo pro nás velmi zajímavé.

Jsme rádi, že 
jsme se mohli 
s e t k á n í  z ú -
častnit, získali 
jsme spoustu 
nových zku-
šeností a pro-
h l o u b i l i  s i 
znalosti ang-
lického jazyka.

D. Kolářová, 
A. Madroňová, 
David, Eliška, 

Bára a Vítek
Foto:

archiv 
ZŠ Křižanov

Jak akce bude probíhat?: Dvoji-
ce informovaných žáků starších pat-
nácti let budou informovat kolem-
jdoucí občany o tom, že 2. prosinec 
je Světový den boje proti AIDS 
a budou jim předávat informační 
materiály se základními údaji, pří-
padně odpovídat na dotazy. Zároveň 
jim budou nabízet odznak červené 
stužky, která je celosvětovým sym-
bolem solidarity s infi kovanými vi-
rem HIV a důkazem toho, že si lidé 
nebezpečí AIDS a nutnost prevence 
uvědomují. Cena odznaku bude 
nejméně 20 Kč. Důraz je kladen 
nejen na sbírku, ale v nemenší míře 

na předání informací veřejnosti, 
i těm, kteří na sbírku přispět ne-
chtěli. Osvětový leták bude předán 
i těm lidem, kteří z různých důvodů 
nepřispěli na sbírku.

Kontaktní spojení:
M g r .  D a n a  F r i d r i c h o v -

ská – koordinátorka projektu, 
224 231 524, Mgr. Zuzana Prou-
zová – výkonná ředitelka SPRSV, 
224 231 524, 606 917 488, e-mail: 
cervenastuzka@centrum.cz. Ad-
resa: SPRSV, P. O. B. 399, Seno-
vážná 2, 111 21 Praha 1, www. 
planovanirodiny.cz

ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí

Osvětová a informační kampaň Červená stužka
Světový den boje proti AIDS – 2. prosinec 2011

Jana Šobová (první zprava), jedna z vítě-
zek poháru pro Kraj Vysočina. 

Foto: archiv SOŠ Jana Tiraye

Foto: archiv Sociálních služeb města VM

Foto: archiv HŠ Světlá
a OA VM
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3. 12. 2011
v hospodě ve Zhoři

v 19 hodin.
Čerti, andělé

a Mikuláši,
první pivo zdarma.

Zve hospodský

Prodám
■ Citroën Berlingo 1,4i benzín, 
r. v. 2004, pětimístný, velký úložný 
prostor, střešní nosič. Levně dle 
dohody. Tel.: 737 716 527.
■ Zimní kola na disku na Opel 
Corsa, 4 ks. Cena 3.000 Kč. Tel.: 
605 473 015.
■ Flaušová vlněná paleta (2 ks). 
Velikost 54–56–58 na vyšší a sil-
nější postavu, zánovní. Cena za 
1 ks 200 Kč. Červené a černé, černé 
je s kapucí. Podrobnosti na tel.: 
736 473 883.
■  K a m na z n .  Pe t r y.  Tel . : 
605 318 073.
■ Kamna Petry v dobrém stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 731 829 953.
■ Pas. pilu a kot. brusku. Vše na 
dřevo. Tel.: 604 171 964.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbo-
vé brambory, odběr brambor od 
poloviny září, odrůdy Marabel, 
Adéla a Belana. Volejte nejlépe 
po 17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■  Prase, váha 140 kg ,  cena 
29 Kč/kg. Tel.: 604 894 701.
■ Pneu 195/65 15, zimní, 5–6 mm, 
1.500 Kč/sada. Pneu 195/50 15, let-
ní, velmi málo jeté, 2.000 Kč/sada. 
Tel.: 723 213 638.
■ Konzumní brambory Marabel, 
Magda. Tel.: 608 881 205.
■ Dětský proutěný koš. Cena 
1.700 Kč. Tel.: 723 349 761.
■ 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.
■ Kojenecké věci (0–3 měsíce). 
Více info na tel.: 724 257 379.
■ Mlecí kameny do šrotovníku, 
průměr 30 cm, š. 10 cm, nevy-
balené. Cena dohodou. Dále pro-
dám škopek na maso, masivní, za 
symbol. cenu. Tel.: 566 520 048, 
721 833 829.
■ 4 ks zimních pneumatik na 
discích (165/70 13 R) – auto Felicia. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 776 815 588.
Koupím
■ Motor na Trabant s převo-
dovkou. Provozuschopný. Tel.: 
775 069 810.
■ Běžky s vázáním 160–170 cm 
a boty vel. 39–40. Tel.: 737 365 033.
■ Hoblovku, dlabačku a spodní 
frézku. Tel.: 733 502 674.
■ Knihy truhlářské, tesařské 
a řezbářské. Tel.: 733 502 674.

Nabíječku k telefonu Nokia 
3310 (starší typ). Kdo lev-
ně prodá nebo daruje? Tel.: 
739 100 979.

■ Sběratel koupí obrazy od au-
torů: Blažíček, Jambor, Lacina, 
Ullmann, Kavan, Kalvoda i jiné 
význačné krajináře. Koupím i celé 
sbírky. Prosím nabídněte. Tel: 
777 757 500.
■ 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 pouz-
dra na pistole, plechové muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 

uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, vatované kabáty, maskovací 
oblečení, vyznamenání, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, nášiv-
ky, masky, čepice, brigadýrky atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.
Nemovitosti
■ Koupím menší zahradu na 
Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 732 376 342.
■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, v klidné lokalitě. Tel.: 
737 390 783.
■ Prodám dvoupatrový rodin-
ný dům se zahradou na okra-
ji města Velké Meziř íčí. Cena 
dohodou. RK – nevolat! Tel.: 
737 184 052.
■ Nabízím k prodeji zrekonstru-
ovaný byt 2+1. Cena k jednání. Tel.: 
776 803 217.
■ Prodáváme ve Velkém Mezi-
říčí dům 2+1 na ul. Vrchovecká 
s dvorkem a zahradou. Výrazná 
sleva. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
■ Koupím RD u Náměště nad 
Oslavou nebo u Velké Bíteše. Tel.: 
603 570 191.

■ Prodám RD 3+1 u Velké Bí-
teše. Cihlový, částečně podskle-
pený, 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.
Pronájem
■ Hledáme pronájem 1-2 míst-
ností za účelem výuky jazy-
ků ve Velkém Meziříčí. Kon-
tak t:  in fo@jshonzik.cz , tel .: 
774 994 754.
■ Pronajmu částečně zaříze-
ný, velice pěkný cihlový byt 1+1 
(56 m2) v přízemí bytového domu 
v blízkosti centra Velkého Meziří-
čí. Nájem 5.000 Kč + inkaso. Tel.: 
608 544 345.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 737 052 502.
■ 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. pa-
tře. Jde o zděný byt s krásným 
výhledem na město na ulici Bezru-
čova. Cena 6.000 Kč + inkaso. Tel.: 
723 960 291.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.

Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Me-
ziříčí. Cena dohodou. Vol-
ná od 1. ledna 2012. Tel.: 
604 375 645.

Daruji
■ Milé kotě – kočičku. Tel.: 
737 365 033.
■ Daruji za odvoz pěkný funkč-
ní plynový sporák. Ruda. Tel.: 
566 536 337.
■ Zachovalé dámské kolo. Tel.: 
566 520 048, 721 833 829.

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

Člověk se nesmí vyvyšovat, říká členka Mensy Hana Pařízková
(Pokračování ze strany 3.)

Tak schválně, řekni, jak moc se učíš?
Vyloženě do školy se moc neučím. Většinou si to pamatuju ze školy, před 

písemkou si to třeba přečtu, například matiku nebo fyziku se většinou ne-
učím vůbec, to mi přijde, že stačí tomu rozumět a člověk se to učit nemusí.

Studuješ si to, co tě zajímá? Sleduješ odbornou literaturu?
Spíš si čtu různý knížky a články a co si z toho pamatuju, to si pa-

matuju…
Myslíš, že jsi nebyla o nic ochuzena, když jsi chodila do běžné 

základní školy v Měříně, namísto třeba do nějaké specializované 
školy pro nadané děti?

Naopak jsem ráda. Myslím si, že zvlášť na vesnických školách je ten 
přístup takovej trošku jinej než ve městě, že děcka jsou blíž učitelům, 
funguje to tam jinak. Jsem ráda, že jsem tam chodila, určitě mi to nijak 
neublížilo, naopak mi to dalo.

