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Diskuze starosty Rado-
vana Necida s občany se 
koná ve Lhotkách.
Úterý 3. prosince od 18 
hodin v tamním kultur-
ním domě. -ivh-

Částkou kolem čtyřiceti tisíc 
korun podpořilo velkomeziříč-
ské divadelní uskupení Ikaros 
Domácí hospic Vysočina. 

S  nápadem uspořádat charitativní 
koncert pro tento účel přišla Ane-
ta Vrbková, studentka Soukromé 
vyšší odborné školy sociální. Ta 
představení s  názvem Když svíce 
dohořívá iniciovala v  rámci svojí 
závěrečné absolventské práce a spo-
jila tak příjemné s užitečným. Dvě 
představení se konala v  kinosále 
Jupiter clubu ve  Velkém Meziříčí 
v pátek 22. a v  sobotu 23. 11. Ze-
jména pak páteční vystoupení bylo 
beznadějně vyprodané. Však také 
pracovníci hospice v  čele s ředite-
lem děkovali nejen spolku Ikaros, 
ale také všem, kteří přišli, čímž věc 
podpořili. 
„Posláním domácího hospice je 
pomáhat lidem ohroženým izola-
cí v období stáří, umírání a úmrtí 
někoho blízkého. Toto poslání za-
městnanci hnutí naplňují praktic-

kým poskytováním podpory a po-
moci rodinám i jednotlivcům, kteří 
se rozhodli doma pečovat o vážně 
nemocnou blízkou osobu – ať už 
přímým zastoupením pečující 
osoby, poskytnutím zázemí či po-
radenství,“ zaznělo mimo jiné z úst 
personálu hospice, který přivítala 
moderátorka Kateřina Karmazíno-

vá. Ikaros pak divákům představil 
muzikály Vlasy, Oliver!, Čaroděj-
ky z  Eastwicku, Kočky nebo Jesus 
Christ Superstar. 
Představení režíroval Tomáš Mra-
zík (na snímku dole), který se také 
spolu s  Anetou Vrbkovou podílel 
i na dramaturgii.
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S nápadem uspořádat koncert na podporu hospice 
přišla Aneta Vrbková (na snímku). Foto: Iva Horká

I letos potěšíme čtenáře 
vánočním dárkem
Stejně jako loni, tak i letos máme pro čtenáře našeho týdeníku připra-
vený dárek. V posledním čísle (45/2013) letošního roku, které vyjde 
18. 12. 2013, bude vloženo dvojčíslo magazínu TV pohoda. 
Bude mít celkem 64 stránek včetně televizního programu od 21. 12. 

2013 do 3. 1. 2014. 
Navíc se můžete zúčast-
nit jeho čtenářské sou-
těže o  ceny v  hodnotě 
100.000 Kč! 
Ale co je nejpodstat-
nější – za uvedené číslo 
45/2013 zaplatíte pouze 
16 Kč a  přitom získáte 
jak náš týdeník (za  13 
Kč), tak magazín, kte-
rý je volně v  prodeji 
za 17 Kč. 
Namísto 30 Kč tedy za-
platíte jen 16! 
Věříme, že vás i  letos 
tímto dárkem potěší-
me!

Ing. Ivana Horká, 
šéfredaktorka týdeníku 

Velkomeziříčsko

Poklepali základní kámen stavby sálu

Slavnostní poklepání základního kamene stavby víceúčelového sálu Jupiter clubu 
proběhlo ve středu 20. listopadu 2013. Foto: Martina Strnadová

Projekt rekonstrukce víceú-
čelového sálu Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí zahájilo 
slavnostní poklepání základní-
ho kamene stavby 20. listopadu 
2013.

Důležitému historickému oka-
mžiku zahájení stavby předchá-
zela demolice původního velké-
ho sálu s přilehlými místnostmi. 
Hosty slavnostního aktu proto 
ve  středu odpoledne u  vstupu 
do něj přivítal pohled na otevře-
ný prostor s  těžkou technikou, 
v  pozadí lemovaným korytem 
řeky. Před vstupem byl připra-
ven základní kámen s  kladívky. 
Těch se chopili zástupci investo-
ra stavby, tedy města Velké Me-
ziříčí, stavební společnosti PKS 
stavby, Jupiter clubu a také Sená-
tu Parlamentu České republiky.

