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Nemáte ještě dárek 
k Vánocům?
Pokud ne, můžete potěšit svoje 
blízké třeba tím, že jim podaru-
jete originální stolní kalendář 
s  fotografiemi dob minulých 
i současných, které byly pořízeny 
v ulicích i okolí našeho města.
Kalendář vydalo Město Velké 
Meziříčí a  je ke  koupi v  turis-
tickém a  informačním centru 
v Radnické ulici, VM za 100 Kč.

Novinka!

Týdeník
Velkomeziříčsko je 

nově v prodeji také na 
České poště u přepáž-
ky číslo 5!

Město Velké Meziříčí pořádá 
dne 11. 12. 2012 tradiční Vá-
noční trhy. 

Náměstí bude celý tento den 
uzavřeno. 

  Vánoční trhy
Nová publikace Velké Meziří-
čí s podtitulem Pozvání k ná-
vštěvě bude poprvé představe-
na na adventních světýlkách 
v neděli 2. prosince. Prodej 
včetně autogramiády autorů 
proběhne ve vestibulu radnice 
od 16.45. -mars-

Kniha o Velkém 
Meziříčí jde do 
prodeje

Pro řidiče: náměstí bude tuto neděli uzavřeno!
V neděli 2. 12. 2012 se na náměstí ve Velkém Meziříčí uskuteční tra-
diční akce Adventní světýlka. V souvislosti s její přípravou bude na 
náměstí dne 2. 12. 2012 od 6 hodin vyhrazen prostor parkoviště a ko-
munikace před budovou radnice a částečně i na spodní straně náměs-
tí, kam nebude možno vjíždět a parkovat. 
Náměstí od této doby bude průjezdné po místní komunikaci na horní 
straně (kolem Obecníku, pobočky ČSOB směrem ke kostelu a dále do 
ulice Komenského) až do 16 hodin, kdy dojde k úplné uzavírce vjezdu 
na náměstí. 
Ta potrvá do ukončení hlavního programu (přibližně do 18.30 hodin).

Ing. Petr Dvořák, Městská policie 
–měú–

Starosta Velkého Meziříčí 
Radovan Necid minulý týden 
ukončil pracovní neschopnost 
a vrátil se na radnici. 

„Zejména teď zpočátku nej-
sem samozřejmě v  práci deset 
hodin denně, snažím se ale co 
nejrychleji proniknout zpět 
do  aktuálního dění. Pomáhá mi 
i  to, že jsem byl s  kolegy z  rad-
nice i v průběhu mé rehabilitace 
denně v  kontaktu," popsal svůj 
návrat do práce starosta. Ještě bě-
hem rehabilitace Radovan Necid 
předpokládal, že neschopenku 
ukončí někdy kolem přelomu 
roku. Vrátil se ale dřív. „Závěry 
rehabilitace byly ve  všech ohle-
dech natolik příznivé, že jsem si 
troufnul jít do zaměstnání dříve, 
než jsem původně předpokládal. 

Lékaři na  brněnské klinice, kam 
jsem dojížděl, nemají výhrady 
ani k  mému fyzickému stavu. 
Nemám tedy žádná zdravotní 
omezení, kromě toho, že se una-
vím rychleji, než před onemoc-
něním," zdůvodnil svůj dřívější 
návrat Necid. 
Ten byl na neschopence od konce 
září, kdy jej postihla cévní moz-
ková příhoda. Poté absolvoval 
několikatýdenní intenzivní reha-
bilitaci, protože měl poškozenou 
schopnost mluvit. „Ještě dnes sa-
mozřejmě hledám občas slova, či 
jejich správné tvary. Tento handi-
cap ale postupně ustupuje a sna-
žím se, aby všichni o mé zhorše-
né schopnosti komunikace věděli 
a byli tak v tomto směru ke mně 
ještě nějaký čas trpělivější," uza-
vřel starosta.

28. listopadu 2012 Cena: 13 Kč
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Vychází nová kniha o městě

Wintonovo ͵dítěʹ vyprávělo svůj příběh i u nás
Tomáš Graumann – jedno ze 669 dětí, 
které zachránil před jistou smrtí Nicholas 
Winton –  vyprávěl svůj příběh Velkomezi-
říčským. Nejprve na besedě pro veřejnost 
v sále Nového Svitu, poté žákům základní 
školy ze Sokolovské a Školní ulice. Krom 
toho přednáška proběhla ve Velké Bíteši 
a na základní škole v Měříně. Do Velkého 
Meziříčí rodáka z Brna pozval František 
Kameník ze zdejší apoštolské církve.

Brněnský Žid, naturalizovaný Američan 
a křesťanský misionář na Filipínách vyprávěl 
o strastiplné životní cestě, která nezačala prá-
vě nejlíp. Tomáš Graumann se narodil v roce 
1931 v Brně v židovské rodině. Jeho otec byl 
obchodník s obuví, s matkou se poměrně brzy 
rozvedli, a ta se znovu vdala. Nová rodina se 
přestěhovala na  zámek v  Těšanech u  Brna. 
„Já i můj bratr Tony jsme byli obklopeni slu-
žebnictvem a  žilo se nám velmi příjemně,“ 

vzpomíná dnes již jedenaosmdesátiletý muž, 
„myslel jsem, že to tak bude napořád.“ Pak 
ale přišel rok 1938 a s ním nástup nacistické 
nadvlády. „Tehdy k nám na zámek přijela teta 
z Vídně a radila rodičům, aby se též vystěho-
vali do Austrálie. Oni to ale odmítli s tím, že 
Československo je jejich domov,“ přibližuje 
události Graumann. Jedno chybné rozhod-
nutí rodičů a  život vypadal úplně jinak, než 
jaký mohl být. Že by osud? V tomto případě 
ale přál jenom Tomáši Graumannovi, kterého 
Winton před vypuknutím druhé světové za-
chránil tím, že se mu stejně jako dalším stov-
kám dětí podařilo poslat i  jeho do  náhrad-
ních rodin do Anglie. Graumannova matka, 
bratr, nevlastní otec i další příbuzní zahynuli 
jako tisíce jiných Židů v koncentračních tábo-
rech. „Když dnes držím v ruce Landing per-
mit (povolení) s datem 27. 7. 1939 s platností 
na rok, říkám si, jak by se asi můj život vyvíjel, 
kdyby naše rodina dokázala všechno opustit, 

kdyby matka s  nevlastním otcem uvěřili, že 
nám hrozí smrtelné nebezpečí a  přistoupili 
na vystěhování. Povolení a příležitost vylodit 
se v  Austrálii měli. Stačil k  tomu vpodstatě 
jediný papír, jehož byli držiteli,“ přemýš-
lí i  po  tolika letech bělovlasý skromný muž 
s  plnovousem, kterého do  Velkého Meziříčí 
doprovázela jeho žena Caroline. Za  špatné 
rozhodnutí rodiče i  bratr zaplatili životem. 
Malého Tomáše matka s babičkou posadily se 
dvěma zavazadly do vlaku v Praze na začátku 
srpna. Netušil, že je vidí naposledy, a neměl 
ani ponětí o tom, že sedí v posledním vlaku, 
který ještě mohl vyvézt židovské děti z fašisty 
obsazeného Československa. „Můj bratr Tony 
zůstal pro nemoc doma, měl jet následujícím 
vlakem, připraveným k  odbavení na  1. září 
1939. Ten už však nikdy z naší země neodjel. 
Toho dne začala druhá světová válka,“ pokra-
čoval ve vyprávění Graumann.
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Tomáš Graumann, jehož zachránil Nicholas Winton, 
líčil svůj osud v Jupiter clubu. Foto: Iva Horká

Starosta je zpět v práci
Publikace o městě s prostým názvem Velké Meziříčí, jejž doplňuje 
podtitul Pozvání k návštěvě, je na světě. První možnost koupit si 
ji třeba jako vánoční dárek budou mít lidé při tradičním rozsvě-
cení adventních světýlek na velkomeziříčském náměstí v neděli 
2. prosince 2012 od 16.45. V tu dobu bude navíc ve vestibulu 
radnice probíhat i společná autogramiáda autorů fotografií i textů 
publikace.

Sedm fotografů a dvě autorky textů, všichni z Velkého Meziříčí, se po-
díleli na tvorbě knihy o městě. Jsou to Antonín Dvořák, Antonín Ha-
vlát, Josef Kašpar, Michal Koudelík, Pavel Pavelka, Zdeněk Procházka 
a Jiří Trojan, kteří poskytli své snímky. Texty napsaly Marie Ripperová 
a Ivana Vaňková. 
Záměrem bylo vytvořit a  vydat obrazovou publikaci, která zachytí 
město v současnosti. Primárně je určena návštěvníkům Velkého Me-
ziříčí, které pozve k bližšímu poznání města, představí jim jeho krásy. 
Ale zajímavá bude jistě i pro místní, jimž ukáže některá méně známá 
zákoutí, nabídne neotřelé pohledy na dominanty města.
Obrazová část v publikaci převládá. Na 132 stranách najdou čtenáři asi 
109 fotografií. To je zhruba desetina z celkového počtu snímků, které 
dodali městem oslovení fotografové. Ti měli při výběru svých fotek 
v podstatě volnou ruku, omezeni byli pouze počtem kusů a tím, že zá-
běr musí být současný. Ostatní – barevnost, formát, motiv atd. – bylo 
na nich. Z více než tisícovky snímků pak bez ohledu na jejich autora 
vybírala ty nejlepší do knihy pracovní skupina složená z výtvarníků, či 
lidí s výtvarným citem.

–měú–

Takto bude vypadat obálka nové knihy o městě.

Policejní prezident Martin 
Červíček během své jedno-
denní návštěvy Kraje Vysočina 
v pátek 23. listopadu zavítal 
i do Velkého Meziříčí. 

V  doprovodu svého náměstka 
Tomáše Kužela, a  vysočinského 
ředitele krajské policie Miloše 
Trojánka se zastavil i  na  služeb-
ně obvodního oddělení PČR 

a na radnici. Tam s vedením měs-
ta i zdejší policie jednal o potřebě 
nové služebny ve Velkém Meziří-
čí. Podrobnosti o návštěvě Marti-
na Červíčka přineseme v příštím 
čísle týdeníku Velkomeziříčsko.

Text a foto: Martina Strnadová

Popiska k  fotografii: zleva Rado-
van Necid, Přemysl Bdinka, Mar-
tin Červíček a Tomáš Kužel.

Policejní prezident 
navštívil i Velké Meziříčí

Ohňostroj bude i letos
Ohňostroj závěrem roku 2012 bude ve Velkém Meziříčí i letos. 
Z městského rozpočtu na něj půjde čtyřicet tisíc korun.

Rozhodnutí, zda ohňostroj o  půlnoci na  silvestra na  náměstí bude, 
nebo nebude, nebylo tentokrát pro radní tak jednoduché. „Dlouze 
jsme o  tom debatovali, po  loňských zkušenostech, kdy nám někteří 
občané říkali, že mají strach na náměstí vkročit, aby nepřišli k úrazu,“ 
uvedl místostarosta města Josef Komínek. K oslavám příchodu nové-
ho roku se o loňském silvestru sešlo na náměstí velké množství lidí. 
Krom běžného nepořádku po sobě někteří výtržníci zanechali navíc 
poškozený městský mobiliář, házeli a  rozbíjeli lahve, a  mimo běžně 
prodejné pyrotechniky dokonce někdo použil silnější, kterou odpá-
lil mezi lidmi. Ta rozbila okenní tabulky jednoho z domů na náměstí. 
Navíc dokonce došlo k potyčce v přítomné skupince lidí, která vedla 
ke zranění jedné osoby. „Svolám proto jednání se státní i městskou po-
licií, hasiči a technickými službami města a pokusíme se domluvit, jak 
zajistit bezpečnost a okamžitý úklid na náměstí,“ sdělil místostarosta 
Komínek a podotkl, „nechceme, aby to dopadlo jako loni.“ Zkušenosti 
z  letošního silvestra pak vedení města ukážou, zda v  příštích letech 
v pořádání ohňostroje na závěr roku pokračovat. Martina Strnadová
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Novým trendem je v rámci 
transformace sociálních služeb 
to, aby klienti ústavů opustili 

jejich zdi a žili běžný způsob 
života. Do tohoto projektu se z 
našeho regionu zapojil i křiža-

novský ústav sociální péče.
„Těší mne neustále se zlepšující 
podmínky života obyvatel sociál-

ního zařízení, rozšíření nabídky 
terapií a  aktivit. Užitečné bylo 
zbudování vzdělávacího centra 
a zajištění všech stupňů vzdělání 
pro zdravotně postižené.  Vel-
kým krokem bylo rozhodnutí 
zapojit se do  projektu Transfor-
mace sociálních služeb,“ řekla 
ředitelka ústavu Marie Bartoško-
vá v  rozhovoru pro náš týdeník 
v  čísle 41 letošního roku, „jde 
o  to, že část klientů opustila či 
opustí zdi našeho zámku a  za-
čala vést běžný život v  malých 
domácnostech s  větší či menší 
podporou zaměstnanců ústavu.  
Jde o  obecný trend, v  němž se 
snažíme decentralizovat péči vel-
kých ústavních kolosů a vytvořit 
pro klienty životní podmínky co 
nejvíce podobné těm běžným. 
Transformací zlepšíme komfort 
bydlení a  možnost poskytovat 
služby dle individuálních potřeb. 
V rámci transformace máme na-
plánovanou výstavbu rodinných 
domů v různých lokalitách Žďár-
ska – Velké Meziříčí, Bystřice 

nad Pernštejnem, Žďár nad Sá-
zavou, Křižanov, Bobrová –, a to 
za použití finančních prostředků 
z evropských fondů a zřizovatele 
Kraje Vysočina. Náš ústav spadá 
do  vlny částečné transformace, 
kdy nezaniká původní zařízení. 
Uvolněné prostory zámku budou 
dále využity ke  kvalitnějšímu 
prostředí pro klienty, kteří v něm 
žijí. I  v  rámci tohoto zařízení se 
budeme snažit vytvořit menší do-
mácnosti.“ 
V  současné době má ÚSP Kři-
žanov pronajaty tři byty a  jeden 
dům, ve  kterých bydlí celkem 
jedenáct osob. Ve  dvou z  těchto 
objektů je poskytována služba 
chráněného bydlení. Díky přestě-
hování klientů do malých domác-
ností je zde možnost poskytovat 
službu individuálním způsobem 
a  plánovat ji podle skutečných 
potřeb jednotlivých obyvatelů. 
Tímto se zvyšuje kvalita jejich 
života. „Život v  malé skupině 
umožní podílet se na chodu do-
mácnosti. Mají možnost využívat 

veřejné služby, navštěvovat kul-
turní, sportovní a  společenské 
akce v  komunitě. Dle potřeb je 
zde zajišťována podpora ze stra-
ny personálu,“ dodala M. Barto-
šková.
Jedním z těch, kteří si samostatné 
bydlení užívají a  považují si ho, 
je Libor Giňa. „Bydlím tady se 
svojí přítelkyní a moc se nám tu 
líbí. Sami si i vaříme a já chodím 
do  práce,“ popisuje běžný život 
známý hudebník ústavní kapely 
Šafářanka. Ten ve  svém volném 
čase pracuje na  počítači, který 
má svoje místo v obývacím poko-
ji, stejně jako televize, sedačka či 
konferenční stolek. Bez počítače 
se Libor neobejde, zaměstnávají 
ho totiž povinnosti spojené s hu-
dební skupinou. A  to nejen pří-
prava na zkoušky, ale především 
také na vystoupení, kterých uve-
dená skupina nemá zrovna málo. 
Krom toho píše recepty do  PC 
a podle nich s přítelkyní vaří. Žití 
mimo ústav tak zvládá bez pro-
blémů.

Někteří klienti ústavu se osamostatnili. Bydlí v bytech

Jedním z klientů, kteří bydlí v bytě mimo ústav, je pár Iva Slavíčková a Libor Giňa. 
Ten je na snímku s ředitelkou ÚSP Marií Bartoškovou v obýváku. Foto: Iva Horká Iva Horká

Registr 
vozidel bude 
uzavřen
MěÚ Velké Meziříčí, odbor 
dopravy a  silničního hospo-
dářství oznamuje, že 5. 12. 
2012 (středa) budou pracovi-
ště registru vozidel i  registru 
řidičů (Náměstí 14/16, Velké 
Meziříčí – 2. patro) uzavřena 
pro veřejnost (z důvodu zkou-
šek pracovníků). 
Dále budou pracoviště regis-
tru vozidel i  registru řidičů 
uzavřena 14. 12. 2012 (pátek) 
z důvodu školení zaměstnan-
ců úřadu.

Zprava Josef Homola, pořadatel slavností vín, uprostřed ocenění vinaři 
a vlevo  František Podstatzký-Lichtenstein, patron akce. Foto: Iva Horká

Již pátý ročník slavností vín se 
konal letos v netínském kultur-
ním domě. Na Vysočinu nezvyklá 
akce, zdá se, v Netíně zdomácněla. 
A proč ne, vždyť i my patříme 
na Moravu, pro niž je víno sym-
bolické. 