Přemýšlím nad tím, že kdybys šla do školy dřív a do nějaké té spe-
cializované, na tvém IQ by se toho asi tolik nezměnilo…

Já si právě myslím, že ty děti to spíš hodně vyřadí z běžné společnosti.
Když jsi obdržela krajské vyznamenání, říkalas‘, že bys v budoucnu 

chtěla dělat třeba genetiku. Čím jsi ale chtěla být jako dítě?
V první třídě jsem chtěla být spisovatelkou. Fakt jsem hrozně moc četla 

odmala, od tří – čtyř let.
Tak brzo? Kdo tě to naučil?
Naučila jsem se to sama. Sestra je o tři a půl roku starší, takže když 

chodila do první třídy, mně byly ty tři – čtyři, četla s mamkou v kuchyni 
u stolu, já jsem se na ně dívala a tak nějak jsem se to naučila. Pak jsem 
jednou přišla za mamkou na balkon, kde zrovna věšela prádlo, a říkám 
jí: mami, já umím číst.

Kolik tak přečteš knížek?
Záleží samozřejmě na tom, co to je, že jo. Tak asi kolem deseti za měsíc.

Když jsme se dotkly dětství – hrála sis jako malá taky normálně 
s panenkami nebo se stavebnicemi?

Měla jsem strašně moc plyšáků. Četla jsem sice hodně, ale vždycky 
s plyšákama.

A po kom myslíš, že jsi taková chytrá?
Tak taťka samozřejmě říká, že po něm (smích). Mamka to moc neřeší. 

Všem ale připadá, že jsem víc podobná mámě než tátovi, tak nevím.
Čím jsou tví rodiče a co dělá sestra?
Mamka je učitelka matematiky a zeměpisu. Tam ty geny určitě blízko 

jsou. A táta je technik, takže tam ta matika, fyzika taky je. Sestra letos 
prvním rokem studuje matematické inženýrství na VUT v Brně.

A nechal si už někdo ve vaší rodině změřit IQ?
To nevím. Strejda, mamčin bratr, ten učí na vysoký škole v Olomouci 

taky zeměpis – na pajdáku. Nevím, jestli si nechával měřit IQ, ale kdyby 
to udělal, myslím, že určitě aspoň těch 130 mít bude.

O svém budoucím povolání už nějakou představu máš. V téhle chvíli 
jsi rozhodnuta pro genetiku?

Ne, ne, já bych ráda dělala nějakou tu medicínu, genetiku, něco tako-
výho, zatím jsem se nezajímala konkrétně o to, kam bych šla. Říkám si, 
že mám ještě čas dva roky.

Láká tě taky cizina? Chtěla bys do světa na zkušenou?
Kdybych dělala nějakou vědu, výzkum, určitě by se mi hodilo jet někam 

do ciziny. Je to dobrá věc, to by mě lákalo.
Jsi dobrá na zeměpis – tak co cestování, co tě přitahuje, co bys 

chtěla poznat?
Já bych se pořád hrozně moc chtěla podívat do severní Evropy – Norsko 

nebo Island – to je můj sen, už dlouho.
A čeho bys chtěla v životě dosáhnout?
Mít šťastnou rodinu, dobrou práci, dělat, co mě bude bavit…

Martina Strnadová

Improvizace je náročná, ale může být i zábavná, dokázali klavíristé
(Pokračování ze strany 3.) Famóz-
ní. Skvělé. Bravo. Pochopitelně pak 
museli přidávat.

Stejně jako u prvního koncertu 
v rámci KPH, na němž vystoupil 
Jiří Stivín, se jako předskokani 
představili žáci ze zdejší umělecké 
školy, tentokrát ze třídy Mgr. Hany 
Doležalové st. a ml. Svoji klavírní 
hru předvedli Hana Oulehlová, 
Radka Uchytilová, Justýna Amb-
rožová, Petra Macková a Jiří Fučík. 
Dvě dvojice hrály čtyřručně, J. Am-
brožová pak sólově.

Koncert připravil Jupiter club ve 
spolupráci s uměleckou agenturou 

Globart Brno pod vedením Jiřího 
Jahody. Ten je tedy jak vidno nejen 
výborný manažer a jednatel zmí-
něné společnosti, ale též houslista. 
Na jeho hudební výkon se mohou 
posluchači těšit hned v příštím 
vystoupení, které se bude konat 
třetího ledna příštího roku v 19.30. 
Představí se na něm Moravské 
klavírní trio (klavír, housle, vio-
loncello) a operní hosté – japonská 
mezzosopranistka Miki Isochi 
a basbarytonista Jiří M. Procházka. 
Součástí koncertu bude i novoroční 
přípitek starosty našeho města.

Iva Horká

► Jiří Jahoda (vpravo) opět potěšil velkomeziříčské diváky, kteří zaplnili 
koncertní sál.                                                                           Foto: Iva Horká

Součástí Adventních světýlek bylo i vystoupení pěveckého souboru Har-
monie pod vedením O. Ubrové a A. Svobodové.            Foto: Iva Horká 

Krásný stříbrný smrk se rozzářil minulou neděli vpodvečer, kdy na něm 
byla zažehnuta adventní světýlka.                                    Foto: Iva Horká

Na náměstí se vrátil vánoční strom (Více foto na našem webu.)
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Příjem inzerce
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.
Platnost cen 30. 11. 2011 – 7. 12. 2011

 – Dagmar Pospíšilová, ve spolupráci s fi rmou

Rozinky 100 g prodejní cena   5,90 Kč
Mandle jádra volně 1 kg prodejní cena  119, – Kč
Arašídy pražené, neloupané 400 g prodejní cena  26,90 Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zdenky Vorlové,
Velké Meziříčí
tel.: 604 103 997
Nevíte čím překvapit pod stro-
mečkem?
Nabízíme vám dárkové pouka-
zy v jakékoliv částce: lze s nimi 
dobít kredit, zakoupit sportovní 
vybavení nebo sportovní oble-
čení na squashi.
www.squashvm.cz

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

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY

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

Pandík 100 g prodejní cena 8,90 Kč
Arašídy pražené, neloupané 400 g prodejní cena 26,90 Kč
Čokohrudky 500 g prodejní cena 15,50 Kč

Platnost cen 30. 11. 2011 – 7. 12. 2011

Nádražní 27, 594 01 Velké Meziříčí

přijme pracovníka profese:

OBSLUHA ZEMNÍHO STROJE JCB 3CX
Nástup: leden – únor 2012

Požadujeme: praxe podmínkou
Kontakt: tel. 777 567 060

www.buffalovm.cz
Nabízí:
portské víno červené, 
bílé, růžové i dárkové balení 
vhodné jako vánoční dárek.

Radnická 6, Velké Meziříčí,
tel.: 566 520 399 nebo 604 245 017

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

Doučím FYZ a MAT, 6 tř.–9 tř., při-
pravím k PZ z MAT na SŠ. Vždy: 
Stř a Ne 15.30–17.30. Jednotlivě 
i skupinově. Info: tel. 774 621 703, 

http://www.mat-fyz.cz

nejen zahradní nábytek

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

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

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

Přijďte se přesvědčit, určitě si u nás vyberete.

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

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

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

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

Zubní 
pohotovost
So 3 .  12 .  O lga 
Čump l ová ,  Z a -
hradní 580, Bys-
t ř i c e  n .  Pe r n . , 
tel.: 566 688 232. 
Ne 4 .  12 .  J i tka 
Kašparová, Nová 
ř íše 624/2, te l .: 
566 523 796. Vždy 
9–12 hodin. Před 
vyhledáním stoma-
tol pohotovosti je 
nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny.
Více info na http://
www.nnm.cz

(pouze VM).

Tel.: 737 715 724, po 17. hodině.

PŘENECHÁM
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ 

VE VEL. MEZIŘÍČÍ.
Tel.: 608 889 888.

Společnost EnviTec Biogas CE s. r. o. ve Velkém Meziříčí 
je dceřinou společností EnviTec Biogas AG zabývající se 
realizací bioplynových stanic – včetně plánování, výstavby 
a jejich uvedení do provozu. Vzhledem k dalšímu rozšíření 
naší činnosti hledáme:

Projektanta
Náplň práce: 
● Tvorba projektové dokumentace bioplynových stanic (doku-

mentace pro územní řízení a stavební povolení), prováděcí 
dokumentace

● Kontakt s investorem, popř. příslušnými úřady
● Administrativní činnost  v návaznosti na projekci
● Sledování aktuální legislativy související s danou proble-

matikou

Požadavky: 
● SŠ, VŠ stavební
● Aktivní znalost programu AUTOCAD podmínkou, 

MS-Offi ce uživatelská znalost
● Aktivní znalost AJ podmínkou
● Flexibilita, samostatnost
● Ochota dále se vzdělávat v oboru činnosti
● Řidičský průkaz skupiny B 

Pracovní pozice s místem výkonu ve Velkém Meziříčí, 
nástup možný ihned.