Muzikál podpořil domácí hospic
 Pokračování na straně 4

Hornoměstská 35
vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 27. 11. 2013 ● 10–17 hodin

a dále 15. 1. 2013

Hotelová škola Světlá
a Obchodní akademie VM

5. 12. 2013, 8–16 hod.
www.hotelskola.cz

Den otevřených dveříNáměstí bude 
v neděli uzavřeno
Rada města Velké Meziříčí 
odsouhlasila omezení pro-
vozu na náměstí v neděli 
1. 12. 2013. 
Důvodem je konání akce 
Adventní světýlka – roz-
svěcení vánočního stromu 
v době od 6 do 20 hodin. 

Omezení provozu bude ná-
sledující: 
od 6 hodin bude uzavřena 
spodní komunikace náměs-
tí, průjezd horní komunika-
cí – stavba pódia v prostoru 
před radnicí vedle vánoční-
ho stromu, od 16 hodin do 
20 hodin uzavření celého 
náměstí – vlastní konání 
akce.                                      -měú-

Radnice připravuje malý 
festival filmů o městě
Zatím 17 filmů o Velkém Meziříčí budou moci 
lidé vidět na minifestivalu, který na konec letoš-
ního a začátek příštího roku připravuje radnice. 
Kromě veřejného promítání, kde nebudou chybět 
ani setkání s autory, bude celá kolekce dokumentů 
k vidění i na speciálním videokanálu na interne-
tu.

„S nápadem přišel radní Jiří Michlíček, který byl ak-
tivním členem místního videokroužku a filmového 
klubu. V nejrůznějších archivech dnes existuje řada 
dokumentů nejrůznějších autorů, které v minulosti 
vznikly a mapují novodobou historii našeho města. 
Rozhodli jsme se je veřejně zpřístupnit, což mimo 

jiné znamená i některé z nich zčásti restaurovat a pře-
vést do  současných, tedy digitálních formátů," říká 
starosta Necid. Minifestival je dnes připraven. „Plá-
nujeme promítání v kině s tím, že bychom uspořá-
dali tři promítací večery. Pokud se to podaří, chceme 
projekci spojit i s besedou s autory, pokud jsou dnes 
ještě mezi živými,“ plánuje Michlíček s tím, že první 
promítání bude ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 18.00, dal-
ší termíny ještě nejsou stanoveny, vše se prý odvine 
od technické části příprav, ale další večery promítá-
ní historických filmů budou v  lednu a únoru 2014. 
S přípravami veřejného promítání vzniká i městský 
kanál na  YouTube, kde budou postupně nejenom 
tyto filmy ke zhlédnutí.  Pokračování str. 4

Na Karlově bude uzavírka
Jeden jízdní pruh komunikace II/602 na Karlově 
bude od čtvrtka 28. listopadu od 18 hodin do asi 20. 
hodiny sobotní 30. listopadu uzavřen v úseku dlou-
hém cca 330 metrů. 
Uzavírka začne ve směru jízdy od Brna od křižovat-
ky s ulicí K Buči a skončí až pod kopcem u křižovat-

ky s ulicí Nad Kunšovcem. Průjezd druhým jízdním 
pruhem budou řídit semafory. 
Důvodem je pokládka finálního asfaltového povr-
chu po opravě kanalizace a vodovodu, která bude 
probíhat v pátek a v sobotu. Poté bude komunikace 
plně zprůjezdněna. -mars-

 Pokračování na straně 3
Iva Horká
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Slavnostní otevření zámku 
Třebíč, sídla Muzea Vysoči-
ny, proběhlo minulý týden. 
Po třech letech byla ukončena 
obnova objektu a zpřístupněny 
nové expozice. 

Zmíněná akce byla jedním z nej-
významnějších projektů Kraje 
Vysočina na  úseku kultury, pa-
mátkové péče a cestovního ruchu, 

který byl ukončen letos. Za naše 
město se slavnostního odpoled-
ne v kamenném sále třebíčského 
zámku zúčastnil místostarosta 
Josef Komínek a ředitelka zdejší-
ho muzea Irena Tronečková, kteří 
si mimo jiné prohlédli i nové ex-
pozice. Stejně tak mohou učinit 
i  obyvatelé našeho města, neboť 
od  včerejška (26. 11.) byl zno-
vuzahájen provoz ve  zmíněných 

prostorách. Někteří se již do Tře-
bíče vydali během uplynulého 
víkendu, kdy byl den otevřených 
dveří se vstupem zdarma.
Výstupem projektu, jenž byl re-
alizován v  rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II 
Jihovýchod, byla stavební obnova 
hlavní zámecké budovy Muzea 
Vysočiny, rozšíření a  zpřístup-
nění nových expozičních ploch 