„Na Moravě má pěstování révy tisí-
ciletou tradici,“ připomíná organi-
zátor akce Josef Homola z  Netína, 
„a my na dnešních slavnostech oce-
ňujeme sedm tvůrců tohoto lahod-
ného moku.“
Mezi nimi byla vinařství jako Tem-
plářské sklepy Čejkovice, Víno Hra-
dil, taktéž z Čejkovic, dále Vinařství 
Černý z  Valtic, rodinné vinařství 
Grmolec z  Hovoran, Víno Škrobák 

Čejkovice, Vinařství Chateau Led-
nice a Vinařství Krist Milotice. Zá-
stupci posledně jmenovaného si loni 
z Netína odvezli vítězství za víno Pá-
lava s přívlastkem pozdní sběr 2008. 
Letos obhajovalo loňské prvenství 
s exkluzivní řadou vín Kristovy po-
klady. 
„Řídím se svým krédem, že nejlep-
ší cesta, jak mohou vinaři na  trhu 
uspět, je pouštět na  trh v  lahvích 
pouze speciální série vína, o kterých 
jsem přesvědčen, že jsem pro ně 
udělal maximum,“ říká Tomáš Krist, 
který svoji vinařskou firmu založil 
v roce 1996 a navázal tak na rodin-
nou tradici. V současné době hospo-
daří na dvanácti hektarech vlastních 
vinic. 

Slavnosti vína v Netíně 
zdomáclěny
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Město nabízí lidem pískoviště do výpůjčky
Rušení hygienicky nevyhovují-
cích a  nevyužívaných pískovišť 
ve Velkém Meziříčí bude pokra-
čovat i v příštím roce. Ta, která by 
si lidé přáli zachovat, jim město 
hodlá „svěřit na starost“. 

Diskuze o návrhu, která pískoviš-
tě zachovat a která zrušit má pro-
bíhat do jara. Lidé si mohou jejich 
kompletní seznam i  s  přesnou 
lokalizací prohlédnout na webo-
vých stránkách města či na straně 
10. Městská rada rozhodla zrušit 
celkem dvacet devět pískovišť 
v  intravilánu města. „Loni jich 
město zrušilo devatenáct,“ uve-
dl místostarosta Josef Komínek 
a  dodal, „po  návštěvě hygieny, 

která prohlédla zbývající, jsme 
dostali podmínku. Musíme se 
o  ně postarat, měnit pravidelně 
písek, zajistit jejich ochranu před 
vstupem koček a psů, to znamená 
zakrýt je plachtou či oplotit.“ Po-
dle místostarosty ovšem zástupci 
města těžko mohou obcházet 
pravidelně pískoviště a kontrolo-
vat, zda jsou večer zakrytá. Proto 
město ta, o něž bude zájem, hod-
lá občanům nabídnout do  vý-
půjčky. Dá k  dispozici i  písek či 
plachtu na  zakrytí. O  zajištění 
dohledu a základní údržbu se pak 
postarají sami zájemci. „Jde o šest 
samostatných pískovišť v  ulicích 
Mírová, Na Výsluní, Gen. Jaroše, 
Krškova a  Bezděkov. Obyvate-

lům v  jejich blízkosti nabízíme 
možnost výpůjčky a provozování 
‚svého‘ pískoviště,“ upřesnila Zu-
zana Villertová z odboru výstav-
by a regionálního rozvoje radni-
ce. Navržená na  zrušení nejsou 
jen některá pískoviště, ale i zbyt-
ky původních hracích prvků, 
které kdysi obyvatelé budovali 
svépomocí. Ty samozřejmě také 
nevyhovují současným normám, 
nemají atesty, nejsou bezpečné. 
Město proto vybudovalo ve  Vel-
kém Meziříčí za  přispění ev-
ropské dotace celou síť nových 
dětských hřišť, která jsou právě 
náhradou za  všechna rušená 
pískoviště a  dětské koutky. Ta 
splňují všechny předpisy a poža-

davky. Až na  drobnost. Musela 
být opatřena novými provozní-
mi řády. Návštěva hygieny totiž 
označila ty původní za  chybné. 
„Nebyl v  nich uveden způsob 
zajištění hygienických kontrol,“ 
popsal Komínek potíže s přísný-
mi nařízeními krajské hygienické 
stanice. 
„V  současné době jsou tedy dě-
tem k dispozici pískoviště a bez-
pečné certifikované hrací prvky 
v  areálech osmi veřejných dět-
ských hřišť – v ulicích Nová, Če-
chova, Nad Jordánkem, Hliniště, 
Hornoměstská, Bezručova, Osla-
vická a  Čermákova,“ doplnila 
přehled Zuzana Villertová.

Martina Strnadová

Kontakt pro zájemce o  výpůjč-
ku pískoviště: MÚ Velké Mezi-
říčí, ing.  Zuzana Villertová, tel. 
566  781  205, e-mail: villertova@
mestovm.cz

Přehled pískovišť
Navržena ke zrušení: 
Mírová, Krškova, Gen.  Jaroše, 
Družstevní, Čechova, Kolmá.
Navržena k ponechání: Mírová, 
Gen. Jaroše, Na Výsluní, Krškova 
a Bezděkov.
Pískoviště na  Poštovní ulici je 
navrženo ke  zrušení, ale prostor 
má být vybaven novými hracími 
prvky.
Fotky nabízených pískovišť najde-
te v tomto čísle na straně deset.

-měú-

Řídil opilý
Policisté z OO Velké Meziříčí 
kontrolovali 25. 11. před 11. ho-
dinou řidiče vozu Škoda 135 Fa-
vorit. Ten projížděl po ulici Tře-
bíčská. Policisté u něho provedli 
orientační dechovou zkoušku. 
Při prvním měření měl 1,74 pro-
mile alkoholu v dechu, opakova-
ná zkouška ukázala 1,65 a potřetí 
naměřili 1,74 promile. Policisté 
muži zakázali další jízdu a za-
drželi mu řidičský průkaz. Muž 
je podezřelý z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

Kradli ve škole
Velkomeziříčští policisté přijali 
16. 11. oznámení o krádeži na ZŠ 
ve Vel. Meziříčí. 15. 11. tam ne-
známý pachatel odcizil ze šaten 2 
chlapecké bundy, mikinu, jeden 
pár bot a čepici, věci za necelé 2 
tis. Kč. Policisté na základě šetře-
ní zadrželi 2 mladistvé chlapce, 
kteří se přiznali. Šetřením vyšlo 
najevo, že vnikli do školy a oděv 
si na sebe v šatnách oblékli a ode-
šli. Oba jsou podezřelí ze spáchá-
ní přečinu krádeže formou spo-
lupachatelství. Navíc je po nich 
vyhlášeno celostátní pátrání. 
Jsou svěřenci výchovného ústavu, 
kam je policie předala. -PČR-

Vodička zemřel před 30 lety
Před třiceti lety, 26. listopadu 1982, zemřel ve Velkém Meziříčí Stanislav 
Vodička – umělecký knihař a spisovatel. Od roku 1934 žil v Tasově, kde 
měl knihařskou dílnu. Kromě běžné knihařiny se věnoval i  umělecké 
vazbě, kde využíval netradiční materiály. Po  zrušení knihařské živnos-
ti pracoval v  Kablu a  později se do  Velkého Meziříčí také přestěhoval. 
V Kablovce se jako vypravěč zapojil do činnosti národopisného souboru. 
Psal krátké příběhy z přírodní říše, které vyšly v knihách Tam, kde usínají 
motýlové, Planina ticha, Na vzdušné pěšince, Jepičí okamžiky. Svoje se-
tkávání s Demlem zachytil v díle Básník Jakub Deml v Tasově. -ripp-

Pozor na zloděje nafty
Velkomeziříčští policisté pátrají po zloději, který v noci ze 17. na 18. 
11. odcizil v  Kadolci naftu. Neznámý pachatel zde z palivových nádrží 
zaparkovaných nákladních vozidel a univerzálního nakladače odcizil 
přes 700 litrů nafty. Dále vypáčil dveře u kabiny jednoho z nákladních 
vozidel a kabinu prohledal, ale nic neodcizil. Pachatel také poškodil 
plachty u zaparkovaných dvou návěsů. Celkem zloděj odcizil naftu za 
více jak 20.000 korun. Další škodu ve výši 20.000 korun způsobil po-
škozením vozidel. Policisté jej podezírají ze spáchání trestných činů 
krádeže a poškození cizí věci. -PČR-
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Věřili byste, že vzácností už ne-
jsou renesanční památky, ale 
jejich majitelé? Ty aby dnes sku-
tečně pohledal. A to nikoli lupou, 
ale přímo rozsudkem! Vlastníka 
Vysokého mostu – léta zane-
dbávaného klenotu technického 
stavitelství – musel totiž určit 
soud. A  to nikoliv z  důvodu, že 
by se o něj sporní majitelé prali, 
ale proto, že jej společně dosud 
nestačili zasypat smetištěm. Bez 
ohledu na  státní památkovou 
ochranu starobylý most ze 16. 
století tvoří totiž už léta součást 
místní skládky komunálního 
odpadu, kde končí nepotřebné 
haraburdí z města i okolních vsí. 
A  za  tu dobu se nechtěným od-
padem stal evidentně i  samotný 
historický most. Představitelům 
Vel. Meziříčí dnes totiž „opravdu 
nepatří“, pro Petrávečské „nemá 
žádný význam“ a pro nezaujatou 
státní justici je rovnou „černým 
Petrem“! Charakteristika sou-
časného vztahu k  ohroženým 
památkám by jen těžko hledala 
lakoničtější vyjádření. Stráž-
ce zdravého rozumu je možné 
uklidnit poznámkou, že i  ti nej-
větší snílci tuší, že rovněž v tom-
to případě běží hlavně o  peníze. 
Všem nositelům krátké paměti je 
však třeba zároveň připomenout, 
že základy Vysokého a  dnes už 
spíše „padacího“ mostu pocháze-

jí minimálně z první poloviny 16. 
století. I  ve  finančním smyslu je 
položili sami meziříčští měšťané 
a zdejší městská obec nesla „velký 
náklad“ na jeho opravy po mno-
há staletí. Je pravdou, že se právní 
i ekonomické poměry během sta-
letí mockrát změnily. Už dávno 
nelze počítat s pravidelnými pří-
jmy z mýta, ale za to máme k dis-
pozici sbírky, nadace, příhodně 
nazvanou místní akční skupinu 
„Most Vysočiny“ a evropské fon-
dy. Jmenované instituty sdruže-
ní potřebných prostředků jistě 

rády umožní. A  pro případ, že 
jich bude málo, přestaňme třeba 
na rok dotovat dosud nechátrající 
Rudolfák! (Příznivce mražených 
ploch prosím o  klid! To byl jen 
žertovný pokus o  otočení zabě-
hané optiky finančních priorit…) 
Zkrátka a  dobře: Když se našly 
peníze po  povodních roku 1591 
či 1706, najdou se nepochybně 
i  tentokrát. Tím spíš ve  městě, 
které se občas holedbá přívlast-
kem „město mostů“. Hlavní pře-
kážka v  záchraně ohrožených 
historických objektů leží nejspíš 
jinde. Buď v jejich přemíře (např. 
katoven máme v  poslední době 
tolik, že je v  zájmu „chybějící“ 
infrastruktury můžeme klidně 
i  bourat), anebo právě v  nedo-
statku jejich dobrých vlastníků. 
Vlastníků, kteří si uvědomují, že 
se spolu se statky obvykle dědí 
také závazky. Takoví dnes už pat-
ří skutečně k raritám, ale najdou 
se i u nás. Vždyť Podstatzští přeci 
také nepláčou, že jim předchůd-
ci postavili zámek příliš vysoký! 
A  pokud ano, tak pouze sou-
kromě, a  navenek spravují, jen 
se fasáda svítí. Most však není 
sídlem aristokratů. Má ale jednu 
nespornou výhodu. Jeho vlast-
níci se nemění jen rozsudkem 
nebo dědictvím. Lze je k lepšímu 
měnit veřejným míněním, anebo 
volbami!

Ten do Anglie dorazil lodí, pak se přesunul 
do Skotska, kde místní církev zařídila domov 
pro židovské děti. Jeho si adoptovala Marie 
Corsonová. Ve Skotsku se také setkal s vírou, 
k níž ho přivedl tamní kazatel. Posléze se díky 
ní stal i misionářem na Filipínách, kde potkal 
svoji ženu. Svatbu měli v kostelíku uprostřed 
džungle. Proto o sobě Graumann říká, že je 
dvakrát zachráněné dítě. „Nicholas Win-
ton mě zachránil před smrtí a  Ježíš Kristus 
před věčným trestem kvůli mým hříchům,“ 
zdůraznil na  besedě Čechoameričan, který 
se rozhodl po  roce 1989 vrátit zpět do  své 
vlasti. Nyní žije poblíž Kolína. Se svojí ženou 
adoptovali dvě děti, později se jim narodily 
dvě vlastní. S  nimi žili v  Americe. Mají de-
set vnoučat a jenom jedno z nich je chlapec. 
Ostatní jsou všechno děvčata.

Nacistům už dávno odpustil, ale přiznal, že 
mu tato událost ovlivnila celý jeho život. 
„Tím, co jsem byl nucen prožít, jsem jaksi 
získal pochopení pro uprchlíky. Sami jsme 
pomáhali například ruské utečenecké rodi-
ně s deseti dětmi a mnohým dalším. Protože 
jsem věděl, jaké to je, být utečenec,“ řekl na-
šemu týdeníku Graumann. 
Na  závěr besedy pak dětem promítl do-
kument ČT o  Wintonově vlaku či krátkou 
ukázku z  filmu Nickyho rodina. Školáci se 
také měli možnost zeptat na to, co je zajímá, 
ale také si s manžely Graumannovými zazpí-
vat píseň To je ten den. Ta zazněla dokonce 
ve třech jazycích – ve filipínštině, angličtině 
a nakonec i v češtině. 
Tomáš Graumann se v  roce 2009 setkal se 
svým zachráncem N. Wintonem v Praze. To, 

že je též jedno z Wintonových zachráněných 
dětí, se dozvěděl až z televize. 
Na besedě s velkomeziříčskými žáky ukázal 
i společnou fotku se Sirem Wintonem, které-
mu je letos 103 let a stále se drží svého kréda: 
Dokážete cokoliv, když to opravdu chcete. 
Jeho slova doplnil i  pan Graumann, když 
nabádal přítomné děti, aby se nikdy, nikdy 
nevzdávaly.
A  jak se zmíněná beseda ocitla v  našem 
městě? 
„Dostali jsme nabídku od  Křesťanské aka-
demie mladých (KAM) a  uspořádali jsme 
ji proto, aby si současné děti vážily toho, že 
mají svoje rodiny a  svůj život, že vpodstatě 
žijí v blahobytu a přitom vše považují  za sa-
mozřejmost,“ dodal František Kameník.

Zachránce Winton tušil nebezpečí 
Nicholas Winton navštívil Prahu ještě před tím, než 
se stala Česká republika součástí Hitlerovy říše, tedy 
Protektorátem Čechy a Morava. Winton si uvědomo-
val, jaké nebezpečí hrozí židovským rodinám a zvláš-
tě dětem. V té době pro to něco udělat, byl téměř 
nadlidský úkol. On to ale nevzdal a s pomocí své 
sekretářky začal shánět potřebné doklady pro trans-
port českých a slovenských dětí do bezpečí Velké 
Británie. Děti byly odváženy vlakem přes Německo 
do Holandska a odtud trajektem do Anglie, kde se 
jich ujaly tamní rodiny. Děti cestovaly na pasy vysta-
vené v Anglii. Ke konci ale ministerstvo nezvládalo 
nápor, a tak se Winton rozhodl pasy zfalšovat. Nešlo 
mu o nic jiného, než dostat děti do bezpečí. Tímto 
způsobem zvládl zachránit 669 dětí. Bohužel, po-
slední a také největší transport už uskutečněn nebyl, 
protože začalo bombardování Polska. 

Wintonovo ͵dítěʹ vyprávělo svůj příběh i u nás 

Iva Horká

 Pokračování ze strany 1

Caroline Graumannová se školáky. Foto: Iva Horká

Besedy s Tomášem Graumannem se konaly ve Velké Bíteši, Velkém Meziříčí 
a Měříně v minulém týdnu. Některé byly pro veřejnost, další pro školáky. 
Na snímku žáci ze ZŠ Sokolovská na besedě v Jupiter clubu. Foto: Iva Horká

Jakub Smolík přijel do našeho města opět se svojí 
kapelou, kterou doplňovaly dvě vokalistky. Více 
fotek najdete na našem webu.  Foto: Iva Horká

Populární zpěvák a kytarista 
Jakub Smolík opět koncertoval 
ve velkém sále Jupiter clubu. 

Doprovázela ho jako již tradičně 
jeho kapela Zlatí paroháči, jejíž 
název podle zpěvákových slov 
vymyslel Josef Náhlovský. Ostat-
ně to byla také jedna z  otázek 
v  malé soutěži, po  níž výherky-
ně obdaroval cédéčkem i  DVD.  
Krom toho nabízel i  tričko se 
svojí podobiznou. 
Smolík vydal aktuální CD a DVD 
Koncert v  kostele a  Neuvěři-
telné příhody Jakuba Smolíka 
aneb Vyprávění a písničky. 
Průřez písničkami velkomeziříč-
ské diváky nezklamal, přišlo totiž 
i  na  staré oblíbené hity. Krom 
toho dokázal Smolík s kytaristou 
Františkem Kaslem publikum 
spolehlivě rozesmát. Pohodový 
písničkový večer přivezli muzi-
kanti spolu se dvěma vokalist-
kami do  našeho města minulou 
neděli.
Smolík koncertuje v našem městě 
poměrně často, naposledy napří-
klad v minulém roce. O jeho vy-
stoupení je mezi místními zájem, 
i  tentokrát byl plný sál. Ve  Vel-
kém Meziříčí Smolík a spol. kon-
certoval v  neděli 25. listopadu. 
Na  Vysočině se podle programu 
na  svém webu objevil ještě jed-
nou, a to ve Světlé nad Sázavou.