Nabízíme pracovní příležitost v mladé, dynamické a rychle 
se rozvíjející společnosti, dobré pracovní prostředí a pod-
mínky. V případě zájmu o nabízenou pozici, zašlete prosím 
svůj životopis na email 
m.chaloupkova@envitec-biogas.com

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2, 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PŘIJÍMÁ
OBJEDNÁVKY

NA

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o.
Průmyslová 2051
594 01 Velké Meziříčí
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínky

KINO JUPITER – PROSINEC 

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

Úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC – PROSINEC
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

6. 12. přednáška Švédské imprese Luboš Mrkvica,
   Miroslava Kneslová
13. 12. přednáška Živý betlém Měřín (záznam z r. 2010) Mgr. Oldřich Hnízdil
27. 12. přednáška Co mě zaujalo ve Finsku PharmDr. Petr Doležel

-prog

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.

Zveme vás na

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

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

Těžko je zapomenout, 
když slzy v očích stojí. 
Těžko je vzpomínat, 
když srdce stále bolí. 
Čas prý rány hojí, 
je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání.
Dne 4. prosince si připomeneme 
5. výročí, kdy nás navždy opustila 
paní 
Marie Čimerová 
ze Stránecké Zhoře. 

Vzpomínají manžel, syn Milan 
a dcery s rodinami.

Uplynulo dlouhých 10 let, co nám 
odešel náš dědeček, pan
Josef Novotný. 
V lednu by oslavil 90 let.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

Zdena s rodinou

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit 
s naším drahým manželem a tatínkem, panem 
Stanislavem Sedlákem 
z Vídně. 
Děkujeme za slova útěchy.

Zarmoucená rodina

Autoklub Velké Meziříčí
zve příznivce motoristických závodů konaných naším autoklu-
bem v uplynulých letech na

spojenou s promítáním autentických záběrů.
Koná se v pátek 9. 12. 2011 v 17 hodin na malé scéně Jupiter 
clubu. 

Sestavujeme pro rok 2012

Výstavní kalendář
Městské knihovny Velké Meziříčí.

Nabízíme prezentaci díla amatérům i profesionálům.

V případě zájmu se bez obav obraťte osobně 
či telefonicky
na ředitelku instituce Mgr. I. Vaňkovou!

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.

Středa 7. v 19.30 hodin
DLUH
Každé tajemství něco stojí!
V hl. roli H. Mirren, T. Wilkinson, C. Hinds, S. Worthington, M. Csokas, 
J. Chastain. Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 13 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 112 minut
Čtvrtek 8. v 19 hodin
Filmový klub
MELANCHOLIA
Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem světa. Nový fi lm Melancholia 
dánského režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh dvou sester, 
z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává čerstvou matkou. Svatební veselí 
zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety, která vystoupila zpoza slunce 
a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka. Původní znění, české titulky. 
Sci-fi  thriller Švédska, Francie, Německa. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 130 minut
Pátek 16. v 19.30 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
V hlavní roli J. Timberlake a Mila Kunis. Komedie USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 109 minut
Sobota 17. v 19.30 hodin
ALOIS NEBEL
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaro-
slava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh, k jehož realizaci použil 
režisér T. Luňák poprvé v české kinematografi i rotoscoping, unikátní tech-
nologii kombinující kreslený a hraný fi lm. V hl. roli M. Krobot, M. Ludví-
ková, L. Noha, K. Roden, D. Švehlík. Režie: T. Luňák. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 87 minut

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

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.

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

Setkání pracovníků
Pomocných provozů 

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

Honební společenstvo Lhotky
pořádá

Valnou hromadu.
2. 12. 2011 v 18 hodin

v KD Lhotky.

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

který se uskuteční 25. prosince 2011 v sále hasičské zbrojnice. 
Hraje skupina MARATON. Začátek ve 20 hodin. Občerstvení 
a točené pivo zajištěno. Předprodej vstupenek: 13., 16. a 20. 12., 
13–15 h v hasičské zbrojnici.                        Srdečně zvou pořadatelé



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

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.

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

 KONCERTY

 VÝSTAVY

 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., 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 na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. Lze 
je zakoupit i jako vánoční dárek.

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.

Prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel. 566 782 004, 
566 782 005.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá
koncert skupiny Buty
Sobota 7. ledna 2012, od 19 hodin, velký sál Jupiter clubu. Zvýhodněný 
předprodej – vstupenky v předprodeji 200 Kč na místě 250 Kč, progra-
mové oddělení – Jupiter club, tel. 566 782 004 (001).

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 na tel.: 566 782 004, 001 nebo na program. 
oddělení JC. Vstupenky je nutné vyzvednout do 19. ledna 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.
Těšit se můžete na:
* fl étničky ze ZŠ Mostiště pod vedením Ley Fučíkové
* ze ZUŠ Velké Meziříčí:

kytarový a fl étnový soubor, akordeonové trio, taneční orchestr 
Josefa Vaňhary, pěvecký sbor Zdeňky Němcové za doprovodu 
velkého orchestru ZUŠ pod vedením Martina Karáska

* violoncellistu Petra Stupku, studenta brněnské konzervatoře, za 
doprovodu klavíristky Renaty Ardaševové

* 6 tet, pod vedením Olgy Ubrové
Moderuje Pavla Kamanová spolu se svým tanečním uskupením 
při 1. ZŠ
Ozvučení a osvětlení Rental Pro.
Neděle 18. 12. 2011 od 18 hodin ve velkém sále JC.
Prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 782 004-5. Vstupné 100 Kč.

Kruh přátel hudby
Velké Meziříčí 
2011–2012
Slavnostní novoroční koncert 
s přípitkem starosty 3. 1. 2012
Moravské klavírní trio a hosté
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jaho-
da – housle, Miroslav Zicha – cello, 
Miki Isochi (Japonsko) – mezzoso-
prán, další operní sólista v jednání.
Moravské klavírní trio ve spolu-
práci s renomovanými hosty, sólistkou Nikikai opery v Tokiu a dalším 
operním hostem představí svátečně laděný program, zaměřený také na 
slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě 
potěší všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v novém roce 
se sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých 
hostů a poslechnout si řadu krásných melodií. Vstupné: 180/130 Kč (děti, 
studenti, senioři).

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 vyvýše-
ny elevačně)
Prodej a rezervace vstupe-
nek na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. 
oddělení JC. Vstupenky 
je nutné vyzvednout do 
13. února 2012

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
zvou na výstavu
VÁNOČNÍ KOUZLENÍ,
která proběhne od úterý 13. prosince do čtvrtka 15. prosince 2011 ve 
velkém sále Jupiter clubu denně od 9 do 17 hodin.
Program:
Úterý 13. prosince
* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů, tkaní – klienti Dětského 

střediska Březejc
* 12 – 17 hodin ORIGAMI – Telmen Baigal, student HŠ Světlá a OA
* zdobení vánočních perníčků – studenti Střední školy řemesel a služeb VM
* ukázka přípravy vizovického těsta na výrobu 

vánoční dekorace – pí Hauserová, Jaroměřice
* výroba vánočních ozdob ze slámy – p. Špaček
* ukázky výroby vánočních ozdob a dekorací
Středa 14. prosince
* zdobení vánočních perníčků – studenti Střední školy řemesel a služeb VM
* ukázky vánočních ozdob a dekorací
* 14 – 17 hodin výroba drobných vánočních dekorací – Chaloupky, 

pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek)
* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů, tkaní – klienti Dětského 

střediska Březejc
* ukázka přípravy vizovického těsta na výrobu vánoční dekorace – 

pí Hauserová, Jaroměřice
Čtvrtek 15. prosince
* výroba vánočních ozdob ze slámy – p. Špaček
* ukázky výroby vánočních ozdob a dekorací
* 14 – 17 hodin výroba drobných vánočních dekorací – Chaloupky, 

pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek)
* modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů, tkaní – klienti Dětského 

střediska Březejc
* ukázka přípravy vizovického těsta na výrobu vánoční dekorace – 

pí Hauserová Jaroměřice.
Vánoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení výrobků. Vstupné 
dobrovolné!
Své práce vystavují:
Chaloupky, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek), Mateřská a Základní 
škola Mostiště,
Střední škola řemesel a služeb VM, Drátkování Hodáňová, žáci ze školní 
družiny
ZŠ Sokolovská VM, Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie VM,
Sociální služby města VM, Věra Jonáková – Jersín, Petra Svobodová,
Domov pro seniory VM, Základní škola Tasov, Mateřská škola Čechova,
Mateřská a Základní škola Bory, Mateřská a Základní škola Dolní 
Heřmanice,
Dětské středisko Březejc, Základní škola Oslavice – školní družina, 
Květiny Verunka,
Základní škola a Střední škola Březejc, Základní škola a Praktická škola VM,
žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně pí u. Štěrbové 
a Komárkové,
členky ČSŽ a jejich příznivci!