a  prohlídkových tras, vytvoření 
moderně pojatého expozičního 
systému a  interiérového vybave-
ní muzea a  instalace návštěvnic-
ky atraktivních expozic. Příběh 
člověka si mohou turisté prožít 
v  interaktivní expozici Lidé. 
Místa. Osudy. Nasát atmosféru 
kláštera zase lze v  části nazva-
né Svět portálů a  bran, poznat 
způsob bydlení posledních ma-

jitelů zámku je možné zase v ex-
pozici Valdštejnové na  Třebíči 
a  obdivovat unikátní vltavíny 
v  mineralogické části Svět neži-
vé přírody. Během slavnostního 
ceremoniálu v  kamenném sále 
zámku vzpomněl současný ře-
ditel třebíčského muzea Jaroslav 
Martínek také jméno jednoho 
z  významných muzeologů a  bý-
valého ředitele našeho muzea, 

Bohuslava Mikuláška z  Velkého 
Meziříčí. Ten stál u  zrodu pro-
jektu, a pokud by v roce 2009 ne-
zemřel, jistě by dnes měl velkou 
radost z vykonaného díla. Hlavní 
kurátor, děkan Filozofické fakulty 
UK Praha, teprve sedmatřicetile-
tý Michal Stehlík se svým týmem 
odvedl skutečně znamenitou prá-
ci. Proto stojí za to se do Třebíče 
vypravit.

Třebíčský zámek byl znovuotevřen. Stojí za to 
ho navštívit, nové expozice jsou pozoruhodné

Iva Horká

V kamenném sále proběhl slavnostní ceremoniál. 
Více foto najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

Zleva: místostarosta J. Komínek a ředitelka muzea
I. Tronečková v jedné z expozic. Foto: Iva Horká

Autor expozic Michal Stehlík se v Třebíči narodil. 
Nyní působí na FF UK Praha. Foto: Iva Horká

Vánoční strom lidé 
rozsvítí tuto neděli

Tradiční rozsvěcení adventních 
světýlek proběhne již tuto neděli 
prvního prosince, která je letoš-
ní první adventní nedělí. 

Bez rozsvěcení vánočního smrku 
před radnicí si tuto akci už nikdo 
patrně nedovede představit. A tak 
i  letos se lidé sejdou na  náměstí, 
kde před pátou hodinou odpoled-
ní začne program, jejímž vyvrcho-
lením bude zářící strom. Ten vzty-
čili pracovníci technických služeb 
už v úterý ráno. Jde o smrk pichla-
vý, lidově označovaný jako stříbr-
ný, který pochází z městského po-

zemku na křižovatce ulic Poštovní 
a  Bezděkov ve  Velkém Meziříčí. 
„Smrk pichlavý rostl na městském 
pozemku, bylo uvažováno s něko-
lika stromy včetně těch od obyva-
tel města, výběr nakonec rozhodlo 
nařízení odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství z  důvodů za-
jištění náležitých rozhledových 
poměrů na  křižovatce ulic Bez-
děkov-Poštovní,“ upřesnil Pavel 
Kříž z odboru životního prostředí 
MěÚ, který má na  starosti státní 
správu myslivosti, ochranu příro-
dy, ale také městskou zeleň.

Pracovníci technických služeb postavili smrk pichlavý 
včera ráno. Od neděle bude svítit. Foto: Iva Horká

Velké Meziříčí bude hostit olympiádu dětí a mládeže
Část her VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže se bude v lednu 
roku 2014 odehrávat ve Velkém 
Meziříčí. Město bude hostit 
lyžařské alpské disciplíny, 
snowboarding a jeden z medai-
lových ceremoniálů. 

„Olympijské klání se v  našem 
městě odehraje zejména díky ak-
tivitě místního ski klubu. Ten na-
bídlo kraji jako pořadateli služby 
lyžařského areálu na Fajtově kop-

ci a  město tuto myšlenku pod-
pořilo. Osobně považuji nápad 
pořádat ve Velkém Meziříčí část 
této významné akce za skvělý. Už 
proto, že alpské disciplíny a naše 
město k  sobě tak trochu patří,“ 
řekl starosta Radovan Necid. 
Program jednotlivých disciplín 
dnes pořadatelé připravují, po-
stupně budou termíny zveřejňo-
vat. Vstup na všechny programy 
je zdarma.
„Jakmile se termíny uvolní 

ke  zveřejnění, budeme o  nich 
informovat na městských webo-
vých stránkách a  prostřednic-
tvím médií,“ naplánoval starosta. 
Už dnes je jasné, že 21. ledna 
podvečer proběhne na  náměstí 
sportovně-kulturní show, která 
bude kulisou pro ocenění výko-
nů nejlepších sportovců v  me-
dailovém ceremoniálu. 
Kromě alpského lyžování 
a  snowboardu, které proběh-
nou v  rámci her soutěžní klání 