Iva Horká

Smolík zpíval i rozdával dárkyKdo je dnes vzácnější?

Vysoký most. Foto: 
Martina Strnadová Martin Štindl

-wsw-



stRana 4 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 43 | 28. lIstopadu 2012 strana 5 www.velKomezIRICsKo.Cz | číslo 43 | 28. lIstopadu 2012

Zprávy z jednání Rady města ze 
dne 14. 11. 2012

Rada města vzala 
na vědomí:
– nabídku Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko na darování po-
zemků parc. č. 4770/16 o výměře 
995 m² a parc. č. 4770/3 o výmě-
ře 52 m² na Fajtově kopci, v obci 
a k. ú. Velké Meziříčí a doporu-
čuje Zastupitelstvu města tento 
dar od  vlastníka přijmout. Sou-
časně vlastník žádá zřízení práva 
věcného břemene chůze a  jízdy 
po těchto pozemcích
– předloženou aktualizovanou 
prezentaci o stavu veřejných dět-
ských pískovišť na území města
– zprávy o  hospodaření škol-
ských a  kulturních příspěvko-
vých organizací města za 3. čtvrt-
letí roku 2012
– předložené výroční zprávy 
školských příspěvkových organi-
zací za školní rok 2011/2012
– návrh Pravidel ZM Velké Me-
ziříčí pro poskytování dotací 
do  těchto oblastí: 1. sportovním 
oddílům pracujícím s  mládeží; 
2. na  obnovu kulturních pamá-
tek; 3. na  podporu neziskových 
aktivit organizací, právnických 
osob a fyzických osob; 4. projek-
tu Zdravé město Velké Meziříčí. 
Připomínky budou zapracovány 

a materiál bude předložen k pro-
jednání Zastupitelstvu města 
na jednání 19. 12. 2012.

Rada města 
nesouhlasila:
– se zřízením vyhrazených par-
kovacích stání formou zvláštního 
užívání části místní komunikace 
č. 98c v ulici Pionýrská – parko-
viště před bytovými domy Pi-
onýrská č.p. 1873/1, č.p. 1874 
a  č.p. 2011/3 pro nájemníky 
těchto domů dle § 25 odst.6 pís-
m.c) bod 4. zákona č. 13/1997 
Sb., o  pozemních komunikacích 
a  souhlasila s  předloženým ná-
vrhem úpravy provozu na místní 
komunikaci č. 97c v ulici Mírová 
a místní komunikaci č. 98c v ulici 
Pionýrská na  jednosměrný pro-
voz a  dále s  návrhem realizace 
parkovacích míst na ulici Mírová 
dle předloženého materiálu.

Rada města 
rozhodla: 
– podle článku 5 odst. 4 Nařízení 
Evropského parlamentu a  Rady 
(ES) č. 1370/2007, o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
po  železnici a  silnici, o  přímém 
uzavření smlouvy o  veřejné 
službě spočívající v  provozování 
ostatních meziměstských lin-

kových spojů pro potřeby Měs-
ta Velké Meziříčí se stávajícím 
dopravcem, společností ICOM 
transport, a. s., Jihlava.

Rada města 
schválila:
– nové provozní řády dětských 
hřišť provozovaných městem 
Velké Meziříčí
– v  souladu s  ustanovením § 
102 odst. 2 písm. o) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s  účinností 
ode dne 1. 1. 2013 Organizační 
řád Městského úřadu Velké Me-
ziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 45 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va; rozdělení: 45 tis. Kč – § 4399 
zajištění realizace veřejné služby 
pod organizací Technických slu-
žeb VM
– rozpočtové opatření: zdroj: 10 
tis. Kč – § 5311 – kamerový sys-
tém; 25 tis. Kč – § 3549 granto-
vý systém města Velké Meziříčí; 
rozdělení: 35 tis. Kč – § 6171 orj. 
055 – projekt Postup města Velké 
Meziříčí v MA 21 v roce 2012
– rozpočtové opatření: zdroj: 40 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va; rozdělení: 40 tis. Kč – § 3399 
konání ohňostroje na závěr roku
– rozpočtové opatření: zdroj: 10 
tis. Kč – § 6409 neúčelová re-

zerva; rozdělení: 10 tis. Kč – § 
3113 náklady hrazené městem 
ZŠ Školní – odstranění následků 
havárie vody ve škole
– rozpočtové opatření: zdroj: 150 
tis. Kč – § 3392 PD na provádění 
stavby Rekonstrukce Jupiter clu-
bu; rozdělení: 150 tis. Kč – § 4374 
– zhotovení širokopásmového 
akustického podhledu do nízko-
prahového zařízení Welmez Vel-
ké Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj: 100 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hr-
bov, Svařenov; rozdělení: 100 tis. 
Kč – § 3392 plynofikace budovy 
kulturního domu v Hrbově
– rozpočtové opatření: zdroj: 
20 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Mostiště; rozdělení: 20 tis. Kč – 
§ 3392 provoz kulturního domu 
Mostiště
– předložený materiál a vyhlašuje 
soutěž Vánoční město 2012 v ter-
mínu od 1. prosince 2012 do 31. 
prosince 2012 včetně.
– vnitroorganizační směrnici 
č. 6/2012 k  zajištění účetnictví 
Města Velké Meziříčí pro účetní 
období od roku 2012.

Rada města 
souhlasila:
– se zveřejněním záměru pro-
nájmu dvou kanceláří v  objektu 
č. p. 1398 na Karlově ve Velkém 

Meziříčí pro techniky stavební 
firmy. Po uplynutí zákonné lhůty 
bude předložen návrh podmínek 
na  uzavření nájemní smlouvy 
s budoucím nájemcem – staveb-
ní firmou HOCHTIEF CZ, a. s., 
Praha
– s návrhem smlouvy na zřízení 
práva věcného břemene ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice k  tíži pozem-
ků města parc. č. 3912/2, 3912/5 
a 3911/22 na ul. Sportovní, v obci 
a  k. ú. Velké Meziříčí s  právem 
uložení nového zemního kabelu 
NN do těchto pozemků, právem 
provozování, údržby a  oprav 
na dobu trvání této stavby 
– s návrhem smlouvy na zřízení 
práva věcného břemene ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice k  tíži pozem-
ků města parc. č. 3627/2, 5653/1 
a 5404/10 v Hliništích, obec a k. 
ú. Velké Meziříčí s  právem ulo-
žení zemního kabelového vedení 
NN do těchto pozemků, právem 
provozování, údržby a  oprav 
na dobu trvání této stavby 
– s návrhem smlouvy na zřízení 
práva věcného břemene ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice k tíži pozemků 
města parc. č. 5810/39 a  5826/1 
na  ul. Jižní, v  obci a  k. ú. Velké 
Meziříčí s  právem uložení zem-
ního kabelového vedení NN, prá-

vem provozování, údržby a oprav 
na dobu trvání předmětné stavby
– s  návrhem smlouvy budou-
cí na  zřízení věcného břemene 
ve prospěch E.ON Distribuce, a. 
s., k  tíži pozemků města parc. č. 
2371, 2755, 2756, 2757 a 2769/6 
v  lokalitě Ostrůvek a ul. Nábřeží 
v obci a k. ú. VM s právem ulo-
žení zemního kabelu VN a  NN, 
umístění rozpojovací skříně 
a nadzemního vedení NN a slou-
pů NN, právem provozování 
těchto zařízení, údržby a  oprav 
na dobu existenci stavby
– s  návrhem smlouvy o  smlou-
vě budoucí na  zřízení věcného 
břemene ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice 
k  tíži pozemků města parc. č. 
335/5, 335/11, 353, 356, 385/2, 
400 a  2849/2 v  lokalitě Palouky, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí s prá-
vem umístění nadzemního vede-
ní VN a  sloupů VN a  zemních 
kabelů VN a NN, právem provo-
zování, údržby a oprav. 
Budoucí břemeno bude zřízeno 
na  dobu existence předmětné 
stavby 
– se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet měs-
ta v  říjnu 2012, do  upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí 
v roce 2012.

Josef Komínek, 
místostarosta města

Velkomeziříčská Rada města projednala...

Klub českých turistu v  Měříně 
vydal nový Oblastní turistický 
odznak s  názvem Velkomeziříč-
sko. Podmínky plnění odznaku 
OTO Velkomeziříčsko jsou jed-
noduché: absolvovat turistický 
pochod Měřínská padesátka, 
navštívit šest povinných turistic-
kých míst a nejméně deset z dva-
ceti čtyř volitelných míst. 
Podmínky je možné plnit jakým-
koliv přesunovým prostředkem.  

Plnění není časově omezeno 
ani není podmíněno členstvím 
v  KČT. Záznamník OTO Vel-
komeziříčsko je možné získat 
již v  prosinci 2012 na  adresách: 
ing.  Jaroslav Sysel, Ve  Vrbí 445, 
594  42 Měřín, tel.: 605  863  241, 
email: jarsys@email.cz a na Měst-
ském úřadě Velké Meziříčí, Rad-
nická 29/1, Turistické informační 
centrum, tel.: 566 781 047, email: 
ic@mestovm.cz.

Turistický odznak k zakoupení v TICVM

Pokračování ze strany 2

Slavnosti vína v Netíně zdomáclěny. Konal již pátý ročník
A tak není divu, že prvenství za nejlepší víno 
letos přítomní ve vyprodaném sále netínské-
ho kulturáku opět přiřkli tomuto vinařství. 
Jeho muškát moravský s přívlastkem pozdní 
sběr 2011 zvítězil bezkonkurenčně. Stříbr-
ná medaile patřila vínu chardonnay zemské 
s  přívlastkem pozdní sběr 2011 z  vinařství 
Chateau Lednice a bronzový kov si z Netína 
odvezlo vinařství Grmolec za rulandské šedé 
výběr z hroznů 2011.
K  popíjení ušlechtilého moku patří jistě 
i dobrá hudba, a tak po celý večer hrála cim-
bálová muzika Morava z Čejkovic. Josef Ho-
mola se krom pořadatelství zhostil též mode-
rování celé ochutnávky, která byla doplněna 
i vhodným občerstvením. 
Ke  zpestření večera přispěli i  dva mladí ta-
nečníci Karolína Trutnová a Vojtěch Pospíšil, 
oba z Velkého Meziříčí, kteří předvedli něko-
lik latinsko-amerických tanců, za což sklidili 
zasloužený aplaus. Iva Horká

Cimbálová muzika Morava nebyla 
na slavnostech vína žádným 
nováčkem. V Netíně hrála i loni. 
Foto: Iva Horká 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Velké Meziříčí oznamuje, 
že 17. 12. a 18. 12. 2012 proběhne stěhování referátu nepojist-
ných sociálních dávek (HN a DOZP) ze současného pracoviště 
Radnická 29/1 na pracoviště Hornoměstská 864/39, Velké Mezi-
říčí, kde již od 19. 12. 2012 budou tyto agendy plně funkční pro 
klienty.  Dne 17. 12. a 18. 12. 2012 bude proto omezen provoz 
agend hmotná nouze a dávky zdravotně postižených. Základní 
chod pro nezbytné případy dotčených agend bude zabezpečen na 
pracovišti Hornoměstská 864/39, Velké Meziříčí – státní sociální 
podpora. Děkujeme za pochopení.

Výzva
Prosíme čtenáře týdeníku 
Velkomeziříčsko, pokud mají 
doma staré pohlednice naše-
ho města, zdali by je mohli 

zapůjčit ke  zdokumentování 
a  porovnání se současností. 
Pokud se rozhodnete tento zá-
měr podpořit a  staré pohled-
nice k  případnému dalšímu 

zveřejnění zapůjčíte, předejte 
je laskavě na  informační cen-
trum města Velké Meziříčí 
v  přízemí radnice. Zapůjčené 
pohlednice budou vráceny. 

Vychází nová kniha...
Pokračování ze strany 1
Oproti městem naposled vydané knize Velké Meziříčí v zrcadle dějin 
o vývoji města, jeho historii, která stála hlavně na  textech, má nová 
publikace zcela jiný záběr. Důraz je kladen spíš na obraz, ale to nezna-
mená, že text je jen nějakým jeho doplňkem. Stojí samostatně. Cílem 
publikace nebylo napsat text k  fotografiím ani vybrat snímky podle 
textu. „Přínos knihy krom obrazového vjemu je v tom, že text je pojat 
netradičně, není to suché povídání o Velkém Meziříčí, ale forma dia-
logu dvou lidí, kteří se vzájemně obohacují informacemi o městě, ať už 
jeho historii nebo současnosti,“ přiblížil vedoucí odboru školství vel-
komeziříčské radnice Pavel Stupka s tím, že povídání není dlouhé, ale 
je natolik šťavnaté, že stojí za to si je přečíst. Pro zahraniční návštěvy 
v knize nechybí ani anglická a německá verze textu.
Kniha vychází nákladem tisíc kusů, z  nějž větší část půjde do  pro-
deje a  díl zůstane městu k  propagaci. Má téměř čtvercový formát 
21×22,5 cm. Prodávat se bude za 230 korun. Martina Strnadová

Pronájem bytu bez realitní kan-
celáře je jistě velice lákavou sku-
tečností. Je ale tato volba opravdu 
vhodným krokem? Nehrozí při 
této variantě riziko, nebezpečí 
podvodu nebo zbytečně velké 
výdaje, které mohou být s  pro-
nájmem spojeny? Ideální odpo-
věď pravděpodobně neexistuje. 
Vše má svá pro a  proti a  finální 
rozhodnutí záleží pouze na  da-
ném člověku a  především jeho 
znalostech v  tomto oboru. Ústní 
dohody a sliby nemusí znamenat 
vůbec nic. Také nájemníci mo-
hou působit důvěryhodně. Ale 

pak i vás mohou obelstít. Papíro-
vání sice není příliš zábavné, ale 
jde o nutnou součást smluvního 
vztahu o  pronájmu nemovitosti. 
Záležitosti závisící na ústní doho-
dě se málokdy dočkají zdárného 
konce. Makléři a právníci rozpo-
znají laické chyby a vědí o nove-
lizacích zákona. Záleží na  vás, 
zda se rozhodnete projednat již 
hotovou smlouvu anebo předáte 
do rukou realitky nejlépe celý do-
kument. Dobře sepsaná smlouva 
vás může zachránit před nežá-
doucími problémy, které vás při 
pronájmu mohou potkat. V  ob-
sahu smlouvy nesmí chybět čtyři 
základní věci: údaje o účastnících 
smlouvy, předmět smlouvy, doba 
trvání smlouvy, stanovení částky 
o nájemném a zálohách na ener-
gie. Co říci závěrem – spoléhejte 
na svou realitní kancelář.

Ivana Dočkalová, makléřka

Nepodceňujte smlouvy

Na pátém ročníku slavností vín v Netíně minulou sobotu večer zatančili Karolína Trutnová a 
Vojtěch Pospíšil z Velkého Meziříčí. Foto: Iva Horká 

-ÚP ČR-

-jarsy-
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 28. 11.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, Oslavice mše sv. 17.00 – o. L. Sz. 
Čtvrtek 29. 11.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 30. 11.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 
adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. 
– o. L. Sz., domov pro seniory mše sv. 13.00 – o. Prajka. Sobota 1. 12.: 7.00 
mše sv. – o. L. Sz., 10.30 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Pa-
rajka, Lavičky 8.00 mše sv. – o. Prajka. Neděle 2. 12.: 7.30 mše sv. – o. Para-
jka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. – o. L. Sz, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Sředa v 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří ne-
mají výuku náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická ho-
dina. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, je pozván také cizí 
zpovědník, adorace 14–16.30. Sobota v 8.00 setkání všech ministrantů, 
v 18.30 příprava na křest dítěte. Začne doba adventní – radostný a zbožný 
čas přípravy na příchod Páně a na vánoční svátky. Tuto přípravu chceme 
zahájit v sobotu v 19.00 společnou vigilií 1. adventní neděle a požehnáním 
adventního věnce. Zveme všechny farníky. Po nedělní mši sv. budeme že-
hnat adventní věnce.
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Na faře jsou v prodeji stolní ka-
lendáře na rok 2013. Na faře v úředních hodinách je možnost zapisovat 
úmysly na mše svaté na rok 2013.
Biskupství brněnské informuje, že byla zavedena stálá zpovědní služba 
v kostele sv. Maří Magdalény v Brně na Masarykově ulici. Od první neděle 
adventní bude každý všední den 9–16.30 hodin možnost setkat se tam 
ve zpovědní místnosti s knězem k přijetí svátosti smíření, duchovnímu 
rozhovoru či modlitbě. V kostele zároveň probíhá výstava Nejsvětější svá-
tosti oltářní. Je to tak ideální příležitost setkat se Pánem i jeho uzdravují-
cím milosrdenstvím.
Bory mše sv.: 30. 11. – Horní Bory 17.30 adorace Nejsvětější svátosti 
a příležitost ke svátosti smíření, 18.00 mše sv. – o. Prajka; 2. 12. – Horní 
Bory 9.45 mše sv. – o. Parajka.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 2. 12. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí, 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Nový den

Pavel Janošík

Světlá je zapojena do projektů Leonardo da Vinci
V  neděli 2. prosince začíná advent a  s  ním nový církevní rok. Jistě, 
mnohem větší váhu má dnes občanský kalendář s jeho silvestrovsko-
-novoročním přelomem. Ovšem i advent tvoří určitý přelom, i když 
se číslice v letopočtu nemění. I proto se kalendář církevní liší od ob-
čanského. 
Každý se asi někdy cítí být v zajetí stereotypu a zdá se mu, jako by vše 
mělo být už stále stejné. Právě tehdy může být osvobodivé slyšet o no-
vém začátku. Je škoda nevyužít té možnosti nechat staré věci odply-
nout a otevřít se těm novým. Advent k tomu nabízí příležitost. Zpráva 
o  Ježíšově příchodu (latinské adventus znamená příchod) vyjadřuje, 
že s  jeho osobou vstoupilo do našeho světa něco nového, co tu dřív 
nebylo. S ním začal „nový den“. Můžeme začít znovu.
Někdy jakoby však nejrůznějšího příšeří, tmy a skepse bylo v nás i ko-
lem nás nějak moc. Tehdy smíme čekat na rozednění a nový den. Co 
takhle na jeho uvítání rozsvítit aspoň malé světlo? Kéž se naše životy 
i vztahy v adventních dnech prosvětlí. 