► Foto: Jakub Ludvík
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HOKEJ MLÁDEŽ

Žáci zatím kralují krajskému 
přeboru Vysočiny

V neděli se hrál v Jihlavě již třetí 
turnaj krajského přeboru Vysoči-
ny žáků. Svěřenci Petra Vašíčka 
a Zdeňka Zmrhala opět nenašli 
přemožitele a bez ztráty bodu si 
upevnili vedení v soutěži. Po třech 
turnajích tak mají na svém kontě 
plný počet bodů a pouze jeden 
prohraný set.

Výsledky:
VM – Třebíč 2:0, – Hrotovice 2:0, 

– Jihlava 2:0
Hrotovice – Jihlava 2:1, – Třebíč 2:0
Jihlava – Třebíč 2:0
Sestava Velkého Meziříčí: Košá-
bek, Štipák, Kubát, Heřmánek, 
Juda, Láznička, Pešek, Kuřec

Tabulka KPV žáků po třech 
turnajích

1. TJ Sp. Velké Meziříčí 9 9 0 18:1 18
2. TJ Sokol Hrotovice 9 5 4 11:10 14
3. ŠSK Demlova Jihlava 9 4 5 11:11 13
4. ZŠ Týnská Třebíč 9 0 9 0:18 9

-kon-

Dorost
HHK VM – HC Uherský Brod 3:6 
(1:4, 2:1, 0:1)
Branky a asistence HHK: 12. Salaš 
(Kučera), 23. Kampas J. (Burian 
L.), 30. Salaš (Štěpánek, Kejda). 
Sestava HHK: Matoušek (Vitešník) 
– Kučera, Štěpánek, Kampas J., 
Kampas M., Bernat, Salaš, Sladký, 
Červinka, Vejnar, Marešová, Bu-
rian L., Kejda, Novotný, Smažil. 
Rozhodčí: Pekárek – Maloušek, 
Pospíšil. Vyloučení: 2:2, využití: 
0:1. Diváků: 45.

Mladší žáci
HHK VM – HC Hlinsko 1:3 (1:0, 
0:3, 0:0)
Branky a asistence HHK: 14. Juda 
M. (Pacal). Sestava HHK: Svoboda 
– Bezák M., Bíbr, Barák, Karásek, 
Kroutil, Pacalová, Pacal, Úlovec, 
Havliš, Juda M., Třeštík, Šandera, 
Báňa M., Pražák, Loup, Krůza. 
Rozhodčí: Hájek, Křehlíková. Vy-
loučení: 5:3. Diváků: 53.

Starší žáci
HHK VM – HC Hlinsko 5:0 
kontumačně

Program na tento týden:
Sobota 3. 12. 2011 HHK VM mladší 
žáci – HC Dukla Jihlava, začátek 
utkání v 9.00 (zimní stadion Velké 
Meziříčí); HHK VM starší žáci – HC 
Dukla Jihlava, začátek utkání v 11.00 
(zimní stadion Velké Meziříčí)
Neděle 4. 12. 2011 HHK VM dorost 
– Hokej Uherský Ostroh, začátek 
utkání v 11.30 (zimní stadion Velké 
Meziříčí)                              -hhk-

Hokejisté přípravky si dovezli 
bronzové medaile z Bíteše

Tuto neděli se odehrál turnaj pro 
nejmenší hokejisty. Hokejisté hráli 
proti Jihlavě a Velké Bíteši. S Jih-
lavou prohráli 3:8. Jako druhý sou-
peř je potkala Velká Bíteš, kterou 
porazili 4:3. Každý tým měl jednu 
výhru, ale díky malému skóre, ob-
sadili naši hráči třetí příčku.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Zdvihal 
Š., Jašek P., Kuřátko Š., Bíbr D., 
Katolický M., Strádal T., Hammer 
D., Broža O., asistent trenéra Švejda 
P. st. a Bíbr H.
Branky: Švejda 3×, Broža 2×, Zdvi-
hal 1×, Katolický 1×.            -jud-

Turnaj „O pohár generálního 
ředitelství hasičské vzájemné 

pojišťovny“ v Přibyslavi
Tato akce se uskutečnila jako v po-
řadí druhý podnik seriálu „Grand 
prix České republiky“, a to v hotelu 
Přibyslav poblíž tamějšího nádraží. 
Šlo o velmi náročné celodenní klání 
s výraznou konkurencí, přesahující 
rámec kraje Vysočina. Hrálo se 9 kol 
s tempem 2×15 minut na jednu partii. 
Z velkomeziříčských šachistů zaslu-
hují pochvalu především tři: bratři 
Josef a Vít Kratochvílovi (hrající za 
Caissu Třebíč a TJ Náměšť n. Osl.) + 
Miroslav Bárta (Spartak VM).
Konečné pořadí:
 1. mezinárodní mistr Jan Berná-

šek ŠK Rapid Pa rdubice 
7 b./44,0

 2. mezinár. mistr Sergej Veselov-
skij Rusko/Beskydská šachová 
škola Frýdek-Místek 7 b./43,0

 3. mezinár. mistr Petr Neumann 
ŠK Zikuda Turnov 7 b./42,0

 4. velmistr Petr Velička ŠK Geo-
fi n Ostrava 6,5 b./42,5

 5. Michal Větrovský SK Lokomo-
tiva Praha 6,5 b./42,0

 6. Lukáš Karásek ŠK Gordic 
Jihlava 6,5 b./40,0

 7. Josef Kratochvíl VM ŠK Caissa 
Třebíč 6,5 b./39,5

 8. Karel Vašut TJ Žďár n. Sáz. 
6,5 b./38,5

 9. Pavel Večeřa TJ Žďár n. Sáz. 
6 b./41,5

10. Libor Chloupek Makkabi Bos-
kovice 6 b./41,5

11. Zdeněk Hába ŠK Gordic Jihla-
va 6 b./39,0

12. Pavel Chrz ŠK Spartak Ústí n. 
Labem 6 b./37,5

19. Miroslav Bárta VM 5,5 b. 

– 21. Vít Kratochvíl VM/TJ Náměšť 
n. Osl. 5,5 b. – 39. Milan Čtveráček 
VM 4,5 b. – 46. Miloslav Kučera 
(Mostiště) 4 b. – 50. Vladimír Pařil 
VM/Sokol Jámy 4 b. – 57. Dominik 
Dvořák (Měřín) 3,5 b. – 58. Josef 
Dvořák (Měřín) 3 b. – 72. Josef 
Kratochvíl st. VM 2 b. atd.

Krajský přebor/3. kolo:
ŠK Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou A – Spartak VM A 5:3
Za hosty Mrazík 1 b. – Bárta, 
ing. Nedoma (C), Janák Jos. 
a Mgr. Mejzlík po 0,5 b. – Kopr, 
Jan a Čtveráček 0 b.
Velkomeziříčskému áčku se letos 
zatím nedaří; v jedenáctičlenné ta-
bulce zaujímá nikterak povzbudivé 
desáté místo s celkovou bilancí 0 
výher – 0 remíz – 3 prohry/7 dílčích 
bodů do skóre/4 vyhrané partie/0 
týmových bodů. Ve 4. kole měl 
celek VM A volno.

Regionální soutěž Východ
3. a 4. kolo:

ŠK Bystřice nad Pernštejnem – 
Spartak VM B 2,5:2,5
Za hosty Urbánek a Dohnalík po 
1 bodu – Dvořák Dom. 0,5 b. – Ku-
čera (C) a Zeman 0 b.
Spartak VM B – Sokol Jámy 2:3
Za domácí v derby dvou spřá-
telených klubů hráli Kučera (C) 
a Dvořák Dominik po 1 b. – Dočkal, 
Dvořák Josef a Zeman 0 b. Za hosty 
Pliško, Pařil a Pelikán po 1 b. – Bu-
káček (C) a Prášil 0 b.