Střední škola řemesel a služeb slavila 145 let
Význam dlouholeté tradice, 
dosažené výsledky ve  výchově 
a vzdělávání, pocit sounáležitos-
ti všech lidí, kteří měli a mají co 
do  činění s  tak starou institucí, 
jakou je 145 let prosperující ško-
la, to všechno jistě vzbuzuje úctu.
Střední škola řemesel a  služeb 
Velké Meziříčí pořádala 20. 11. 
2012 oslavu 145. výročí založení. 
Pozvání přijali významní hosté, 
kteří se akce osobně zúčastnili: 
ing. Josef Matějek – poradce hejt-
mana Kraje Vysočina, ing.  Jan 

Veleba – senátor a prezident Ag-
rární komory, ing. Radovan Ne-
cid – starosta města Velké Mezi-
říčí, ing. Alena Vodová – bývalá 
ředitelka SŠ řemesel a služeb, zá-
stupci odboru školství Kraje Vy-
sočina, zástupci škol města Velké 
Meziříčí, zástupci firem, bývalí 
pracovníci školy, absolventi, ro-
diče žáků a veřejnost.
Celou akci uváděl oblíbený mo-
derátor Hitrádia Vysočina Jiří 
Doležal – také jeden z absolven-
tů školy. Ozvučení akce zajistila 
firma Rental Pro 
Velké Meziříčí. 
Součástí osla-
vy byla i  výsta-
va Ohlédnutí 
za  historií školy 
(tabla bývalých 
absolventů a  uči-
telů školy, připo-
mínka dřívějších 
oborů).
Oslava byla za-
hájena hudební 
skladbou Má 
vlast. Následně 
moderátor Jiří 

Doležal přivítal všechny zúčast-
něné a  připomenul významné 
jubileum školy. Na pódiu vystou-
pili nejvýznamnější hosté se svý-
mi příspěvky. Všichni zdůraznili, 
že vychovávat a vzdělávat mladé 
lidi není jednoduché, ale velmi 
potřebné. Proto nezbývá než mít 
tato slova v  povědomí, přidat 
k nim chuť a nadšení a pokračo-
vat v  tradici školy. Pomáhat na-
lézt lásku žáků k oboru, který si 
zvolili.
Dalším bodem programu bylo 

vystoupení žáků školy. Vystří-
daly se různé kategorie zájmů 
– sport, recitace, hudba, próza, 
tanec…
O  překvapení se postarali kli-
enti a  pracovníci Dětského 
střediska Březejc, když mezi 
přítomné přišli čertova ba-
bička, čert, andělé i  Mikuláš, 
kteří všem nadělili jubilejní 
perníčky s  číslem 145. Pozvali 
k  sobě hlavního organizátora 
a  člověka působícího ve  škole 
nejdéle – pana Petra Heneše, 

který obdržel pekelný dárek.
Pro dobrou náladu a  pohodu 
po  zbytek večera hrála Hudeb-
ní skupina Honzy Sedlaříka. 
Občerstvení a  obsluhu zajistili 
žáci oboru Kuchař-číšník, kteří 
uplatnili své nabyté vědomos-
ti a  dovednosti získané během 
studia.
Akce měla zdařilý průběh, 
o  čemž svědčí i  pochvalné 
ohlasy účastníků oslavy. V  pa-
mětní knize školy přibyly další 
příznivé příspěvky. Nejčas-
těji se objevovalo přání, aby 
vzhledem k  dlouholeté tra-

dici škola nadále pokračo-
vala ve  své úspěšné činnosti!
Oslavy se zúčastnilo přibližně 
200 lidí a  všichni do  dalších let 
přejí škole mnoho úspěšných 
a  dobrých žáků, kteří se stanou 
nástupci v zemědělských i ostat-
ních oborech, neboť mladých 
a zapálených odborníků není ni-
kdy dost.
Na  závěr bychom chtěli podě-
kovat všem sponzorům, kteří se 
podíleli na  úspěšném průběhu 
oslavy 145. výročí založení školy.
Ing. Vlasta Křižanová, Mgr. Jana 

Havelková, foto: archiv školy

„Nevstoupíš dvakrát do  téže 
řeky“, to kdysi pronesl filozof 
Hérakleitos s  apelem na  sílu 
rozumu. Po  návratu 14 našich 
praktikantů z  loňské odborné 
stáže v  Německu jsme zjišťovali 
u zaměstnavatelů i zprostředkují-
cí organizace (Siegmundsburger 
Haus Werraquelle, Durynsko), 
jak hodnotili měsíční působení 
stážistů hotelové školy.
Příjemným překvapením byl 
jejich pozitivní ohlas a  připra-
venost pokračovat ve  spoluprá-
ci s  naší školou v  dalším pro-
jektu, pokud by byl schválen. 
Po prezentaci této odborné stáže 
ve  škole – proběhla na  podzim 
2011 v  rámci předávání Euro-
passů mobilita za  účasti rodičů 
praktikantů, představitelů města 
Velké Meziříčí i  Kraje Vysočina 
– jsme zkoumali potenciální zá-
jem o  pokračování tohoto typu 
projektů. Zpětná vazba přinesla 

nečekaný (nebo spíše s  napětím 
očekávaný) velký zájem mladších 
žáků.
Proto jsme vstoupili do  téže 
řeky podruhé a  podali další 
projekt v  rámci Výzvy 2012. 
A projekt mobility našich „ho-
telováků“ do  Německa v  pro-
gramu Leonardo da Vinci byl 
znovu schválen k  financová-

ní z  evropských peněz. Pro-
to může vyjet po  absolvování 
kulturní, mentální a  jazykové 
přípravy (22. 11. 2012) 12 dí-
vek a 4 chlapci na jednoměsíč-
ní odbornou stáž do Německa. 
A mají se na co těšit! Očekává 
je práce ve  vybraných čtyř-
hvězdičkových hotelích, mj. 
v řetězci hotelů Göbel-Hotels. 

Budeme doufat, že zde zúročí 
nabyté vědomosti, dovednos-
ti a  návyky a  i  tentokrát budou 
hrdě reprezentovat nejen jméno 
Hotelové školy Světlá a Obchod-
ní akademie Velké Meziříčí, ale 
i celé České republiky. Popřejme 
jim k tomu hodně štěstí.

Mgr. Václav Macek, 
foto: archiv školy

O víkendu 10. a 11. listopadu 2012 probíhal v Křižanově kurz kreslení 
pravou mozkovou hemisférou. Tento kurz zde v tomto roce vzhledem 
k obrovskému zájmu a výborným zkušenostem s  lektorkou probíhal 
už podruhé. Do křižanovské sokolovny zavítalo 14 lidí, kteří měli chuť 
zkusit něco nového. Pod vedením stále dobře naladěné lektorky Báry 
Opelkové se naučili kreslit různými druhy tužek a rozvíjeli schopnosti 
charakteristické pro pravou mozkovou hemisféru, jako je mimosmy-
slové cítění, intuice a kreativita. První den se nesl ve znamení nejrůz-
nějších cvičení, která měla v kreslířích probudit netušené schopnosti, 
druhý den si odnášeli povedené portréty svých blízkých nebo oblíbe-
ných známých osobností. Snad každý z kurzu odjížděl sice unavený, 
ale s úsměvem na tváři a radostí z toho, co dokázal.

Eva Hammerová, foto: Sabina Melicharová

Křižanovští kreslili
Ve  Volnočasovce proběhlo hned 
několik zajímavých akcí pro ve-
řejnost. V  sobotu 17. 11. jste si 
mohli přijít vyrobit vlastní tuž-
kovník a v neděli 18. 11. se setkat 
se Simpsonovými.
V rámci pravidelných výtvarných 
dílen, které probíhají vždy jeden 
víkend v  měsíci, si návštěvníci 
Volnočasovky vyrobili tužkovní-
ky. O tom, že to není lehké, jak to 
vypadá, se přesvědčili účastníci 
v sobotu od 15 hodin.
V  rámci výtvarné dílny moh-

li přítomní přihlížet ukázkové 
výrobě dekorací z  modelovací 
hmoty fimo. Samotná výroba pro 
veřejnost proběhne v  některých 
z dalších dílen. 
Děti i  s  rodiči měnili a  kreslili 
Simpsonovi. To v  neděli se děti 
a jejich rodiče sešli ve Volnočasov-
ce za úplně jiným cílem. Zájemci 
o  výměnu kartiček se Simpsono-
vými obléhali prostory Volnoča-
sovky. Měnilo se, povídalo se a zá-
roveň také kreslilo. Zadáním bylo 
nakreslit oblíbené postavičky. Vy-
hodnocení o nejlépe nakreslenou 
postavu „žluté rodinky“ proběhne 
na začátku prosince.
Minulý víkend měli všichni mož-
nost zapojit se do  dalších víken-
dových akcí ve  Volnočasovce, o. 
s. V  sobotu 24. 11. 2012 proběhl 
otevřený přebor Velkého Meziříčí 
v šachu a v neděli měli dostaveníč-
ko všichni příznivci Gormitů. Více 
o akcích na www.volnocasovka.cz.

Text a foto: Petr Bača

Dílna i Simpsonovi zaujali
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Sobota 1.  12. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pern-
štejnem, tel.: 566 688 235. Neděle 2. 12.: MUDr. Dagmar Blaháková, 
Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., tel.: 566 616 904.  Or-
dinační doba pohotovosti vždy 9–12 hodin. S  ohledem na  možnost 
výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, dopo-
ručujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav u sestry LSPP nebo 
na příslušném stomatologickém pracovišti. Zubní LSPP (v době mimo 
hodiny běžné v  našem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, 
Ponávka 6, po–pá 17–7 h, víkend, svátky nepřetržitě. Tel.: 545 538 421.                                                                                                                                     
                                                                                       (zdroj www.nnm.cz)

Zubní pohotovost

Zveme všechny kluky a holčičky, kteří by si rádi 
vyzkoušeli, jak to vlastně v opravdické škole 
chodí…

Na všechny děti se těší paní učitelky
Petra Duchtíková a Andrea Svobodová

POHÁDKOVÁ MINIŠKOLIČKA
pondělí 3. 12. 2012 v 15.30 hodin ▶ tvořivá školička
středa 16. 1. 2013 v 15.30 hodin ▶ sportovní školička

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, 
pořádá pro kluky a holčičky, kteří se chystají
do naší školy, již tradiční 

Přijďte za námi v tyto středy vždy od 15 do 16.30 hodin:
28. listopadu 2012 
a 9. ledna 2013.
Co vás čeká? Seznámíte se s pro-
středím školy a zahrajete si na malé 
školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí 
paní učitelky 1. tříd
Michaela Floumová, Eva Pažourková, Barbora Rösslerová 
a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                                          -zš-

MINIŠKOLIČKU

dny otevřených dveří na školách

Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí

Hornoměstská 35

vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 28. 11. 2012 ■ 10–17 hodin

a dále 16. 1. 2013

Střední odborná škola Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvková organizace 
zve na

 ŠKOLNÍ SHOW, 
POŘÁDANOU V RÁMCI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zahájení proběhne ve čtvrtek 6. 12. 2012 v 9 hodin 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby 

– referenta památkové péče
na dobu neurčitou

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým  
 pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonnou
  se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsoze na-  
 pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spácha-
 ný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
 pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla od- 
 souzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš- 
 kou stavebního směru nebo vzdělání se zaměřením na historii,
• znalost památkové péče výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsa-
hovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-
 tu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,   
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích stát- 
 ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost  
 vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský  
 stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 6. 12. 2012 
do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 20. 11. 2012
ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového  
řízení skartovány.     

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent památkové péče bude mít 
odpovědnost zejména za:

- zajišťování péče o kulturní památky a koordinaci správy míst 
 ních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastní- 
 ků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách  
 péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kul- 
 turních památek v územní působnosti včetně stanovení způso- 
 bu financování,
- rozhodování ve správním řízení o obnově, rekonstrukci nebo  
 opravě kulturní památky, obnově, rekonstrukci nebo opravě ob- 
 jektu v památkové zóně, o restaurování kulturní památky,   
 o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, o vyhlášení  
 ochranného pásma kulturní památky, o provádění archeologické- 
 ho průzkumu, o přemístění movité kulturní památky z veřejně  
 přístupného místa a o provedení nezbytných opatření k zabezpe- 
 čení kulturní památky,
- vedení kompletní evidence nemovitých a movitých kulturních
 památek ve svém územním obvodu a dostupnou dokumentaci  
 o jednotlivých kulturních památkách (fotodokumentace, mapové
 podklady),
- přípravu podkladů pro prohlášení dalších významných objektů  
 v okrese za kulturní památky,
- poskytování odborné a metodické pomoci při zpracovávání pod- 
 kladů pro zajištění finančních prostředků na obnovu kulturních  
 památek ze státních fondů,
- provádění stavebního dohledu při obnově kulturních památek,
- kontrolu využití finančních prostředků na obnovu kulturních  
 památek včetně kontroly jejich vyúčtování ve stanoveném 
 termínu,
- udělování sankcí dle památkového zákona.

Vstupné 80 Kč, předprodej v Květinářství p. Sedláčka Křižanov

Nová vánocní kolekce Medove zlatý advent 
a Vánoce od 19. 11. do 23. 12. 2012



Přijďte si vybrat živé řezané květiny, vazby, adventní věnce, hrn-
kové květiny, perníčky přímo ode mne a originální dárky pro vás 
a  vaše blízké! Nabízím také dárkové poukázky – hezký a  vkusný 
dárek pro každého!  Mé motto totiž zní: dárky dělané s láskou... 
Nalaďte se vánočně! 
Těší se na vás 
Marie Marková

Vánoční prodej: Prodejní 
doba ve všední dny se ne-
mění, jen pondělí, středa 
a pátek je odpoledne ote-
vřeno do 17 hodin. 
Nedělní prodej:  9. , 16.  a 23. 12. 
vždy 8.30–11 hodin. 
24. 12. 2012–5. 1. 2013 zavřeno, 
Prodej zahájen s novou kolekcí 7. 1. 2013

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci!
Srdečně vás zveme na 
DEN PRVŇÁČKA, 
který se bude konat dne 4. 1. 2013 
od 15 hodin 
v budově ZŠ na Komenského ulici.

Společně usedneme do lavic, zacvičíme si 
a pohrajeme na interaktivní tabuli.

Těšíme se na setkání s vámi.      

Honební společenstvo Lhotky zve své členy na 
VALNOU HROMADU, která se koná v KD Lhotky 

7. prosince v 18 hodin.
František Řihák, starosta HS
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■ Mák ručně vyklepaný. Tel.: 
597 185 844.
■ Benzinovou sekačku DOLMAR 
PM-48S, nepoužitou. Nevhod-
ný dárek, cena 5.500 Kč. Tel.: 
777 954 606.
■ Dětské kolo Madison 24". Jako 
nové. Cena 3.000 Kč. Tel.: 608 
274 151.
■ Kamna FILEX typ F 1458 
(Thorma Filakovo) na pevné pa-
livo, původní cena 5.800 Kč, nyní 
za 2.500 Kč. Použité jednu sezo-
nu, tel.: 605 086 068.
■ Boty na běžky zn. Botas, vel. 
11, nepoužívané, cena 950 Kč. 
Dále prodám kolo zn. Author Ul-
tima, červené barvy, vhodné od 8 
do 12 let. Velmi dobrý stav, cena 
950 Kč. Tel.: 737 170 994.
■ Dvoufalcovou křidlici ne-
použitou, 500 ks. Levně. Tel.: 
731 265 485.
■ Novou vanu, 120 cm. Cena 
1.500  Kč. Tel.: 604 628 092.
■ Pšenici a  ječmen, brambory 
konzumní + sadbu odrůd Marabel, 
Belana, Adéla. Tel.: 607  299  168, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Lis na ovoce. Téměř nepoužíva-
ný, na jablka, hrozny atd. Původ-
ní cena 1.920 Kč, prodejní cena 
asi 600 Kč. Dohoda možná. Na-
bídky na  tel.: 776 154 526, nebo 
e-mail: zp38@seznam.cz.
■ Kuchyňský robot, deku a pol-
štář z ovčí vlny  – není použitý. 
Cena dohodou. Tel.: 603 990 823.