Přebor Velkého Meziříčí 
2011/2012

Průběžná pořadí po neúplných 
šesti kolech: Čtveráček 6 par-
tií/5 bodů – Zeman (Meziříčko) 
5/4,5 b. – Dvořák Dom. (Měřín) 
6/3,5 b. – Mgr. Mejzlík 4/3 b. – Jan 
5/3 b. – Mrazík 6/3 b – Dvořák Jos. 
(Měřín) 5/2,5 b. atd.                 -vp-

SŠB Pardubice – BK VM 53:54 
(10:16, 23:27, 34:41)
Družstvo BK Velké Meziříčí odjelo 
v sobotu 26. 11. na dva zápasy ligy 
juniorek U19 (bývalá kategorie 
staršího dorostu) s cílem vyhrát 
alespoň jeden zápas ze dvou du-
elů. Tým juniorek pronásledují 
v poslední době zranění a nemoci. 
Nakonec se podařilo dát dohroma-
dy alespoň osm hráček. Dvě z nich 
bojovaly s virózou, k tomu se ještě 
přidalo zranění Zuzky Fňukalové 
v první polovině prvního zápasu.
Děvčata se pustila do hry s velkou 
chutí a energií. Celý zápas si náš tým 
udržoval mírný náskok, ale ani jed-
nou se nepodařilo odskočit tak, aby 
se soupeř nedostal znovu do kontak-
tu. Na konci druhé čtvrtiny po výše 
uvedeném zranění naší hráčky se 
soupeř dostal na stav 23:24. Náš tým 
však zabojoval a odpověděl alespoň 
dvěma koši v rychlém sledu.
Jak se blížil konec zápasu, začal mít 
náš tým problém s fauly. V poslední 
čtvrtině se vyfaulovaly P. Syslová, 
V. Kryštofová, L. Nováková a na-
konec i D. Zezulová. Zbývaly dvě 
minuty do konce zápasu a nám zbyly 
pouze čtyři hráčky na hřišti. Aby 
byly vůbec čtyři, musela nastoupit 
i otřesená Z. Fňukalová. Soupeř 
otočil stav na 52:51 v jeho prospěch. 
V této chvíli jsme mohli spoléhat 
snad jen na zázrak. V obraně jsme 
hráli zónu 2–2, dvě hráčky vpředu 
a dvě vzadu a svým pohybem zne-
příjemňovaly soupeři početní převa-
hu. V útoku bylo cílem hrát jeden na 
jednoho nebo se snažit převést hru 
na jednu stranu do poměru dva na 
dva. Dvě minuty se táhly jako dvě 
hodiny. V prvním útoku soupeř 
fauloval A. Karbanovou, která pro-

měnila jeden trestný hod a srovnala 
skóre na 52:52. Na druhé straně naše 
hráčky také faulovaly soupeře, ale 
pardubická hráčka neudržela nervy 
na uzdě a neproměnila ani jeden 
trestný hod. Pak přišla velká chvíle 
Šárky Bukové, která byla faulovaná 
při nájezdu na koš a proměnila oba 
trestné hody. V závěru se ukázalo, 
že to byly body vítězné. Soupeř už 
dokázal jedním trestným hodem 
pouze snížit na rozdíl jediného 
bodu. V závěru měly pardubické 
hráčky ještě možnost závěrečné 
střely, kterou však neproměnily a na 
naší straně propuklo velké nadšení.
Celá lavička našeho týmu doslova 
tlačila naše hráčky vydatným 
povzbuzováním a dodávala jim 
obrovskou energii.
Sestava a body: Š. Buková 13, L. 
Nováková 11, D. Zezulová 8, P. 
Syslová 7, Z. Fňukalová 6 (dvě 
úspěšné trojky), A. Karbanová 6, V. 
Marková 2, V. Kryštofová 1. Trenéři 

T. Rapušák a P. Filla.
Studánka Pardubice B – BK VM 
39:52 (7:12, 14:28, 33:38)
Do nedělního zápasu nastoupilo 
naše družstvo už jen se sedmi 
hráčkami, ale na lavičce vydatně 
podporovaly svůj tým zraněné 
Z. Fňukalová a M. Malcová, Je jas-
né, že nejdůležitější bylo držet herní 
disciplínu a i při výborné aktivní 
obraně se zdržet faulů. Bránit aktiv-
ně a přitom čistě se našim hráčkám 
dařilo celý zápas. Takže tentokrát 
jen jedna hráčka měla čtyři fauly 
a ostatní byly úplně mimo možnosti 
opustit hru pro pět osobních chyb.
V tomto zápase se sobotním vyd-
řeným vítězstvím utužený tým 
prosazoval hned od prvních minut 
a ani jednou za celý zápas nepustil 
druhý pardubický tým do vede-
ní. Jen ve třetí čtvrtině se našim 
děvčatům přestalo střelecky dařit 
a čtrnáctibodový náskok z půlky se 
snížil až na čtyřbodový. V závěreč-

né části naše hráčky díky výborné 
obraně a několika proměněným 
samostatným únikům odskočily od 
soupeře na bezpečný rozdíl více jak 
deseti bodů a tentokrát žádné drama 
v závěru nepřipustily.
I když je samozřejmě pořád velký 
prostor pro zlepšování, tak v těchto 
zápasech děvčata prokázala, že jsou 
opravdu dobrým a silným týmem. 
Za přístup a neuvěřitelnou bojov-
nost zaslouží velkou pochvalu.
Sestava a body: V. Kryštofová 
12, L. Nováková 10, P. Syslová 9, 
V. Marková 8, D. Zezulová 6, A. 
Karbanová 5, Š. Buková 2 a Z. 
Fňukalová s M. Malcovou. Trenéři 
T. Rapušák a P. Filla.
OP mladších dorostenek, sobota 
26. 11:
BC Vysočina Jihlava – BK VM 
39:41 a 32:53
Mladší dorostenky BK odjely 
k dvěma soutěžním utkáním ob-
lastního přeboru ke svému tradič-
nímu rivalovi do Jihlavy. V prv-
ním zápase měly naše dorostenky 
tradičně pomalý rozjezd. Stav 13:0 
po několika minutách zápasu byl 
všeříkající. Postupem doby začaly 
plnit pokyny trenérů a konečně 
se hra začala podobat basketbalu, 
který bychom od hráček rádi vi-
děli. V koncovce prvního zápasu 
prokázala pevné nervy kapitánka 
V. Holubová, která dvěma body 
otočila defi nitivně skóre a rozhodla 
tím první zápas.
Ve druhém zápase už náš tým 
soupeře převyšoval po celou dobu 
a nakonec zvítězil více než dvace-
tibodovým rozdílem.
Sestava: V. Holubová, L. Kožená, 
J. Ráčková, B. Kučerová, D. Syslo-
vá, P. Sekničková, K. Kryštofová, 
K. Dvořáková, B. Veselá a H. Šťast-
ná. Trenéři K. Hugo a P. Filla.   -rap-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
19:35 (9:19)
V Telnici se dorostencům podařilo 
vysoko vyhrát, celý průběh utkání 
měli pod kontrolou. Nutno po-
dotknout že domácím chyběli dva 
zranění nejlepší střelci, a to bylo na 
údernosti soupeře znát.
Utkání bylo vyrovnané pouze do 
5. minuty, kdy na ukazateli svítilo 
skóre 2:2. Pak už se naši hráči začali 
lépe prosazovat v útoku a postupně 
zvyšovali náskok. Vycházeli z dob-
ré obrany a rychlým přechodem 
navyšovali skóre až na poločasový 
rozdíl 9:19.
Ve druhém poločase se obraz hry 
neměnil a po deseti minutách to 
bylo již o 15 branek. Dorostenci 
předvedli několik pohledných akcí 
a byl i prostor vyzkoušet herní 
variantu na dva pivoty. Rozdíl ve 
skóre se nám podařilo ještě navýšit 
na 18 gólů, ale v závěru už polevila 
koncentrace a Telnice korigovala na 
konečných 19:35. Po kolektivním 
výkonu si dorostenci odvezli cenné 
vítězství z půdy soupeře a upevnili 
si tak páté místo v tabulce.
7 m hody 0:3/2 vyloučení: 0:0, 
diváků 48. 
Sled branek: 2:2, 3:5, 4:9, 5:12, 7:17, 
9:19, 10:21, 11:26, 14:29, 15:33, 
19:35. 
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pospíšil Jan (6/2), Pavliš David (6), 
Svoboda Jan (5), Juránek Jakub 
(5), Horák Petr (4), Blaha Tomáš 
(4), Lečbych Jan (3), Stupka Tomáš 
(2), Janíček Martin ml, trenér Šidlo 
Ladislav.

Jihomoravská liga mladší žáci
Házená Legata Hustopeče – TJ 
Sokol VM 5:14 (2:6)
Osobní obrana 8:9, nájezdy 8:8
V posledním kole podzimní části 
jsme zajížděli na hřiště posledního 
celku soutěže. Povinnost získat 
body v osobní hře i utkání byla 
více než zřejmá. Prostor dostali 
především mladší hráči a tím byly 
zápasy velice vyrovnané. Výborně 
se prezentoval v brance Jakub 
Benda, který si velice výrazně 

řekl o post brankáře. Výborným 
pohybem se prezentoval Dominik 
Buchta a Vojtěch Svoboda, kterým 
zdatně sekundoval Samuel Bárta 
a i na tomto hráči je vidět veliké 
zlepšení. Přes zimní přestávku ab-
solvuje družstvo přípravné turnaje 
a hlavně bude pokračovat v nasto-
leném trendu rychlého přechodu 
do útoku založeném na zlepšené 
obranné hře. V tabulce nám přísluší 
5. místo z patnácti družstev, což je 
velice slušné umístnění.
Sestava a branky: Benda Jakub – 
Svoboda Filip 9, Drápela Vojtěch 
4, Svoboda Vojtěch 3, Buchta 
Dominik 3, Babáček Kamil 2, 
Kratochvíl František 2, Hnízdil 
Jan, Šroler Dominik, Rohovský 
Vítězslav, Bárta Samuel, trenér 
Janíček Martin.                      -šid-

Starší žákyně svými výkony 
nezklamaly

Na jubilejním dvacátém ročníku 
házenkářského mládežnického 
turnaje o Perníkové srdce bojovaly 
velkomeziříčské starší žačky o po-
sty na stupních vítězů. Do města 
perníku se letos sjelo osm družstev, 
která po dva hrací dny bojovala 
o prestižní ocenění. Zpestřením 
letošního mládežnického setkání 
byla účast děvčat z největšího 
ukrajinského černomorského pří-
stavu, města Oděsa. Naše hráčky 
vstoupily do turnaje utkáním právě 
se „sbornou“. Po příliš bojácném 
a pasivním výkonu odešly po půlho-
dině hrací doby poraženy výrazným 
rozdílem. Ve druhém souboji jsme 
narazili na severočeský celek. Po 
většinu hrací doby jsme tahali za 
kratší konec a místy prohrávali až 
o čtyři branky. V hektickém závě-
ru se podařilo výrazně zlepšenou 
souhrou vyrovnat a dostat soupeřky 
pod drtivý tlak. Naše viditelná 
převaha pak vyústila ve srovnání 
brankového poměru a v poslední 
sekundě jsme dokonce nastřelili tyč 
branky soupeřek. Třetí turnajové 
vystoupení našich barev naráželo 
na velmi dobře organizovanou 
hru letošního suveréna turnaje, 
podepřenou spolehlivým výkonem 

brankářek. Po bojovném výkonu 
jsme nakonec odcházeli poraženi, 
leč se vztyčenou hlavou. V so-
botním podvečeru naše družstvo 
našlo ještě dostatečné množství sil 
a soudržnosti. Díky výborné obraně 
a skvělému výkonu brankářky – 
věkově mladší žákyně – Jarmily 
Šabacké jsme poměrně hladce 
přehráli pražský i ostravský celek. 
Nedělní dopoledne pak bylo pro 
náš tým konfrontací házenkářského 
umění s domácím týmem. V tomto 
souboji náš tým po kolektivním 
herním projevu Pardubické letos 
poprvé dokázal porazit a přiblížil 
se tak možnosti bojovat o příčky 
na stupních vítězů. Naše poslední 
turnajové utkání bylo i bojem 
o bronzovou př íčku. Soupeřky 
z Jindřichova Hradce od prvních 
minut dokázaly přetavit svoji vý-
raznou fyzickou převahu v přesné 
zásahy a držely neustálé vedení. 
I přes velmi snaživý a bojovný 
výkon byly nakonec Jihočešky nad 
naše síly.
Nejlépe hodnocenou hráčkou na 
postu křídla byla vyhlášena Eliška 
Koudelová.

Výsledky:
Sokol VM – DJussz 5 Odessa  6:17
Sokol VM – HC Zlín  8:15
Sokol VM – DHK Baník Most 
14:14

Sokol VM – Sokol Kobylisy 18:11
Sokol VM – Sokol Poruba 11:8
Sokol VM – SHK D-P Pardubice 
11:10
Sokol VM – TJ Házená Jindři-
chův Hradec  8:17

Tabulka:
1. Zlín 78:45 14
2. Odessa 83:44 10
2. Jindřichův Hradec 69:63  8
4. Velké Meziříčí 68:75  7
5. Kobylisy 61:79  4
6. Most 68:93  3
7. Poruba 49:69  2
8. Pardubice – mimo soutěž 78:52
Hrály: Šabacká Jarmila – Koude-
lová Eliška (20), Janečková Denisa 
(18), Kopečková Kateřina (17), 
Závišková Kateřina (8), Nejedlá 
Michaela (4), Bačová Soňa (5), 
Uchytilová Agáta (2), Uhlířová Eva 
(1), Doležalová Romana (1), Zezu-
lová Veronika. Trenéři Záviška, 
Partlová.                             -záv-

Pozvánka do haly za Světlou: 
Sobota 3. prosince
11.00 1. liga mladší dorosten-
ky – HC Zlín – souboj o třetí 
příčku prvoligové tabulky
13.00 2. liga mladší dorostenci 
– HK Ivančice
15.00 2. liga muži – HK Ivan-
čice

Lucie Nováková a Šárka Buková, spoluhráčky a také spolužačky. 
Foto: archiv BK VM

Nově je veřejné bruslení i v úterý.
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, dopro-
vod 10 Kč

Foto: archiv Házená TJ Sokol VM
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HOKEJ KYNOLOGIE

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

VOLEJBAL
A mužstvo HHK získalo první 
vítězství po samostatných ná-
jezdech.
HHK VM – Dynamiters Blansko 
HK 3:2 SN (1:1, 0:1, 1:1 – 1:0)
Branky a asistence: 16. Novák 
(Hlouch, Nekvasil), 56. Troščák 
(Krčál, Krča), 61. Hlouch (samo-
statný nájezd) – 6. Hrůza (Kuběna), 
31. Bednář (Hrůza). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Hladík (Škoda) – 
Hlouch, Dusík, Šerý, Válek, Krejčí, 
Chlubna – Jaskula, Nekvasil, Novák 
– Krčál, Troščák, Krča – Burian V., 
Smejkal, Nedoma. Rozhodčí: Klad-
ník – Brůžička, Vašíček. Vyloučení: 
4:5, navíc Hrůza (BLA) 10 min OT, 
ve 33. min. domácí neproměnili TS. 
Využití: 1:1, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 26:37. Diváci: 185.
Ostatní výsledky desátého kola: 
Uherský Brod – Warrior Brno 7:3, 
Kroměříž – Velká Bíteš 6:2, Bos-
kovice – Brumov-Bylnice 9:3, Mo-
ravské Budějovice – Uničov 11:2, 
Uherský Ostroh – Plumlov 7:2.

Program na tento týden:
Neděle 4. 12. 2011 HC Spartak 
Velká Bíteš – HHK Velké Mezi-
říčí, začátek utkání v 16.30 (zimní 
stadion Velká Bíteš)             -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

1. HC Moravské Budějovice 10 9 0 1 0 86:24 28
2. HC Brumov-Bylnice 10 8 0 0 2 36:29 24
3. Hokej Uherský Ostroh 10 7 1 0 2 40:22 23
4. SK Minerva Boskovice 10 5 1 0 4 37:34 17
5. HK Kroměříž 10 5 1 0 4 47:44 17
6. HC Uherský Brod 10 5 0 0 5 38:40 15
7. HC Grewis Plumlov 10 4 1 1 4 34:42 15
8. Dynamiters Blansko 10 4 0 2 4 30:42 14
9. HC Uničov 10 3 0 0 7 33:41 9
10. HCM Warrior Brno 10 3 0 0 7 33:52 9
11. HC Sp. Velká Bíteš 10 2 0 0 8 27:41 6
12. HHK Velké Meziříčí 10 0 1 1 8 34:64 3
HC Ledeč n. S. – HHK VM B 3:4 
po SN (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
Rozhodčí: Lukáč, Ryšavý. Branky 
HHK: 26. Pokorný (Kudláček 
J.), 52. Vrána, 55. Hubl (Pokorný, 
Navrátil), samostatný nájezd – 
Kudláček J. Vyloučení: 10:12 (navíc 
10 minut za nesportovní chování, 
navíc Malec do konce utkání za 
nesportovní chování). Využití: 2:2. 

Oslabení: 0:0. Sestava HHK B: Šeba 
(Štourač) – Martinec, Pokorný – 
Trnka, Invald – Vidlák – Šoukal, 
Kudláček J., Malec – Kavina, 
Vrána, Hubl – Vondráček, Tůma, 
Navrátil.
Od začátku utkání bylo jasné, 
s jakou hrou se budou snažit oba 
týmy prosadit. Domácí neustálým 
tlakem na soupeřovu bránu s častou 
střelbou měli po dvě třetiny pře-
vahu. Hosté zase pozorně bránili 
už od středního pásma a k tomu je 
podporoval po celý zápas svými 
výbornými zákroky gólman Šeba. 
Díky tomu, až na několik šancí Led-
če a devět vyloučení, první třetina 
nic nerozhodla.
V prostřední části se obraz hry 
nezměnil. Ubylo ovšem přesi-
lovek a začaly padat i góly. Do 
vedení šli hráči HHK, když Po-
korný prostřelil od modré Mikuše. 
Vyrovnat se domácím podař i-
lo až v předposlední minutě ze 
závaru před Šebovou svatyní.
Drama pak přišlo ve třetí třetině,ve 
které se hra vyrovnala a postupně 
začali úřadovat hosté. Nejprve 
v 52. projel celým kluzištěm Vrána 
až před domácího brankáře a do 
jeho protipohybu zavěsil. O tři 
minuty později úspěšně tečoval 
další Pokorného ránu Hubl a Ledeč 
najednou úplně vypadla z role. Její 
hokejisté se nebyli schopni usadit 
v útočném pásmu, natož ohrozit me-
ziříčského gólmana. Místo udržení 
výhry však zase začala úřadovat 
psychika „béčka“. V 58. se nechali 
zbytečně vyloučit do tří a domácí 
obě přesilovky využili.
Výhry se tak HHK dočkal už 
potřetí až po nájezdech. Potřetí 
v nich Štourač nedostal ani branku 
a vítězný gól vstřelil Jiří Kudláček.
Další výsledek: Telč jun. – Žirov-
nice 9:6. Telč – volno.
Telč 4 3 0 1 0 35:14 10
Ledeč n. S. 5 3 0 1 1 20:21 10
Vel. Mez. B 5 1 3 0 1 25:20 9
Telč jun. 4 1 0 1 2 20:36 4
Žirovnice 4 0 0 0 4 18:27 0
Další utkání odehrajeme v sobotu 
3. 12. 2011 od 17.15 hodin na domá-
cím ledě proti Telči.                      -ht-