■ Dětskou pokojovou stěnu, 
levně. Cena dohodou. Tel.: 
605 291 122.
■ Kamerunskou ovci a kříženku 
(otec kříženec, matka čistokrev-
ná KO),  cena 1.700 Kč/ks.  Tel.: 
733 530 356.
■ Hračky pro děti: plastové kost-
ky Fisher price, 3 ks/150 Kč. Dále 
plyšovou zebru Rayn. Dítě na ní 
může sedět, lézt. Šustí, zrcátko má 
na nožičce, cena 540 Kč.  Gumové 
kostky Clemmy (kostky + zvířát-
ka). Dají se různě stavět na sebe, 
jsou omyvatelné, vhodné od  8 
měs., nabízím 3 sady,  cena 180 
Kč/sada. Dále prodám bavlněné 
plenky Popoliny 0–9 kg. Složené 
z kalhotek + vložky, praní na 60 
°C, nežehlí se, cena 140 Kč, mož-
nost koupit vložky na výměnu – 
cena 60 Kč/ks. Deku – spací pytel 
zajíc, cena 380 Kč, vhodný dárek 
k Vánocům. Tel.: 775 279 404.
■ Funkční air-bag u řidiče z VW, 
Škody, Seat. Cena 1.300 Kč. Tel.: 
775 279 404.
■ Značkovou bundu Nordblanc – 
zimní, černošedobílá, vel. L, nová, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 775 279 404.
■ Plynový kotel Destila s  pří-
slušenstvím, vhodný do  rodin-
ného domu, bytu či na  chalupu, 
cena dohodou. Dále prodám 4 
letní gumy zn. Suntek, rozměry 
205/55 R16, nové, cena za všech-
ny 4.000 Kč. Dále dvoje dveře i se 
zárubněmi plné, š. 60, otvírání 
na levou stranu, vhodné do skle-

pů, spíží, půdních prostor, cena 
dohodou. Tel.: 605 757 485.
■ Truhlářskou pilu, malou, bez 
formátovacího vozíku. Rozměr 
stolu 117×80, stavitelné pravítko 
na obě strany. Boční pojezd v ry-
binách po obou stranách kotouče. 
Motor 220 V, robustní litinový 
stůl, kotouč 240 mm. Cena k jed-
nání 20.000 Kč, možnost vyzkou-
šení. Nový stroj. Tel.: 604 722 870.
■ Smaltovaná litinová kamna, 
výkon 5 kW. Dále prodám ne-
rezového kohouta na  komín, 
otočný, na průměr 150–160 mm. 
Tel.: 776 611 016, e-mail: jurapa-
rizek@seznam.cz.
■ Levnou směs pro nosnice. Hr-
bov 42. Tel.: 737 477 773.

■ Krmnou řepu – 1 q. Tel.: 
731 720 404.
■ Motocykl Jawa – ČZ 350, 250, 
175, 125 – kývačka (panelka, 
moped Stadion, skútr ČZ, skútr 
Tatran, Jawu 90, přívěsný vo-
zík PAV). Vše i  v  horším stavu 
na ND. Tel.: 732 504 158.

■ Prodej chalupy v  Oslavici, 
RD Netín, RD Měřín, bytů 3+1 

a  komerčních pozemků ve  Vel-
kém Meziříčí; pronájem nadst. 
bytů a  obchodu ve  Velkém Me-
ziříčí. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 776 337 344.
■ Vyměníme byt 2+1 za  4+1, 
máme městský byt. Výměna je 
pro nás nutná a spěcháme na ni. 
Volejte prosím od 18 do 22 hodin 
na tel.: 736 239 202.
■ Prodám panelový byt 3+1 
v  zatepleném domě ve  Velkém 
Meziříčí. Nové el. topení, plasto-
vá okna. Jižní strana. Velmi pěk-
ný. RK nevolat! Cena dohodou. 
Tel.: 739 155 940. 
■ Prodám zděný slunný byt 3+1 
v  OV, o  výměře 77 m2, v  uli-
ci Ke  Třem křížům ve  Velkém 
Meziříčí.  Byt  se nachází v  1. 
NP a  je po částečné rekonstruk-
ci (nová plast. okna). Součástí 
bytu je garáž (15 m2) a  prostor-
ná lodžie (6 m2). K  dispozici je 
sklep, kočárkárna a zahrádka (36 
m2). Koupelna je zděná s vanou, 
WC je samostatně. Volný ihned. 
Tel.: 605  959  464, 773  959  464, 
776 798 182.
■ Prodám stavební pozemek u Vel-
kého  Meziříčí. Tel.: 777 617 675.

■ Pronajmu pěkný byt 3+1 (70 
m2) v 5. patře s výtahem ve Vel-
kém Meziříčí. Dům je po rekon-
strukci, v ulici Poštovní, blízko 

centra. K  bytu patří sklep + ko-
mora. Částečně zařízený, volný 
od  ledna 2013. Cena 6.000 Kč + 
energie. Tel.: 775 333 449. 
■ Pronajmu nově zrekonstruo-
vaný byt 3+kk (83 m2) od 1. 12. 
2012. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu samostatnou by-
tovou jednotku 3+1 o  rozloze 
120 m2 v  1. podlaží RD. Dům je 
na  pěkném, klidném prostře-
dí městyse Kamenice u  Jihlavy, 
u  sportovního areálu. V  místě je 
škola, školka, obvodní a  dětský 
lékař, zubař a obchodní síť. Vzdá-
lenost od Jihlavy 18 km, pravidel-
ná autobusová doprava. Zastávka 
3 min. od  domu. Nová plastová 
okna, novou koupelnu. Samostat-
ný vchod, velký úložný prostor 
pod schody do  bytové jednot-
ky. Samostatné měřiče plynu, el. 

a  vody, parkování na  oploceném 
pozemku. Tel.: 737 751 049.

■ Obývákovou stěnu. Daruji za 
odvoz. Starou, ale zachovalou, 
mahagon – jilm. Sestava – 3,6 m.   
Tel.:  604 486 214.
■ Balíky slámy. Nabízím za od-
voz starší malé balíky. Tel.: 
777 750 331.

■ Obložené mísy – zeleninové, 
sýrové, s uzeninou, připravím na 
jakoukoliv oslavu. Tel.: 776 074 151.
■ Nabízím výpomoc seniorům 
jako pečovatelka. Osvědčení i pra-
xi v oblasti vykonávání sociálních 
služeb mám. Tel.: 604  628  092.
■ Upečeme cukroví na  Vánoce. 
Tel.: 737 432 934.

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

VÝKLAD Z KARET 
Tel.:603 184 919

www.gerda.cz

▶ SOS – pravidelná po-
radna (sdružení obrany 
spotřebitelů) 
otevřena každou středu 
14—16 hodin v nové budově 
MěÚ (obecní živnostenský 
úřad, dveře č. 4).
▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár n. 
Sázavou poskytuje odborné 
sociální poradenství obča-
nům v nepříznivé sociální si-
tuaci nebo jim taková situace 
hrozí. Poradenské dny: středy 
v  sudých týdnech 11.30–15 
hodin v  budově MěÚ Velké 
Meziříčí v zasedací místnosti 
ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458, 
více na www.opzdar.cz.

poRadny 
na MěstskÉM 

Úřadě

Tel.: 776 068 747, 565 555 170 (kancelář), 565 555 171 (recepce)
e-mail: hotelamerika@seznam.cz ■ www.hotel-amerika.cz

...nejen kvalitní ubytování, 
ale i firemní akce, školení, 

semináře, přednášky, 
rodinné akce, oslavy, rauty, 

večírky, prostory pro 
obchodní jednání... 

5 minut od dálnice D1

Areál  Kozlov
PRONÁ JEM BUDOV
Otto Rybníček, Kozlov 17

Tel.: 566 543 464

 Pandík 100 g      prodejní cena 9,60 Kč          
 Arašídy pražené, neloupané 400 g  prodejní cena 29,40 Kč
 Perličky s ovocnou příchutí 30 g    prodejní cena 6,30 Kč

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY

platnost cen 28. 11. – 4. 12. 2012

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s

Rozinky 100 g        prodejní cena 6,90 Kč
Mandle jádra volně 1 kg     prodejní cena 169,30 Kč
Arašídy pražené, neloupané 400 g   prodejní cena 29,40 Kč
Kokos strouhaný 200 g     prodejní cena 9,40 Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zboží výhradně v prodejně RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí
platnost cen 28. 11. – 4. 12. 2012

Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s Velké Meziříčí, a. s.

Od 1. prosince 2012 
kancelář ve Velkém Meziříčí 

přemístěna na adresu: 
Náměstí 83/7, Velké Meziříčí 

(nad Komerční bankou)

JUDr. MARTA ŠTEFKOVÁ
A D V O K ÁT K A
tel.: 564 109 115

mob.: 603 251 648

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY – NÁKUPY 
15. 12. 2012

Nástupní místa: 
Vel. Meziříčí (Billa)  6.00
Měřín   6.10
Jihlava   6.30
Objednávky: 607 541 915, 775 055 501
Cena: 490 Kč JOPP Automotive, s. r. o.

Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s. r. o., hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VSTŘIKOVÁNÍ UMĚLÝCH HMOT
A MONTÁŽE
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společenská RUbRika

Vzpomínka

V  letošním roce je VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ již počtvrté v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat 
radost nejenom sobě a  svým 
blízkým, mohou od středy na-
vštívit programové oddělení 
v  Jupiter clubu (I. patro), vy-
brat si přáníčko a zakoupením 
dárku splnit vánoční přání dětí 
z Dětského střediska v Březejci. 
Věříme, že tuto akci podpoří-
te a  bude stejně úspěšná jako 
v minulých letech. Vánoční přání můžete splnit nejpoz-
ději do pondělí 17. 12. 2012.                                              -hs-

Vánoční strom splněných přání

Pátek 15. března 2013 v 19.30 hodin
Agentura Jana Šulcová představuje – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? Jejich pro-
blémy je svedly dohromady. Na takové zápletce vlastně není nic směš-
ného. Omyl. Humor a nadsázka s jakou dámy řeší své problémy, vede 
ke komickým situacím. Namísto toho, aby se dvě opuštěné manžel-
ky trápily někde o  samotě, založí spolu vlastní takzvané manželství, 
ve  kterém každá hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím 
manžela málem k šílenství. Taktéž rozhovory mezi kamarádkami jsou 
velice komické, připomínají styl světoznámého seriálu Sex ve městě. 
Hrají: Jana Šulcová, Dana Batulková, Veronika Jeníková, Vendulka 
Křížová a další.
Čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hodin
Agentura Gedur – MANDARINKOVÝ POKOJ
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příbě-
hy lidí ve  vtipných, krátkých jednoaktovkách s  překvapivým, někdy 
přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do více 
postav a  osudů. Všechny se odehrávají v  malém pařížském hotelu 
a  v  záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní 
příběh. Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům vrátit se 
ke schopnosti využít divadelní řemeslo v tom nejlepším slova smyslu. 
Herecky náročné dílo, které je podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana On-
drejková.
Květen 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt – DEŠTIVÉ DNY
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním pří-
během. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské po-
licie. V americké a zároveň světové premiéře této hry hrály mladé po-
licisty světové filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. V české 
premiéře se v Divadle Ungelt v těchto rolích představí Richard Krajčo 
a David Švehlík. Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík.
Pátek 31. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Příbram – VÁLKA ROSEOVÝCH
Barbara a Oliver Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi 
ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden 
z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se rozvést. Za pomoci 
právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani 
jeden z  manželů nechce přijít o  krásný dům. Vzájemně si likvidují 
osobní věci, zabíjejí domácí zvířata připravují si ty nejdrsnější na-
schvály, neustoupí ani o píď. Drama a přesto komedie, i když zatra-
ceně mrazivá. Většina z nás zná filmovou adaptaci s Kathleen Turner 
a Michaelem Douglesem. Divadelní režie se v příbramském divadle 
ujal hostující Ondřej Sokol (známý např. z  pořadu Partička). Hrají: 
Michal Dlouhý j. h. a další.
Změna programu vyhrazena!                                                                      -zh-

divadelní sezona jaRo 2013

Cena permanentky 1.000 Kč a  900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč. 
Ke  každé permanentce kupon na  20% slevu na  oběd nebo večeři 
v  restauraci Jupiter. Rezervace na tel.: 566  782  004, 566  782  001 
nebo na programovém oddělení Jupiter clubu.

Program začíná v 15.30 hodin v ma-
teřském centru na Ostrůvku. V dílně 
vytvoříme lucerničky ze sklenic. Skle-
nice – nejlépe nižší (např. od pašti-

ky) a čajové svíčky si vezměte s sebou. V herně si s dětmi 
zazpíváme a naučíme se písničku pro Mikuláše. V 16.30 
hodin se seřadíme před centrem, kde zapálíme světýlka. 
Pro děti si přijdou andělíčci, kteří nás zavedou ke kaplič-
ce, kde už bude čekat sv. Mikuláš.  Čertů se bát nemusíte, 
budou za plotem na zahradě, projdeme jen kolem nich. 
Balíček bude mít hodnotu 50 Kč, peníze za balíček + 40 
Kč za rodinu vybíráme předem při nahlášení. Hlaste se do 
3. 12. 2012.                                                                            -lš-

Cesta za svatým Mikulášem – 6. 12. 

TASOVSKÝ 
VÁNOČNÍ KONCERT
15. prosince 2012  – Sokolovna Tasov

Učinkují: Vendula Příhodová & spolužáci
studenti muzikálového herectví JAMU

16.30 – program ve dvoře 17.00 – odpolední  koncert
19.00 – program ve dvoře 19.30 – večerní koncert

Předprodej vstupenek v obchodě Jednota Tasov
MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. 

Cena místenky 100 Kč. 
Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve spolupráci s OÚ Tasov

Mediální partner

LOUTKOHERECKÝ SOUBOR PŘI JUPITER CLUBU 
PŘIJME

➢  šikovného člena souboru 
 technického zaměření 
 na pozici zvukař/  
 osvětlovač (na zaučení)

Hlavní podmínkou je čas 
a chuť s námi do toho jít!

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 605 073 133.

POZVÁNKA
Setkání pracovníků pomocných provozů Kablo 

pátek 30. 11. 2012 Restaurace Nový Svit v 15 hodin.

❧ Čas plyne, ale bolest v srdci zů-
stává.❧

Dne 2. 12. 2012 uplyne již 9 let, 
co nás navždy opustil náš bratr 
a strýc, pan

Ladislav Hlaváč 
z Dolních Heřmanic.

Stále vzpomínají 
sestry s rodinami.

Zveme vás na tradiční 
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU, 

která se koná 8. 12. 2012 od 20 hodin 
v Motelu Jestřábec.

K poslechu a tanci hraje p. Kratochvíl (Velká Bíteš).

Tak jako každý rok, připravuje Základní organizace Českého svazu 
včelařů Velká Bíteš již tradiční včelařskou výstavu, která se bude ko-
nat ve Velké Bíteši v prostorách Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, 
a to od středy 5. 12. do úterý 11. 12. 2012 vždy od 9 do 17 hodin. 
Pro praktické včelaře chceme předvést opět některé moderní včelařské 
pomůcky, letos například elektronickou včelařskou váhu s dálkovým 
přenosem dat a rovněž budeme prezentovat  naučný a dokumentární 
film na CD o včelaření a včelařích na bítešsku, který vytvořili v minu-
lém roce dva naši členové p. Matějka a p. Janeček. 
Samozřejmě nebude chybět tradiční exponát – včely v  proskleném 
úlu. Z naší prodejní nabídky je trvale vysoký zájem o medové pečivo, 
medovinu v několika druzích, svíčky z včelího vosku, výrobky z vče-
lích produktů  a oblíbené 15° medové pivo. Nabídka medů bude letos 
asi skromnější, ale snad v dostatečném množství. 
Na vaši účast se opět těší organizátoři, kteří všem návštěvníkům rádi 
přiblíží život a chov včelstev.

Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Bítešští včelaři opět vystavují

ZO Českého svazu včelařů Velká Bíteš
vás zve na 

VČELAŘSKOU VÝSTAVU

Klubu kultury, 
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš

středa 5. 12. – úterý 11. 12. 2012 
vždy od 9 do 17 hodin.
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kUltURní a společenskÉ akce

výstavy

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

Muzeum Velké Meziříčí
do 30. 12. 2012 – výstava kos-

týmů a rekvizit z pohádkového 
seriálu Arabela, 

www.muzeumvm.cz
www.vystava-arabela.cz

úterý 4. 12. 2012, velký sál 19.30 hodin, 
vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 
Kč. Předprodej vstupenek na program. od-
dělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

Vánoční koncert 
Leony Machálkové

Komici vystoupí opět v Jupiter clubu
Ti nejlepší z pořadu Na stojáka, 
stand up comedy show
Miloš Knor, Ruda z Ostravy, 
Marek Daniel, Lumír Tuček
5. 12. 2012 od 19.30 hodin v Ju-
piter clubu.
Vstupné 220 Kč. Předprodej v Ju-
piter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 
001).

Předadventní sobotní taneční 
odpoledne s Muzikanty Ladisla-
va Prudíka – sobota 1. 12. 2012 
v 16 hodin velký sál JC, stolová 
úprava, občerstvení zajištěno, 
vstupné: 100 Kč předprodej, 150 
Kč na místě, rezervace a prodej 
vstupenek na programovém od-
dělení JC tel.: 566 782 004, 001

Muzikanti Ladislava Prudíka

Bratři Nedvědovi – Vánoční koncert
Úterý 18. 12. 2012 v 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 
350 Kč na místě.
Předprodej na programovém od-
dělení JC.