Kynologický klub Velké Meziříčí 
představuje svého nejúspěšnějšího 
člena letošního roku Otakara Šan-
deru, který složil se svým psem 
plemene briard Matrixem Dak Bar 
– Bar Beskydy nejvyšší zkoušku 
podle mezinárodního zkušebního 

řádu IPO3. Je to dvanáctá zkouška 
z výkonu, kterou tato dvojice složi-
la. Otakar Šandera je zakládajícím 
členem kynologického klubu Velké 
Meziříčí. Začátkem prosince 2011 
se dožívá významného životního 
jubilea, ke kterému mu přejeme 
vše nejlepší.

-dud-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
20:22 (11:10)
V devátém kole zajížděli naši hráči 
na horkou půdu nafukovací haly 
v Telnici. Pro udržení klidného 
středu tabulky bylo nutné bodovat. 
Do utkání pro zranění nemohl opět 
nastoupit Martin Kříbala, ale díky 
odehranému sobotnímu zápasu ex-
traligového Brna mohl zasáhnout 
do utkání Víťa Večeřa.
Vstup do utkání se vydařil našim 
a vytvořili si mírné vedení (1:3, 
2:4). Na obou stranách dominovali 
velmi tvrdé obrany a především 
oba gólmani. Skóre narůstalo 
pomalu a v 19. minutě Telnice 
srovnala na 5:5. V další pasáži hry 
si domácí, někdy i s trochou štěstí, 
udržovali nejtěsnější vedení, které 
se podařilo vždy našim hráčům 
srovnat. Závěr poločasu Telnice 
zvládla lépe a do šaten se šlo za 
stavu 11:10.
Začátek druhé půle vyzněl lépe pro 
domácí, kteří odskočili na 14:11. 
Hosté bojovným výkonem a zrych-
lenou hrou do útoku se snažili 
skóre vyrovnat, ale zbytečné ztráty 
a neproměněné šance je brzdily. 
Pak přišla pasáž oslabení, které 
se taktickou hrou až do pasivity 
podařilo přečkat a v 50. minutě se 
ještě po neproměnné „sedmičce“ 
vyrovnat nepodařilo, ale o minutu 
později byl už stav na ukazate-
li 16:16. Telnice dokázala ještě 
dvakrát o branku odskočit (17:16, 
18:17), ale pak už byl proti bran-
kář David Stoklasa, který „lapil“ 
sedmimetrový hod a následoval 
povedený průnik Radima Fišera, 
který dostal Meziříčské do vedení. 
Dále se podařily dva „mazané“ 
obranné zákroky Pavlu Kříbalovi, 
ze kterých padly branky, takže 
naši odskočili na 19:22, Telnice 
pak v závěru pouze korigovala na 
konečných 20:22.
„Výsledek se nerodil lehce a bylo to 
spíše vydřené a vybojované vítěz-

ství, ale o to cennější jsou dva body 
z půdy soupeře,“ řekl po zápase 
trenér Vaverka.
7 m hody 5/4:3/2 vyloučení: 3:4, 
počet diváků 78.
Sled branek: 1:3, 2:4, 5:5, 7:6, 8:8, 
9:9, 11:10, 14:11, 15:12, 16:14, 17:16, 
18:17, 18:20, 19:20, 20:22.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Bezděk Jakub (7), 
Fischer Radim (6/2), Kříbala Petr 
(3), Konečný Ladislav (2), Večeřa 
Vítězslav (1), Hron Vojtěch (1), Kaš-
tan Jiří (1), Strašák Pavel (1), Trojan 
Vítězslav, Živčic Pavel, Necid Mi-
loš, Kříbala Pavel, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Vodák 
Petr.                                         -šid-

Divize muži
SK Kuřim C – TJ Sokol VM B 
20:34 (9:14)
Po celý první poločas naši hráči 
diktovali tempo hry a neustále udr-
žovali dvou až tříbrankové vedení. 
V závěru poločasu se podařilo zlep-
šit obranu, za kterou se dařilo Petru 
Kůrovi, a odskočit na pětibrankový 
rozdíl 9:14.
V druhé půli se zlepšila útočná 
fáze, hráči si vylepšovali střelecké 
statistiky a navyšovali vedení. 
Po kolektivním výkonu jsme tak 
uzavřeli podzimní část sezony 
výhrou. B tým se dělí o první příčku 
s Třeští, se kterou má shodný počet 
bodů, ale horší vzájemnou bilanci.
7 m hody 2/2:3/3, vyloučení: 0.
Sled branek: 1:4, 4:5, 6:8, 8:9, 8:14, 
11:20, 14:21, 17:24, 19:27, 20:34.
Sestava a branky: Kůra Petr, Poul 
Ondřej – Strašák Pavel (7/3), Necid 
Miloš (6), Živčic Pavel (5), Málek 
Tomáš (5), Novotný Václav (4), 
Trojan Vítězslav (3), Kříbala Pavel 
(3), Kubiš David (1), trenér Šidlo 
Ladislav.                                  -šid-
Tabulka Jihomoravské divize po 

10. kole
1. Slavoj Třešť 10 7 0 3 277:237 14
2. TJ Sokol V. Meziříčí B 10 7 0 3 266:238 14
3. Sokol Hostěrádky 10 5 0 5 214:216 10
4. SHC Maloměřice B 10 4 0 6 226:211 8
5. Sokol Bystřice n. P. 10 4 0 6 225:228 8
6. SK Kuřim C 10 3 0 7 221:299 6

ST VM – SK Telč B 10:0
Body: Řikovský Aleš 2/0, Pokorný 
Jan 2/0, Klíma Petr 2/0, Kampas 
Jan 2/0
Čtyřhra: Řikovský, Klíma; Pokor-
ný, Kampas
ST VM – Spartak Pelhřimov B 
10:4
Body: Pokorný Jan 3/0, Řikovský 
Aleš 3/0, Kampas Jan 2/1, Klíma 
Petr 0/3
Čtyřhry: Klíma, Řikovský; Pokor-
ný, Kampas
ST VM B – TJ Sněžné 14:4
Body: Bednář Ivan 4/0, Skryja 
Marek 4/0, Šoukal Slavomír 2/2, 
Klíma Tomáš 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal; Bednář, 
Skryja
ST VM C – Nové Dvory 8:10
Body: Kořínek Stanislav 3/1, Dvo-
řák František 2/2, Bednář Ivan 2/2, 
Dvořák František st. 0/4
Čtyřhra: Kořínek, Dvořák
Velká Bíteš C – ST VM D 3:15
Body: Zelený David 4/0, Vodák 
Petr 4/0, Zelený Tomáš 3/1, Juda 
Zdeněk 2/2
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Juda, Zelený David
TJ Žďár n. S. H – ST VM E 4:14
Body: Zelený David 4/0, Zelený 
Tomáš 4/0, Juda Zdeněk 3/1, Caha 
Martin 1/3
Čtyřhra: Zelený David, Juda; Zele-
ný Tomáš, Caha
O víkendu se hrála další dvě kola 
krajských přeborů. Áčko přivítalo 
Telč a Pelhřimov. První utkání tr-
valo pouze hodinu a půl, kde jsme 
doslova rozstříleli hosty a vyhráli 
10:0. Telči patří poslední příčka 
tabulky. V zápase se to jasně pro-
jevilo. Odpolední střetnutí už sli-
bovalo mnohem těžší boj. Šlo nám 
o hodně. Především o druhé postu-
pové místo, které zajišťuje přímý 
postup o třídu výš. Do zápasu jsme 
nastoupili s jasným cílem, vyhrát. 