Předsilvestrovský taneční večer se skupinou 
Legendy se vrací a následné Oldies disco

Jupiter club s. r. o., vás zve na Vánoční Stetson aneb KDYŽ SE LÁSKA 
VRACÍ K NÁM v sobotu 22. 12. 2012 na velkém sále od 20 hodin. 
V  první části zazní písničky, které jistě pohladí po  duši a  připome-
nou, 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, 
stolová úprava. Rezervace vstupenek na  program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5.

Vánoční Stetson – Když se láska vrací k nám

Barevná prodloužená
Jupiter club, s. r. o. a taneční škola STARLET Brno manželů Burya-
nových pořádá v pátek 30. 11. 2012 od 19 hodin  BAREVNÝ  PLES.  
Hraje taneční skupina M.E.Š. Vstupné: 100 Kč, 20 Kč místenka. Vstup 
pouze ve společenském oděvu. Rezervace a prodej vstupenek na pro-
gram. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (005).

Vánoční koncert 
aneb Vánoce ze všech koutů světa

Neděle 16. 12. a pondělí 17. 12. 2012
v 18 hodin, velký sál Jupiter clubu, vstupné: 110 Kč. 

Rezervace a prodej na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001)

S blížícím se vánočním časem k nám přichází celá řada tradic: 
barborky, adventní věnec, rybí šupiny, krájení jablka, 

talíř navíc, pouštění lodiček, zlaté prasátko atd. 
V Jupiter clubu za vámi tradičně přichází pozvánka na 

VÁNOČNÍ KONCERT.  Pohodu a radost vám přinesou dětské 
sbory:  Smajlíci, Sluníčka, Harmonie. S nůší plnou písníček 
za vámi přijdou Taneční orchestr, Velký orchestr a pěvecký 

sbor ZUŠ.  Těšit se můžete i na vystoupení hudebního uskupení 
Pavana a celým koncertem vás provedou zpěvem i slovem  

členové divadla Ikaros.

Český svaz  žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí  zvou na výstavu KOUZLO VÁNOČNÍHO TVOŘENÍ
10. 12.–12. 12. 2012, velký sál Jupiter clubu, 9–17 hodin
Pondělí 10. prosince: ✳ modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů 
(klienti Dětského střediska Březejc) ✳ výroba vánočních dekorací z 
vizovického těsta (p. Hauserová) ✳ výroba vánočních ozdob ze slámy 
(p. Špaček) ✳ ukázka dřevořezbářského řemesla (p. Kaštan) ✳ paličko-
vání (p. Prášková)
Úterý 11. prosince: ✳14–17 hodin dílnička – výroba drobných vánoč-
ních ozdob – kombinace drát a korálky (Chaloupky Velké Meziříčí )
modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů (klienti Dětského stře-
diska  Březejc) ✳ výroba vánočních dekorací z vizovického těsta (p. 
Hauserová) ✳ ukázka dřevořezbářského řemesla (p. Kaštan) ✳ palič-
kování (p. Prášková)
Středa 12. prosince: ✳ 14–17 hodin dílnička – výroba drobných vá-
nočních ozdob – kombinace drát a korálky (Chaloupky Velké Meziří-
čí) ✳ modelování z hlíny, výroba vánočních svícnů  (klienti Dětského 
střediska  Březejc) ✳ výroba vánočních dekorací z vizovického těsta (p. 
Hauserová) ✳ výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček) ✳ ukázka 
dřevořezbářského řemesla (p. Kaštan) ✳ paličkování (p. Prášková).
Na výstavě uvidíte výtvory šikovných občanů od 5 do 100 let z růz-
ných druhů materiálů a zpracované různou technikou (např. výrobky 
z těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, korálků, slámy, 
včelího vosku, vlny, příze a dalších přírodních materiálů). 
To vše v krásné vánoční výzdobě i s ukázkami vánočního stolování.
Několik vystavovatelů můžete pozorovat při práci, řadu výrobků si 
můžete zakoupit. Vstupné dobrovolné. 
Vystavují: Chaloupky Velké Meziříčí, Mateřská a Základní škola Mos-
tiště,  Střední škola řemesel a služeb VM,  žáci ze školní družiny ZŠ So-
kolovská VM, Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie VM, Gym-
názium VM, Zahradnictví Rozmarínek Vídeň, Dům dětí a mládeže 
VM, Tvořivé centrum Oslavice, Sociální služby města VM, Domov pro 
seniory VM,  Základní škola Tasov, 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 p. u. Štěrbové a Ubrové, 
Věra Jonáková – Jersín, p. Svobodová – šperky, drátkování, p. Švecová 
– strojové výšivky, p. Bahenská, Musilová  – vánoční dekorace, p. Hau-
serová – vizovické pečivo, p. Smejkalová – kukuřičné šustí, G. Odehna-
lová – svíčky z včelího vosku, Hodáňová – drátkování, p. Kachlíková 
– šály, dózy, šperky, drátkování, členky ČSŽ a jejich příznivci!             -hs-

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 1. 12. a 
15. 12. 2012 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s ná-
zvem HONZA DOKTOREM. Pohádka je vhodná pro děti 
od 5 let. Vstupné: 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004-5, pro-
gram. oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzved-
nout do  pátku před termínem loutkového divadla. Výjimka 
v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 
hodin. Poté budou dány vstupenky do  volného prodeje.

ZRU
ŠENO

ZRUŠENO

Sobota 29. 12. 2012 ve 20 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, stolová 
úprava. Po vystoupení skupiny Legendy se vrací, bude pokračovat Ol-
dies disco. Vstupné: 200 Kč.

Sobota 1. 12. v 16 hodin, velký sál
Předadventní odpoledne s kapelou 
Muzikanti Ladislava Prudíka
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.

Neděle 2. 12. v 16.45 hodin, Náměstí
Adventní světýlka na Náměstí – Zveme děti a rodiče rozsvítit vá-
noční strom  světýlka na náměstí. Vystoupí skupina Žalozpěv, při-
jede nebeský pošťák a je připravena pohádka pro děti Nosáčkova 
dobrodružství – Pinokio.

Úterý 4. 12. v 19.30 hodin, velký sál JC
Vánoční koncert Leony Machálkové s kapelou – vstupné: 300 Kč 
v předprodeji, 350 Kč na místě.

Středa 5. 12. v 19.30 hodin, velký sál
Komici s. r. o. – To nejlepší z pořadu Na stojáka. Vystoupí Miloš 
Knor, Ruda z Ostravy, Marek Daniel a Lumír Tuček. Vstupné: 220 Kč.

Pondělí 10. – středa 12. 12., 9–17 hodin, velký sál
Vánoční výstava – výtvory z různých druhů materiálů, zpracova-
né různou technikou (např. výrobky z těsta, papíru, dřeva, hlíny, 
kukuřičného šustí, drátků, korálků, ze slámy, včelího vosku, vlny 
a příze a dalších přírodních materiálů). To vše v krásné vánoční 
výzdobě i s ukázkami vánočního stolování. Několik vystavovatelů 
můžete pozorovat při práci, řadu výrobků si můžete zakoupit.  

Neděle 16. 12. a pondělí 17. 12. v 18 hodin, velký sál
Vánoční koncert – vystoupí: Ikaros, ZUŠ, Smajlíci, Sluníčka, Har-
monie, Pavana a další, vstupné 110 Kč.

Úterý 18. 12. v 19.30 hodin, velký sál
Vánoční koncert bratří Nedvědů.Vstupné 300 Kč v  předprodeji, 
350 Kč na místě.

Sobota 22. 12. ve 20 hodin, velký sál
Vánoční Steston – Když se láska vrací k nám. Vánoční posezení při 
svíčkách s písničkami, které vás pohladí po duši a kapela Stetson 
bude hrát k poslechu i tanci. Stolová úprava, vstupné v předprodeji 
100 Kč, na místě 120 Kč.

Sobota 29. 12. ve 20 hodin
Předsilvestrovský taneční večer kapelou Legendy se vrací
Po  obrovském ohlasu diváků uslyšíme tuto kapelu opět v  našem 
městě. Přijďte si zařádit při světových rockových hitech, po skon-
čení následuje Oldies disco. Stolová úprava, vstupné 200 Kč. -prog-

Změna programu vyhrazena!

Prosincové akce 
Jupiter clubu

ZRUŠENO

ZRUŠENO

8. 12. 2012 Rock Depo

Neděle 2. prosince 2012 
Náměstí od 16.45 hodin

Program: 
✳ Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby

✳ Vystoupení skupiny Ž A L O Z P Ě V

✳ Představení knihy o Velkém Meziříčí 
 s autogramiádou autorů (ve vestibulu radnice)

✳ Nebeský pošťák

✳ Divadelní pohádka: 
NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ  –  P INOKIO

Jupiter club, s. r. o., uvede

A D V E N T N Í  S V Ě T Ý L K A 
N A  N Á M Ě S T Í

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně 
děti a rodiče rozsvítit vánoční strom a světýlka 

na náměstí. Vezměte s sebou světýlka v podobě 
lampiónů, svíček, prskavek…
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Valná hromada 
Horáckého 
hokejového klubu
V  úterý 18. prosince 2012 
v  17 hodin se v  restauraci 
zimního stadionu ve  Velkém 
Meziříčí uskuteční valná hro-
mada Horáckého hokejového 
klubu, o. s.
Program: 
1. Úvod. 2. Výsledky hospo-
daření za  rok 2011. 3. Zpráva 
revizní komise. 4. Sportovní vý-
sledky za  sezonu 2011/2012. 5. 
Diskuze a závěr. -hhk-

DRT team získal na Slovensku bronz veřejnÉ 
bRUslení

Září odstartoval jezdec DRT 
racing teamu závodem na  Slo-
vakia ringu. „Tam jsme odjíž-
děli s  vědomím, že tento okruh 
našemu jezdci sedí a  tudíž jsme 
měli šance na  dobrý výsledek. 
Tento závod pro nás byl hod-
ně důležitý z  hlediska bodování 
do celkového pořadí Alpe Adria 
a  i  do  bodování českého mist-
rovství republiky,“ popsal člen 
DRT racing teamu. První volné 
tréninky probíhaly na  mokré 
trati, což nebylo úplně ideální, 
protože počasí na nedělní závod 
mělo být slunné. Bohužel i kvali-
fikace se odehrály na mokré trati. 
„V  prvé kvalifikaci jsem dosáhl 
pátého času 2:29,6 min. V druhé 
kvalifikaci se mi podařilo zrych-
lit na čas 2:26,6, ale bohužel dva 
soupeři byli rychlejší, tudíž jsem 
se propadl na  sedmou startov-
ní pozici,“ popsal potíže Viktor 
Dušek, který do závodu startoval 
s vědomím, že se mu musí poda-
řit start a musí se chytit předních 
jezdců. To se mu však nepovedlo 
a  na  startu propadl o  další dvě 
pozice. Začal tedy stahovat ná-
skok jezdců. „Když jsem předjel 

v prvém kole Jochena Rottera, za-
čal jsem stahovat i náskok Jiřího 
Brože. Jakmile jsem během této 
jízdy předjel dalšího jezdce, byl 
jsem za jeho zády a snažil jsem se 
ho co nejdříve předjet, což se mi 
také povedlo,“ přibližuje průběh 
závodu Dušek s tím, že věděl, že 
když Brože udrží za svými zády, 
tak si pomůže v  celkovém bo-
dování Alpe Adria, ale hlavně 
bude v českém mistrovství klasi-
fikován na třetím místě. „Během 
závodu jsem se snažil jet čistou 
ale rychlou stopu, tak aby mne 
Jiří Brož nepředjel. To nebylo 
jednoduché, protože tento jez-
dec se mne podle boxové signa-
lizace zdatně držel. Během zbý-
vajících kol, kdy jsem odolával 
útokům Jiřího Brože spadl Igor 
Kaláb, a já se tím pádem posunul 
na  třetí pozici, a  to jsem věděl, 
že tento výsledek musím udržet. 
Takže v  nájezdu do  posledního 
kola jsem zvolil ofenzivní stopu, 
abych nedovolil Jiřímu Brožo-
vi mne předjet. To se nakonec 
povedlo a  já ještě zajel nejrych-
lejší kolo,“ říká V. Dušek. Byly 
to jezdcovy první stupně vítězů 

v Alpe Adria. Umístil se na třetí 
pozici a druhé pozici v bodování 
mistrovství Rakouska. Díky to-
muto závodu skončil v bodování 
českých jezdců třídy Super sport 
na konečném třetím místě a po-

sunul se i v bodování Alpe Adria 
s  tím, že před posledním ital-
ským závodem byl na  průběžné 
šesté pozici.
„Chtěl bych poděkovat jmenovi-
tě mým partnerům, bez kterých 

bych tento výsledek nemohl usku-
tečnit: Výtahy, Agados, Oknoland, 
Elpoco,“ zmínil ještě spokojený 
Viktor Dušek. Mediálním partne-
rem jeho týmu je i týdeník Velko-
meziříčsko.

Viktor Dušek na třetí příčce. Foto: archiv týmu

-drt-

So   1. 12. 14.00–15.30
Ne   2. 12. 13.30–15.00
Út   4. 12. 16.00–17.30
So   8. 12. 14.00–15.30
Ne   9. 12. 14.00–15.30
Út 11. 12. 16.00–17.30
So 15. 12. 14.00–15.30
Ne 16. 12. 13.30–15.00
Út 18. 12. 16.00–17.30
So 22. 12. 14.00–15.30
Ne 23. 12. 14.00–15.30
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

přehled dětských pískovišť, kteRá Město nabízí občanůM do výpůjčky (více infoRMací na stR. 2)

Ulice Mírová Ulice Bezděkov

Ulice Na Výsluní

Ulice Krškova
6 × foto archiv redakceUlice Gen. Jaroše

Ulice Gen. Jaroše
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Nábor do házené
Oddíl házené Velké Meziří-
čí zve do  svých řad chlapce 
a  děvčata narozené v  letech 
1995–2003.
Pravidelné tréninky: pondě-
lí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

bowlingová liga 2012

SK Mostiště – HC Nedvědice 4:3 
(2:2; 0:0; 2:1)
Branky: Toman, Musil, Solař, 
Slavík, asistence: Smejkal, Slavík, 
Václav Krejčí st., Solař, Novák 
– Pospíšil, Čermák, Dinga, asis-
tence: Čermák, Štarha, vyloučení 
5:7, navíc trestné střílení proti 
hostům, využití 1:0, oslabení 0:1, 
střely na branku 50:21, rozhodčí: 
Maloušek, Musil, 60 diváků, hrá-
no na ZS ve Velkém Meziříčí. 
Domácí hokejisté měli po  větši-
nu zápasu výraznou převahu, což 
dokládá i poměr střel, jenže s pro-
duktivitou byli na štíru. Hosté do-
kázali i  s minimem šancí držet se 
soupeřem krok ve skóre a deset mi-
nut před koncem zápasu ještě o gól 
vedli. V závěru ale byla mostišťská 
aktivita přece jen odměněna. Do-

mácí dvěma trefami otočili stav 
a vydřeli své první letošní vítězství.
Další výsledky:
HC Sp. V. Bíteš B – HC Zastávka 
2:7 (0:1; 1:4; 1:2)
TJ Náměšť n. O. – HLC Bulldogs 
Brno 10:5 (3:3; 4:0; 3:2)
HC Sokol Křižanov – HC V. Bí-
týška 1:6 (1:3; 0:2; 0:1)
Tabulka po 3. kole
1. Veverská Bítýška 3 3 0 0 0 26:5 9
2. Náměšť n. O. 3 3 0 0 0 30:11 9
3. RH Centrum Brno 3 3 0 0 0 30:14 9
4. Šerkovice 3 2 0 0 1 22:14 6
5. Zastávka 3 2 0 0 1 18:14 6
6. Boskovice B 3 2 0 0 1 13:13 6
7. Bulldogs Brno 3 1 0 0 2 15:20 3
8. Mostiště 3 1 0 0 2 8:19 3
9. Křižanov 3 0 1 0 1 5:17 2
10. Nedvědice 3 0 0 1 2 7:20 1
11. Hrušky 3 0 0 0 3 10:20 0
12. Velká Bíteš B 3 0 0 0 3 7:24 0

Příští zápas
neděle 9. prosince v 18.00 Mosti-
ště – Hrušky -tom-

Vánoční turnaj o  pohár starosty 
města v malé kopané
V  pátek 28. 12. 2012 proběhne již 16. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé kopané. 
Zájemci o turnaj nechť se přihlásí na telefonním čísle 608 126 661 
u Dana Rause. 
Startovné ve  výši 1.000 Kč můžete uhradit v  hotovosti v  prodejně 
Elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí. 
Pozor, omezený počet startujících. -dr-

HC Slavoj Žirovnice – HHK 
VM B 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Diváků: 20. Rozhodčí: Vaná-
sek – Erben, Sváček. Branky: 1. 
Jedlinski (Beránek), 3. Reisner, 
8. Beránek (Stach), 23. Beránek 
(Stach), 26. Koláček (Písař V.), 
40. Stach (Beránek), 52. Novotný 
(Kos, Křivánek), 53. Stach (Berá-
nek). Vyloučení: 9:7, navíc Hubl 
2 + 10 minut za naražení zezadu. 
Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Střely 
na  branku: 46:37. Sestava HHK 
B: Kočí (od 8.‘ Šeba) – Kudláček 
M., Pokorný – Peterka, Bradáč 
– Trnka, Urbánek – Martinec 
– Kavina, Kudláček J., Malec – 
Špaček, Hubl, Navrátil – Šoukal, 
Frühauf, Tůma – Musil Š.
Že budou letos se Žirovnicí vět-
ší problémy, než v  předchozích 

ročnících, už předvedla v  prv-
ním kole vítězstvím na  ledě 
svého soupeře. Co však ukázala 
v  odvetě, to snad nečekala ani 
ona sama. 
Domácím neuvěřitelně vyšel 
úvod zápasu. Skórovali hned 
z první střely na bránu a když v 8.‘ 
opouštěl Kočí branku hostí, vedli 
už 3:0. Hráči HHK byli u  všeho 
o  krok pozadu a  ani v  důrazu 
a nasazení se se svým soupeřem 
nemohli rovnat. Nezužitkovali 
ani několik na sebe navazujících 
přesilovek, které hráli v  posled-
ních pěti minutách úvodní části. 
Začátek prostřední třetiny byl ko-
pií té předchozí. V 6.‘ už vedla Ži-
rovnice pohodovým rozdílem 5:0 
a  na  meziříčské střídačce začal 
převládat pocit zmaru. Nejvyrov-

nanější částí zápasu se stala dru-
há půlka 2. třetiny. Domácí pod 
dojmem dostatečného náskoku 
zvolnili tempo a umožnili svému 
soupeři dostat se častěji do jejich 
obranného pásma. Do  vyložené 
šance jej však nepustili a  sami 
pak v závěru přidali šestý gól. 
Béčku HHK slouží ke cti, že ani 
za  takového stavu nerezignovali 
a i v poslední třetině chtěli bran-
kový stav zkorigovat. Bohužel 
si to komplikovali vylučováním 
a  nemohli tak souvisleji na  sou-
peře zatlačit. Skóre tedy uzavřeli 
hráči Slavoje slepenými góly v 52. 
a  53. minutě. Výborný brankář 
Horal si poté už jenom hlídal 
nulu, což se mu i s trochou štěstí 
v závěru zápasu podařilo. 
Hokejisté HHK by měli co nej-

dříve zapomenout, že si z jižních 
Čech odvezli nejtěžší porážku 
za  své účasti v  krajské soutěži. 
V  neděli totiž přijede Telč, a  to 
rozhodně není soupeř, který nás 
nechá odpočinout. Začátek utká-
ní bude v 15.45 hodin. 
Další výsledky: Pelhřimov B – 
Telč 7:6 po SN, Telč jun. – Ledeč 
nad S. 3:7
Nedohraný zápas 5. kola: Žirov-
nice – Telč: byl ponechán výsle-
dek 7:6 pro domácí. 
Příští utkání sehrajeme v  neděli 
2. 12. 2012 v 15.45 na domácím 
zimním stadionu proti Telči. 

-ht-
Žirovnice 6 4 0 0 2 32:22 12
V. Meziříčí B 6 4 0 0 2 26:21 12
Pelhřimov B 6 3 1 0 2 28:24 11
Ledeč n. S. 6 3 0 0 3 25:30 9
Telč 5 1 0 1 3 25:31 4
Telč-junioři 5 1 0 0 4 14:22 3

Hokejové béčko dovezlo z jihu Čech nejtěžší porážku

Vánoční turnaj 
v házené
spojený se setkáním bývalých 
a  současných hráčů a  hráček  
velkomeziříčské házené se 
uskuteční v sobotu 29. prosin-
ce 2012 
od 15 hodin ve sportovní hale 
za Světlou. -záv-

Týmy
Poř. Tým 1. kolo 2. 3. 4. Celkem Průměr Body
  1. Stavebniny 4888 4896 4620 3873 18277 320,65 83
  2. Nápoje 4750 4639 4651 3654 17694 310,42 77
  3. Riverbowling 5009 4853 4631 3651 18144 318,32 75
  4. Kalíškáři 4763 4857 4748 3947 18315 321,32 74
  5. Ja68ger 4988 4456 4709 3732 17885 313,77 72
  6. Zelenina 4647 4504 4391 3321 16863 295,84 70
  7. Kvítko team 4296 4916 4233 3671 17116 300,28 64
  8. ACZS 4450 4723 4368 3568 17109 300,16 64
  9. TS VM 4422 4428 4620 3777 17247 302,58 58
10. HB 4451 4486 4609 3687 17233 302,33 58
11. Chelsea 4397 4203 4383 3578 16561 290,54 56
12. K2 4409 4460 4137 3621 16627 291,70 54
13. Falco 4202 4301 4301 3309 16113 282,68 42
14. A+A 4077 4055 4123 3494 15749 276,30 39
15. VIKI 3875 3891 2651 3013 13430 235,61 18
16. Vikingové 3256 3746 3661       0 10663 236,96   8

-lom-
Jednotlivci – muži
Poř. Jméno nához kola prům.
  1. Kozina 9605 58 165,6
  2. Kružík 8103 49 165,4
  3. Bednář 8883 54 164,5
  4. Korydek 9306 57 163,3
  5. Tvarůžek 9438 58 162,7
  6. Věžník 6962 43 161,9
  7. Kliner 1922 12 160,2
  8. Baloun 9082 57 159,3
  9. Jakubec 9008 57 158,0
10. Smejkal st. 8994 57 157,8
11. Němec   7093 45 157,6
12. Holík 9139 58 157,6
13. Karafiát ml. 8247 53 155,6
14. Holík ml. 2732 18 151,8
15. Teplý 2261 15 150,7
16. Kozina ml. 8400 56 150,0
17. Mynář 7928 53 149,6
18. Homola 8455 57 148,3
19. Zachoval 1180   8 147,5
20. Žák 8267 57 145,0
21. Sýkora 6358 44 144,5
22. Hugo 1149   8 143,6
23. Smejkal ml. 6435 45 143,0
24. Bradáč st. 5688 40 142,2

25. Šlapal 1133   8 141,6
26. Hnízdil 4241 30 141,4
27. Smejkal J. 7151 52 137,5
28. Kočiš   933   7 133,3
29. Rous 1998 15 133,2
30. Komínek 6585 50 131,7
31. Karafiát st. 3552 27 131,6
32. Bartl 7482 57 131,3
33. Rapušák 3636 28 129,9
34. Nahodil   519   4 129,8
35. Svoboda   380   3 126,7
36. Křehlík 1390 11 126,4
37. Badlík   630   5 126,0
38. Líbal 5611 45 124,7
39. Šoukal 5845 49 119,3
40. Pospíšil 5052 45 112,3
Ženy
1. Holánová 4937 31 159,3
2. Mejzlíková ml. 8271 53 156,1
3. Kozinová 8851 58 152,6
4. Mejzlíková 8678 57 152,2
5. Jakubcová 8101 57 142,1
6. Kunčarová 5672 41 138,3
7. Halasová   538   4 134,5
8. Mejzlíková K.   528   4 132,0

-myn-

Mostiště zdolaly Nedvědici

Prvoligové házenkářky podlehly úřadujícímu mistru
1. liga mladší dorostenky
TJ Sokol VM – DHK Zora Olo-
mouc 30:34 (18:16)
Netradičně nedělní podvečer byl 
konfrontací sil a míčového umě-
ní týmů z čela prvoligové tabulky. 
Od prvních minut se hrálo hod-
ně ofenzivně. V tomto směru byl 
především po většinu hrací doby 
první půle lepší domácí tým. 
Ten využíval rychlé a  nápadité 
rozehrávky. Přesnými zásahy ka-
nonýrky Hany Kratochvílové ze 
střední vzdálenosti i pohlednými 
průniky Renaty Škrdlové, Elišky 
Koudelové a  Markéty Partlové 
až na  brankoviště Hanaček si 
udržoval místy až šestigólový od-
stup. V  závěru první půlhodiny 
již naše akce nebyly tak efektiv-

ní, načež si lavička vyžádala od-
dechový čas. Taktická domluva 
spíše nahrála soupeřkám, které 
dokázaly změnou obranného 
systému ještě do poločasové pře-
stávky nutit naše hráčky k  čas-
tějším individuálním chybám 
a nepřesnostem, a  tím si připra-
vit výhodné pozice k výraznému 
snížení brankového odstupu. 
Po  změně stran se naše hra za-
čala utápět v nepřesnostech. Ze-
jména defenziva postrádala větší 
důraz a výrazně vázla součinnost 
s  brankářkami. V  útočné fázi 
jsme již neprodukovali nápaditou 
hru a často jsme se „protrápili“ až 
na  brankoviště, leč bez gólové-
ho efektu. Naopak Olomoucké 
využívaly našich útočných chyb 

a  rychlými brejky kontrovaly. 
Patrný rozdíl byl i ve hře spojek, 
kdy soupeřky přesnými zásahy 
ze střední vzdálenosti otoči-
ly vývoj utkání na  svou stranu. 
Marná byla snaha našich. I když 
jsme bojovností a  ofenzivnějším 
způsobem obrany ještě v  závěru 
snížili až na  dvoubrankový roz-
díl, a  to díky přesným zásahům 
Kateřiny Studené a  Kláry Sed-
láčkové, více už nám úřadující 
mistr ČR nedovolil. V posledním 
podzimním ligovém kole se prv-
ní prosincovou sobotu představí-
me na hřišti aktuálně vedoucího 
týmu tabulky HC Zlín.
7m hody 3/1:2/2, vyloučení 0:3. 
Střely 60:58. 
Sled branek 5:1, 6:2, 8:5, 18:5, 

12:7, 15:9, 17:11, 18:12, 19:20, 
20:23, 22:27, 25:30, 26:32, 30:32. 
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Kratochvílová 
Hana (11/1), Partlová Markéta 
(5), Koudelová Eliška (3), Sed-
láčková Klára (3), Studená Ka-
teřina (3), Škrdlová Renata (2), 
Rosová Terezie, Janečková Deni-
sa (1), Homolová Michaela (1), 
Bačová Soňa (1). Trenéři Záviš-
ka, Partlová E., Škrdlová I.

-záv-
1. H. Brod 8 7 0 1 281:230 14
2. Olomouc 7 6 0 1 210:151 12
3. Zlín 7 6 0 1 209:169 12
4. V. Meziříčí 7 4 0 3 223:197 8
5. J. Hradec 8 4 0 4 221:204 8
6. Bohunice 7 2 0 5 144:149 4
7. Karviná 7 2 0 5 183:204 4
8. Poruba 7 2 0 5 156:194 4
9. Kunovice 1 0 0 1 20:45 0
10. Pardubice 7 0 0 7 135:239 0

Mladší dorostenci vedou druhou ligu
2. liga mladší dorost Morava
Tatran Litovel – TJ Sokol VM 
27:33 (15:17)
V sobotu družstvo házené dorostu 
cestovalo v rámci 9. kola do Lito-
vle. Odjelo pouze s osmi hráči, ale 
s o to větší touhou po vítězství.
Od začátku jsme měli více ze hry 
a každý útok byl zakončený bran-
kou. K  tomu se podařilo několik 
brejků a udržovali jsme si tříbran-
kové vedení. Soupeř na to reagoval 
osobní obranou na Davida Pavliše. 
To nás v  postupném útoku tro-
chu přibrzdilo a  Tatran se dotáhl 
na  rozdíl jediné branky, když se 
nám nedařilo eliminovat střelce 
soupeře. Střeleckou zodpovědnost 
na sebe vzali Martin Janíček a Filip 
Svoboda. Do  přestávky jsme opět 

soupeři odskočili, ale Litovel v zá-
věru snížila.
Na hráčích bylo v první půli vi-
dět, že hrají s příliš velkou rozva-
hou a  ne na  plné obrátky. Proto 
jsme ve druhé části chtěli zlepšit 
nasazení hráčů a  jejich rychlost. 
Hned od  začátku obě družstva 
hru zrychlila, a to přineslo značné 
množství ztrát. V 36. minutě do-
konce domácí srovnali na 20:20. 
Naši hru opět zpřesnili a vytvořili 
si rozhodující náskok 21:25. Sou-
peři jako by docházely síly, naši 
hráči svojí bojovností a důrazem 
drželi pěti až šestibrankové vede-
ní. A to až do závěrečného hviz-
du. Družstvo je nutné pochválit 
za kolektivní výkon. Střelecky se 
dařilo Martinu Fialovi, který za-

tížil konto soupeře 10 brankami.
7m hody 3/2:0 vyloučení: 1:2, di-
váků 64. Sled branek: 1:2, 3:6, 5:9, 
8:11, 11:12, 12:16, 15:17, 18:19, 
20:20, 21:25, 23:28, 24:30, 27:33.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Fiala Martin (10), Svoboda 
Filip (7), Lečbych Jan (5), Janíček 
Martin (5), Pavliš David (4), Ma-
coun Filip (1), Frejlich Tomáš 
(1), trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. Velké Meziříčí 8 6 1 1 239:216 13
2. Rožnov p. R. 8 6 0 2 254:190 12
3. Zlín 8 5 1 2 241:211 11
4. Sokol Telnice 8 5 0 3 247:220 10
5. HK Ivančice 7 5 0 2 213:200 10
6. Sokol Dolní Cerekev 8 5 0 3 228:219 10
7. DTJ Polanka 7 3 0 4 167:177 6
8. Napajedla 8 2 1 5 194:219 5
9. Litovel 8 2 0 6 215:241 4
10. Nové Bránice 9 2 0 7 192:277 4
11. Prostějov 9 1 1 7 244:264 3
12. STM Olomouc 0 0 0 0 0:0 0

HHK VM – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)
Branky a asistence HHK: 4. Tlapák 
(Crha), 30. Crha (Kampas F.), 33. 
Burian L. (Crha, Sladký), 51. Tichý 
(Crha, Kampas F.), 51. Kampas M. 
(Šilpoch), 51. Kampas M. (Sladký, 
Kampas J.), 58. Kampas M. (Crha). 
Sestava: Juda J. – Smažil, Báňa D., 
Sladký, Kampas F. – Crha, Burian 
L., Tlapák – Bernat, Kampas J., 
Kampas M. – Šilpoch D., Tichý, 
Nevěčný. Rozhodčí: Fiksa – Sobot-
ka, Lainka. Vyloučení: 8:8. Využití: 
1:1, v oslabení: 1:0. Střely na bran-
ku: 40:19. Diváci: 35.
HCM Warrior Brno – HHK VM 
5:4 (2:1, 0:2, 3:1)
Branky a  asistence HHK: 12. Šil-
poch (Kampas J.), 33. Tlapák (Ti-

chý), 35. Crha (Kampas J.), 45. 
Crha (Burian L.). Sestava: Juda J. 
– Smažil, Crha Sladký, Kampas F. 
– Tlapák, Kampas J., Šilpoch D. – 
Bernat, Burian L., Tichý – Marešo-
vá, Kampas M., Báňa D. Rozhodčí: 
Doležel, Tanenberger. Vyloučení: 
5:7, navíc: Crha (HHK) 10 min. 
OT, Burian L. (HHK) 5+OK. Vy-
užití: 2:1. Střely na branku: 33:27. 
Diváci: 20.
1. Hodonín B 11 10 1 0 68:25 21
2. Uherský Brod 10 8 0 2 65:32 16
3. Brumov-Bylnice 11 6 1 4 59:61 13
4. Velké Meziříčí 10 6 0 4 59:34 12
5. Minerva Boskovice 11 3 2 6 42:49 8
6. Warrior Brno 11 3 2 6 40:51 8
7. Bobři Val. Meziříčí 11 4 0 7 41:66 8
8. Technika Brno 11 0 0 11 17:75 0

Program: 1. 12. v 10.30 SHK Ho-
donín – HHK dorost (zimní sta-
dion Uherský Ostroh).

-hhk-

Dorost porazil Bobry

Starší žáci – krajs. hokejová liga
HC Ledeč nad Sázavou – HHK 
VM 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Branky a asistence: 16. Dundálek 
(Janoušek), 22. Hedbávný (Báňa 
M.), 46. Karásek (Kapusta O.), 
47. Dundálek (Hedbávný). Se-
stava HHK: Svoboda – Pacalová, 
Karásek, Báňa M., Přinesdomů 
– Hedbávný, Nevěčný, Dundálek 
– Kapusta O., Řepa, Pavelka – Ja-
noušek. Rozhodčí: Brýdl, Doležal. 
Vyloučení: 3:5, využití: 1:0. Střely 
na branku: 11:40. Diváci: 49.
1. Třebíč 11 10 0 1 141:57 20
2. Rebel Havl. Brod 10 8 0 2 71:34 16
3. Chotěboř 11 8 0 3 71:57 16
4. Žďár nad Sáz. 10 4 1 5 65:63 9
5. Velké Meziříčí 10 3 3 4 37:37 9
6. Ledeč nad Sáz. 10 3 1 6 32:81 7
7. Dukla Jihlava 10 1 1 8 34:73 3
8. Spartak Pelhřimov 10 1 0 9 30:79 2

Mladší žáci
HC Ledeč nad Sázavou – HHK 
VM 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
Branky a  asistence HHK: 40. 
Juda M. (Bíbr), 50. Juda M. Se-
stava HHK: Pestr – Šandera, 
Broža, Krčma, Ambrož, Procház-
ka – Bíbr, Juda M., Šilpoch M. – 
Zacha, Barák, Havliš – Dvořák, 
Strádal, Kapusta L. – Třeštík, 
Bartošek. Rozhodčí: Brýdl, Do-
ležal. Vyloučení: 4:2, využití: 0:0, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 
26:26. Diváci: 58. 
Program: sobota 1. prosince 
zimní stadion V. Meziříčí v  9.00 
HHK mladší žáci – SK Horác-
ká Slavia Třebíč a  v  11.00 HHK 
starší žáci – SK Horácká Slavia 
Třebíč. 