Brno si odvezlo vše
Volejbalové juniory čekalo v sobotu 
krajské derby s několikanásobným 
mistrem republiky Volejbalem 
Brno. Ten letos rovněž neprožívá 
ideální sezonu, a tak se nabízela 
otázka, zda náš celek po prvních 
vítězstvích v minulém kole dosáh-
ne na nějaký bodík či alespoň set 
i v těchto dvou duelech. Měl k nim 
však bohužel hodně daleko.
Náš celek byl hodně oslabený, kro-
mě Petra Judy, který je s reprezenta-
cí mužů na důležitém kvalifi kačním 
turnaji ve Francii, chyběli na naší 
lavičce i oba juniorští reprezentanti 
Uchytil se Zmrhalem. Marek Zmr-
hal si v úvodních výměnách utkání 
s Hradcem poranil kotník a ač oba 
zápasy odehrál až do konce, nyní 
chodí se sádrou. Matěje Uchytila 
si jeho současný chlebodárce Zlín 
vyžádal pro utkání mužské extra-
ligy. Naopak jsme zaregistrovali 
staronovou tvář na postu blokaře, 
Lukáše Lízala.
Sp. VM – Volejbal Brno 0:3 (–8, 
–20, –20)
Domácí nastoupili se Slavíkem na 
nahrávce, na bloku byla dvojice 
Lízal, Krejska, na smeči Bláha 
se Slámou, na účku Augusta a li-
bery v souladu s novými pravidly 
byl Minář a Duben. Vstup do zápasu 
byl pro trenéra Petra Vašíčka určitě 
katastrofi cký, naše oslabená sestava 
naprosto nefungovala a získané 
body byly drtivou většinou dílem 
chyb Brňanů. Ti se však asi trochu 
namlsali snadným úspěchem v prv-
ním setu a tak do poloviny druhého 
setu trochu překvapivě vedl náš 
celek. Nadějné vedení 14:12 však 

soupeř otočil a pak už do konce 
zápasu nebylo co řešit. Vždy, když 
se naši hráči nadechovali k náporu, 
nedokázali se vyvarovat chyb a tak 
bylo v obou zbývajících setech roz-
hodnuto už před koncovkou.
Sp. VM – Volejbal Brno 0:3 (–18, 
–21, –20)
Odpolední zápas hodně kopíroval 
ten ranní. Hosté z Brna se poměrně 
snadno ujali vedení, naši hráči pak 
ve druhém i třetím setu bojovali 
o alespoň dílčí úspěch. Měli k němu 
však bohužel opět daleko. Viz 
příklad třetího, asi nejnadějnějšího 
setu. Vedení 13:9 a poté ještě 16:13 
záhy střídá stav 17:19 a na palubov-
ce je bohužel až příliš cítit, že sou-
peř má další vývoj pod kontrolou.
Petr Vašíček byl pochopitelně 
t rochu zklamaný, přesto našel 
pozitivum: „Při neúčasti Uchy-
tila a Zmrhala jsem příliš nevěřil 
v nějaký velký úspěch, ale alespoň 
nějaký set to chtělo. Za dva týdny 
budeme hrát druhý turnaj kadetů 
a tak si alespoň kluci zahráli v ka-
detské sestavě.“
Sestava VM: Slavík, Krejska, Blá-
ha, Augusta, Lízal, Licek, Minář, 
Duben, Sláma, Pešta, Žák, Košábek

Zbývající výsledky:
Ostrava – Č. Budějovice – bude se 
hrát až 14. 1. 2012
Zlín – Hradec Králové 3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI,
sk. B po šesti kolech:

1. VSC Zlín 12 10 2 33:8 22
2. Volejbal Brno 12 8 4 27:16 20
3. VK České Budějovice 10 8 2 25:10 18
4. DHL Ostrava 10 4 6 16:19 14
5. Slavia Hradec Králové 12 2 10 14:34 14
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 12 2 10  6:34 14
Za týden jedou junioři do Českých 
Budějovic.                              -kon-

To se nám podařilo. Nejlepšími 
hráči tohoto střetnutí byli Řikovský 
a Pokorný. Béčko potvrdilo první 
místo v okrese a zvítězilo 14:4. 
Céčko smolně podlehlo a prohrálo 
nejtěsněji 10:8. Povinné tři body 
dovezlo déčko z Bíteše a vévodí 
v OP 5. třídy. Náš poslední tým 
přivezl také výhru ze Žďáru.    -pk-

Lhotky
Krajský přebor 3. třídy

TJ Sokol Polnička A – SK Sokol 
Lhotky A 9:9
Sestava Lhotky: Doubek 1, Lavický 
3,5, Nevrtal T. 2, Nevrtal Z. 2,5
TJ Žďár n. S. C – SK Sokol Lhot-
ky A 10:4
Sestava Lhotky: Doubek, Chylík 1, 
Lavický 2, Nevrtal T. 1

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Sázava 
A 16:2
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Nevrtal 
T. 4,5, Nevrtal Z. 4,5, Večeřa 3,5

Okresní přebor 4. třídy
TJ Netín C – SK Sokol Lhotky 
C 6:12
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Krčál 
3, Rössler 3,5, Vondrák 4      -chyl-

Okresní přebor 3. třídy
 1. Polnička B 6 6 0 0 0 80:28 18
 2. Uhřínov  6 4 1 1 0 62:46 15
 3. Netín B 6 3 2 1 0 55:53 14
 4. Malá Losenice  6 4 0 2 0 61:47 14
 5. TJ Žďár n. S. F 6 3 1 2 0 66:42 13
 6. Ostrov n. O.  6 2 1 3 0 52:56 11
 7. Oslavice B 6 2 1 3 0 58:50 11
 8. Vepřová  6 2 0 4 0 45:63 10
 9. Poděšín 6 1 0 5 0 42:66 8
10. Sněžné B 6 0 0 6 0 19:89 6

Okresní přebor 4. třídy
 1. Borovnice  6 6 0 0 0 95:13 18
 2. Škrdlovice  6 5 0 1 0 63:45 16
 3. Lhotky C 6 5 0 1 0 55:53 16
 4. Jámy  6 4 0 2 0 57:51 14
 5. Nížkov D 5 3 0 2 0 52:38 11
 6. Nové Město B 6 2 0 4 0 54:54 10
 7. Doubravník  6 2 0 4 0 52:56 10
 8. Dolní Heřmanice  6 2 0 4 0 44:64 10
 9. Poděšín B 6 0 0 6 0 21:87 6
10. Netín C 5 0 0 5 0 29:61 5

8. kolo
Extraliga

Agromotor VM – SK Afcon Kun-
šovec VM 3:6
Fischer 2, Říha – Mokrý, Duchtík, 
Klouda, Nováček, Pyrochta, Strnad
 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. SK Afcon Kunšovec 8 3 0 5 38:42 6
 8. Agromotor VM 8 3 0 5 41:46 6
 9. Auto Dobrovolný VM 8 2 0 6 37:60 4
10. SK Vídeň 8 1 0 7 20:55 2

1. liga
SK Stránecká Zhoř – HC Tasov 
4:5
Vyhlídal 2, Bartušek, Kujínek – 
Chlubna 2, Páral, Švec, Sláma
HC Pikárec – NHÚ Balinka 
VM 2:7

Hudec, Vařejka – Strádal 2, Vacula 
2, Jaša 2, Mucha J.
HC Benetice – River VM 8:3
Konečný 3, Krejčí 2, Houzar 2, 
Letmajer – Havlík 2, Lovětínský
HCF Dráhy VM – Horní Heř-
manice 0:5
Mejzlík J. 3, Mejzlík Z., Nožička
SPL Radostín n. O. – Farma 
Měřín 2:2
Kadlec, Váša – Oulehla, Kožený
 1. HC Tasov 9 6 1 2 28:24 13
 2. SPL Radostín n. O. 8 4 1 3 30:21 11
 3. HC Benetice 8 5 0 3 29:24 10
 4. River VM 8 5 0 3 31:27 10
 5. Farma Měřín 8 4 1 3 40:28 9
 6. Stránecká Zhoř 8 4 1 3 37:39 9
 7. NHÚ Balinka VM 8 3 1 4 28:28 7
 8. HC Pikárec 9 3 1 5 31:41 7
 9. Horní Heřmanice 8 2 2 4 23:23 6
10. SK Lavičky 8 2 0 6 30:41 4
11. HCF Dráhy VM 8 2 0 6 16:27 4

-vid-

Vánoční házenkářský turnaj
spojený se setkáním bývalých a současných hráčů a hráček 
se uskuteční  29. 12. od 15.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.

Vánoční turnaj ve stolním tenise o žákovského přeborníka 
města Velké Meziříčí

GlobalFIN CUP IV
v pátek 16. prosince 2011 v nové tělocvičně SŠŘS VM.

Pro registrované i neregistrované žáky a žákyně ZŠ Velkého 
Meziříčí a okolí. Program: 7.45-8.15 prezence účastníků; 

8.15–8.30 losování; 8.45 zahájení turnaje.
Informace: 608 861 687, info@gfin.cz, www.gfin.cz

Otakar Šandera s briardem Matrixem.                    Foto: archiv KK VM