Žáci nestačili na Ledeč

-hhk-

kUželky

Krajský přebor Vysočiny
Kamenice B – VM A 2618:2524 * 5:3
Rychtařík J. 427:396 Baloun
Ouhel 422:436 Starý
Dúška 450:427 Lavický B.
Rychtařík V. 446:454 Kováč
Šindelář 469:371 Lavický Ji.
Podhradský 404:440 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
N. Město C – VM B 1627:1577 * 5:1
Vaníčková 413:404 Mičková
Loučková 366:392 Lavický F.
Faldík 414:399 Kamenský
Hlisnikovský 434:382 Mička
Jihlava C – VM C 1712:1523 * 6:0
Švehlík 453:389 Weiss
Partlová 420:388 Mátl
Souček 425:376 Lavický A.
Doubek 414:370 Bača -sta-
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kdy a kaM 
za spoRteM

na házenou
do sportovní haly za Světlou
v  sobotu 1. prosince ve  13.00 
mladší dorostenci – HC Zlín 
a v 15.00 muži – KP Brno B
na volejbal
do tělocvičny u kostela
v  sobotu 1. prosince v  10.00 
a  ve  14.00 junioři – Dansport 
Praha; v  neděli 2. prosince 
v 10.00 a ve 14.00 junioři – Hra-
dec Králové
na hokej
na zimní stadion VM
v  sobotu 1. prosince v  17.30 
HHK A – HC TJ Šternberk
v neděli 2. prosince v 15.45 
HHK B – Telč

HHK z Boskovic přivezl cennou výhru

Závěr sezony pro DRT racing 
team patřil závodu silničních 
motocyklů na  neznámém okru-
hu Adria Raceway. Koncem září 
tam jezdce Viktora Duška i  jeho 
tým čekal slunný a  velice horký 
den, kdy se navíc musel sezná-
mit s tratí. „První okruh byl pro 
mne naprosto neskutečným pře-
kvapením, protože na  něm jsou 
zatáčky, které se projíždí třiceti až 
padesátikilometrovou rychlostí, 
a to z rovných úseků, na nichž se 
dosahuje rychlosti ke  200 k/h,“ 
popsal záludnost trati Dušek. 
Pro tým bylo při tréninku složité 
zvolit ten správný převod jezd-
cova stroje. Bohužel, druhé kolo 
tréninku skončilo havárkou. „Při 
vjíždění do první zatáčky po cíli 
do  mne zezadu narazil jiný jez-
dec a tato kolize skončila pádem 

a bohužel i rozbitím motocyklu,“ 
uvedl Dušek. Do kvalifikací mu-
sel tým motorku opravit. „První 
kvalifikační trénink jsme brali 
spíše jako test opraveného moto-
cyklu a čas z něj nás řadil bohužel 
až na  jedenáctou startovní pozi-

ci,“ řekl Dušek. Závod jezdec na-
konec odstartoval z desáté pozi-
ce. „Cíl závodu byl jasný, udržet 
se za zády Jochena Rottera a tím 
si zajistit celkové šesté místo 
v konečném pořadí celkové kla-

sifikace Alpe Adria,“ vysvětlil 
Dušek s tím, že to nebylo jedno-
duché, protože Rotter startoval 
z  páté pozice. „Ale nakonec se 
to povedlo a já dojel na osmém 
místě. Přesto závod na  tomto 
okruhu pro mne patří k nejhor-
ším z celé mé kariéry,“ zhodno-
til jezdec. I  přesto se podařilo 
naplnit cíl, který si DRT racing 
team předsevzal před zaháje-
ním sezony. Viktoru Duškovi 
patří celkové šesté místo v  bo-
dování Alpe Adria a třetí místo 
v  mistrovství České republiky 
ve třídě Super sport.
„Hlavní poděkování patří mým 
finančním i  materiálním spon-
zorům, kteří mi v  tomto sportu 
významně pomáhají, a  celému 
DRT racing teamu,“ dodal Dušek 
závěrem. 

Viktor Dušek je celkově šestý v Alpe Adria Cupu

Text a foto: -drt-

Viktor Dušek: Cíl závodu 
byl jasný, udržet se 

za zády Jochena Rottera 
a tím si zajistit celkové 
šesté místo v konečném 
pořadí celkové klasifikace 

Alpe Adria.

Krajská liga J. Moravy a Zlínska
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
Branky a asistence: 5. Okénka (No-
votný) 15. Janda (Kárný), 40. Janda 
(Pelán), 42. Kroupa (Karlíček) - 4. 
Šerý (Novák), 9. Krča (Cihlář), 
10. Krča (Burian V.), 25. Střecha F. 
(Sedláček), 53. Krča (Šerý).
Sestava SK Minerva Boskovice: 
Alexa (10. Zrza) – Světlík, Hon-
zek, Úlehla, Okénka, Pelán, No-
votný, Kroupa, Zvolánek, Blaha, 
Janda, Karný, Harmim, Koutný, 
Karlíček, Korvas. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Černý (Štourač) 
– Dusík, Šerý, Sedláček, Souček, 
Válek, Krejčí – Hlouch, Nekva-

sil, Novák – Cihlář, Burian V., 
Krča – Štěpánek, Střecha F., Bu-
rian P. Rozhodčí: Černý – Macek, 
Melich. Vyloučení: 8:6, navíc 
Souček (HHK) 10 min. OT. Stře-
ly na branku: 35:24. Diváci: 139.
V  neděli v  podvečer sehrálo další 
utkání první hokejové mužstvo 
HHK. Ve vyrovnaném utkání do-
mácí vždy dotahovali. Rozhodu-
jící branku dal Michal Krča v  53. 
minutě. V  závěru utkání domácí 
mohutně ostřelovali naši branku, 
ve které se zaskvěl svými zákroky 
Jirka Černý. I díky velmi dobrému 
týmovému výkonu si naši hráči 
odvezli cennou výhru. Hattrickem 
se blýskl v utkání Michal Krča.

Ostatní výsledky jedenáctého 
kola: Uherské Hradiště – Břeclav 
7:6SN, Blansko – Warrior Brno 
1:2, Kroměříž – Brumov-Bylnice 
2:4, Velká Bíteš – Uherský Brod 
9:4, Uherský Ostroh – Plumlov 
6:2.
HHK VM – HC Uherské Hradi-
ště 6:7 SN (2:2, 3:0, 1:4 – 0:1)
Branky a  asistence: 15. Souček 
(Dusík, Hlouch), 18. Krča 
(Cihlář, Sedláček), 23. Cihlář 
(Souček), 26. Nekvasil (Hlouch, 
Dusík), 36. Krča (Sedláček, Cih-
lář) – 3. Červenka (Horehleď), 
13. Horehleď (Červenka, Brim), 
43. Horehleď (Červenka), 55. 
Brim (Bachan), 60. Červenka 

(Krchňáček, Bachan), rozhodu-
jící samostatný nájezd – Dobeš.
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Černý (Štourač) – Dusík, Střecha 
L., Sedláček, Souček, Válek, Krej-
čí – Hlouch, Nekvasil, Novák, 
Cihlář, Burian V., Krča, Štěpánek, 
Smejkal, Střecha F., Burian P. Se-
stava HC Uherské Hradiště: Vla-
chynský (Hubáček) – Horehleď, 
Dobeš, Burša, Čech, Krchňáček, 
Brim, Bachan, Nikl, Býček, Čer-
venka. Rozhodčí: Maťašovský – 
Bártek, Vašíček. Vyloučení: 4:1. 
Využití: 0:1, v oslabení 1:0. Střely 
na branku: 53:25. Diváci: 165.
Ostatní výsledky desátého kola: 
Břeclav Uherský Ostroh 2:5, 

Plumlov – Velká Bíteš 5:4 SN, 
Uherský Brod – Kroměříž 5:4, 
Brumov-Bylnice – Blansko 6:1, 
Warrior Brno – Šternberk 3:2.
První mužstvo HHK hraje  v so-
botu na  domácím ledě proti 
lídrovi krajské ligy – týmu HC 
TJ Šternberk. Čeká je tedy soupeř 
z těch nejtěžších. 
1. Šternberk 10 7 0 1 2 47:31 22
2. Velká Bíteš 10 6 1 1 2 47:30 21
3. Uherský Ostroh 10 5 2 1 2 37:22 20
4. Kroměříž 11 6 0 0 5 58:46 18
5. Brumov-Bylnice 10 6 0 0 4 51:47 18
6. Warrior Brno 10 6 0 0 4 41:42 18
7. Uherský Brod 10 5 1 0 4 37:46 17
8. Velké Meziříčí 10 4 0 3 3 50:45 15
9. Dynamiters Blansko 11 4 0 2 5 36:41 14
10. Grewis Plumlov 10 3 2 0 5 50:44 13
11. Minerva Boskovice 10 3 1 1 5 42:40 12
12. Uherské Hradiště 10 0 3 0 7 30:65 6
13. Lvi Břeclav B 10 1 0 1 8 37:64 4

-hhk-

2. liga mužů Morava jih
Sokol Sokolnice – TJ Sokol VM 
29:26 (14:9)
V 9. kole zajíždělo družstvo mužů 
na půdu Sokolnic, kde chtělo od-
činit zaváhání z  minulého kola 
doma s  Kuřimí. Bohužel, spíše 
navázalo na  minulý výkon a  ze 
Sokolnic žádné body nepřivezlo.
V  úvodu utkání si obě družstva 
vypracovala střelecké příležitosti. 
Sokolnice ale byly přesnější v  za-
končení a vytvořily si mírné vedení 
(3:1). V  následujících minutách se 
hra vyrovnala a v útočné fázi se pro-
sazoval především Roman Matu-
šík. Domácí na to reagovali osobní 

obranou na našeho kanonýra. Příliš 
prostupná a nedůrazná obrana na-
šich hráčů dovolovala Sokolnicím 
držet si vedení. Navíc početní ne-
výhoda znamenala navýšení vedení 
domácích o pět branek. A do šaten 
se tak šlo za stavu 14:9.
Do  druhé půle jsme změnili 
obranné rozestavení a  ubránili 
jsme postupný útok soupeře. Bo-
hužel v útoku jsme se trápili stře-
lecky, ztratili jsme několik míčů 
a  soupeř tyto chyby potrestal (35. 
minuta 18:12). V  následující části 
hry podržel naše družstvo několika 
skvělými zákroky Libor Kotík a vy-
burcoval tak hráče v poli k lepšímu 

výkonu. Zlepšenou hrou a  bojov-
ností se podařilo stáhnout v  23. 
minutě na  22:20. I  přes zbytečné 
vyloučení se stále dařilo držet 
pouze dvoubrankové manko (26. 
minuta 25:23). Místo závěrečného 
tlaku přišlo další zbytečné vylouče-
ní a domácí odskočili na tři branky 
a  závěr utkání, s  konečným skóre 
29:26, si pohlídali.
Porážka v  Sokolnicích znamená 
propad našeho áčka až na šestou 
příčku aktuální tabulky.
7m hody 5/5:3/3 vyloučení: 4:7 
počet diváků 55.Sled branek: 3:1, 
5:4, 8:6, 12:7, 14:9, 18:11, 20:15, 
22:20, 24:22, 28:25, 29:26.

Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Fischer Radim 
(6/2), Matušík Roman (10), Kří-
bala Petr (2), Kaštan Jiří (2), Ne-
cid Miloš, Trojan Vítězslav (1), 
Pospíšil Jan, Kubiš David, Hron 
Vojtěch, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Stoklasa David. 

-šid-
1. Bohunice 9 8 0 1 282:224 16
2. Hustopeče 9 7 0 2 251:202 14
3. SK Kuřim 8 5 1 2 219:206 11
4. Brno B 9 5 1 3 255:246 11
5. Telnice 8 4 2 2 219:203 10
6. V. Meziříčí 8 5 0 3 193:196 10
7. Kostelec n. H. 9 4 1 4 219:230 9
8. Maloměřice 9 2 2 5 241:240 6
9. Sokolnice 8 3 0 5 193:230 6
10. Ivančice 8 2 1 5 201:202 5
11. Prostějov 9 1 1 7 230:262 3
12. H. Brod 8 0 1 7 200:262 1

Házenkáři muže ze Sokolnic neobrali o žádný bod
8. kolo městské hokejové ligy
Extraliga
Horní Heřmanice – SK Vídeň 
6:5
Kutílek 3, Mejzlík J. 2, Horký – 
Vyhlídal, Studený, Ambrož, Po-
spíšil, Vídeňský
HC Bory – SK Afcon Kunšovec 
VM 6:6
Štoček, Kabelka M. 3, Berger, Fe-
nyk – Pyrochta 5, Klapal
SK Netín – HC Lukáš 3:5
Plhák M. 2, Juda – Vaněk 2, Ma-
lát, Beránek, Vošmera
Sanborn VM – Technické služby 
VM 9:5
Puffer 3, Hanus 2, Sláma 2, 
Tlustoš, Novák – Chudoba 4, 
Šmejkal

1. HC Lukáš 8 6 1 1 59:25 13

2. SK Omega VB 7 6 0 1 34:12 12

3. SK Netín 7 4 0 3 44:28 8

4. HC Bory 7 3 2 2 42:31 8

5. Tech. služby VM 7 4 0 3 43:33 8

6. Sanborn VM 7 4 0 3 32:35 8

7. SK Kunšovec VM 7 3 1 3 26:30 7

8. Agromotor VM 6 2 0 4 24:38 4

9. HC Benetice 7 2 0 5 23:42 4

10. Horní Heřmanice 8 2 0 6 31:63 4

11. SK Vídeň 7 1 0 6 19:40 2

1. liga
HC Tasov – Farma Měřín 1:4
Pospíšil – Blažek 2, Kašpar, Ou-
lehla 

NHÚ Balinka VM – SPL Rado-
stín nad Osl. 1:10
Vacula – Hubený 3, Váša 2, 
Hošek, Kment, Krejčí, Vítek, 
Pešek
SK Lavičky – Auto Dobrovolný 
VM 2:6
Štěpánek 2 – Weber 4, Vondráček 
Petr 2
HC Pikárec – HCF Dráhy VM 
7:4
Vařejka 4, Chrást 2, Črlos – Sla-
vík 2, Tuček, Pavlas
River Velké Meziříčí – HC Bory 
B 6:1
Chmelíček 2, Rous, Havlík, Kozi-
na, Pelíšek – Kotačka
SK Stránecká Zhoř – Ořechov 
3:2
Bartušek 2, Sedláček – Koudela, 
Dvořák

1. SPL Radostín nad Osl. 7 6 1 0 42:14 13

2. SK Lavičky 7 6 0 2 53:22 12

3. River VM 7 4 2 1 32:19 10

4. Farma Měřín 7 3 3 1 34:24 9

5. SK Stránecká Zhoř 7 4 0 3 28:29 8

6. Auto Dobrovolný VM 7 3 1 3 45:24 7

7. HC Tasov 7 3 1 3 23:24 7

8. NHÚ Balinka VM 7 3 0 4 31:37 5

9. HC Pikárec 7 2 1 4 25:36 4

10. HCF Dráhy VM 7 2 0 5 20:41 3

11. HC Bory B 7 1 0 6 18:64 2

12. Ořechov 7 0 1 6 14:31 1

-vid-

Extraligu vede HC Lukáš 
a první ligu Radostín

VM B – Orel Bystřice 7:11
Body: Skryja Marek 3/1, Šoukal 
Slavomír 3/1, Klíma Tomáš 1/3, 
Zelený David 0/4
VM C – Lhotky B 9:9
Body: Bednář Ivan 3/1, Dvořák 
František 2/2, Kořínek Stanislav 
2/2, Vodák Petr 0/4
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Lhotky C – VM D 12:6
Body: Vodák Petr 2/2, Zelený 
Tomáš 2/2, Pokorný Martin 0/4, 
Liška Patrik 0/4
Čtyřhra: Vodák, Zelený

Pokorný, Liška
Nové Dvory B – VM E 15:3
Body: Kališ Petr 1/3, Vodák Da-
niel 1/3, Malata Mirek 1/3, Mala-
ta Marek 0/4
V neděli pokračovala další kola 
okresů. Rezerva přivítala na do-
mácích stolech Bystřici. Úvod 
zápasu naši hráči nezvládli 
a pustili soupeře do vedení 6:0. 
Na  tento hrozivý stav nedoká-
zali odpovědět a  v  konečném 
výsledku 11:7 podlehli. Tento 
výsledek je překvapením kola, 

neboť naši hráči hrají o postup 
a Bystřice o samotné dno tabul-
ky. Céčko předehrávalo v pátek 
se Lhotkami B. Tento zápas ne-
znal vítěze a  dopadl nerozhod-
ně 9:9. Déčko podlehlo 12:6. 
Naši nejmenší nastoupili v No-
vých Dvorech, kde zaznamenali 
tři vítězné body.
Program: V  sobotu 1. prosin-
ce hraje naše áčko v  Humpolci 
a v Třešti. Začátky jsou v 12.30 
hod. Humpolec a v 17.30 Třešť.

-pk-

Stolní tenisté béčka prohráli s Bystřicí Wiegel Velké Meziříčí pořádá 

4. ročník WIEGEL 
cupu v malé 
kopané
8. prosince 2012 od  8 hodin 
v házenkářské hale u Světlé.
Startovné: 900 Kč za družstvo 
– nutno uhradit do  30. listo-
padu 2012. Počet hráčů: 4+1. 
Pro první tři družstva a  nej-
lepšího střelce hodnotné 
ceny. Kontakt: Lukáš Machát, 
728 225 382.