ve Velkém Meziříčí, se budou ko-
nat v dalších městech na Vysoči-
ně. Mladí sportovci dostanou 
příležitost zasoutěžit si kromě 
Fajtova kopce také ve  Vysočina 
Aréně v  Novém Městě na  Mo-
ravě (běžecké lyžování, biatlon, 
lyžařský orientační běh), na  le-
dové ploše ve Žďáře nad Sázavou 
(rychlobruslení a krasobruslení) 
a  na  zimních stadionech v  Jih-
lavě a  Havlíčkově Brodě (lední 
hokej). -ran-

Nádrž na Fajťáku 
dokončují
Bezejmenný potok V Potokách postupně 
plní rozšířenou akumulační nádrž ski klubu 
pro zasněžování těsně před dokončením. 

Velkomeziříčský lyžařský klub provozuje sjez-
dovku na Fajtově kopci a uvedená nádrž s větší 
kapacitou mu bude sloužit jako zdroj vody po-
třebné pro umělé zasněžování svahu.
Krom hlavní sjezdovky je v lyžařském areálu 
na Fajtově kopci také snowpark, který využí-
vají zejména snowboardisté. 

-ivh-, foto: Petr Zezula Iva Horká

V Kablovce začala demolice administrativní budovy

Snímky demolice byly pořízeny 26. listopadu dopoledne. Více foto na našem webu. 2x foto: Martina Strnadová
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Starostové obcí Schweiggers 
v Dolním Rakousku a Osové 
Bítýšky v Kraji Vysočina po-
depsali v  sídle Kraje Vyso-

čina 14. října 2013 dohodu 
o  spolupráci. Formálně tak 
byla stvrzena společná vůle 
k  partnerství mezi oběma 

obcemi. „Přátelské vztahy 
mezi občany byly navázány 
v  letošním roce, a  protože 
jsme si padli do  oka, vše 

získalo rychlý 
spád,“ zmínil Jo-
sef Mach, staros-
ta Osové Bítýšky 
a  zároveň člen 
Zastupitelstva 
Kraje Vysoči-
na. „Obě obce 
si uvědomují, 
že konkrétními 
aktivitami by 
měly přispívat 
k  prohlubování 
dobrých sou-
sedských vzta-
hů a  spoluprá-

ce mezi Krajem Vysočina 
a zemí Dolní Rakousko tím-
to dostává novou úroveň, 
za  kterou jsem já osobně 
velmi rád,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek. Slavnostní událost pod-
pořil svou účastí i Christian 
Autengruber, 1. tajemník 
Rakouského velvyslanectví 
v  Praze, který vyjádřil vel-
kou radost z  uzavíraného 
partnerství. 
Předmětem dohody jsou ze-
jména témata jako výměna 
zkušeností v oblasti veřejné 
správy na úrovni obcí, spo-
lupráce základních škol, se-
tkávání a  společné projekty 
spolků, sportovních orga-

nizací, dobrovolných hasi-
čů. Zástupci obcí již mají 
nápady na spolupráci v ob-
lasti společenského života 
a  kultury i  aktivit pro mlá-
dež. Zelenou v  prioritních 
oblastech dostává i výměna 
zkušeností a  spolupráce 
podnikatelů, živnostníků 
a  zemědělců. Partneři do-
hody se budou rovněž sna-
žit získat pro financování 
společných projektů dota-
ce z  fondů Evropské unie 
na  podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Rakous-
kem a Českou republikou. 

Text a foto: zdroj webové 
stránky obce Osová Bítýška

Muzikál podpořil domácí hospic

Práce pro kvalifikované 
řemeslníky a možnost vlastní 
výuky je jednou z cest udržení 
solidní zaměstnanosti ve městě. 
S vedením firmy Sanborn se 
na tom shodla velkomeziříčská 
městská rada na své návštěvě 
podniku. 

„S  kolegy radními se snažíme 
navštěvovat zaměstnavatele v na-
šem městě zejména proto, aby-
chom přímo v  jejich provozech 
mohli operativně řešit problémy 
i  možnosti vzájemné pomoci,“ 
vysvětlil starosta Radovan Necid. 
S  vedením firmy Sanborn radní 
diskutovali zejména o  středním 
školství ve  městě, povětšinou 
s  ohledem na  budoucí zaměst-
nance firmy. „Výrobní program 
Sanbornu vyžaduje kvalifikované 

dělníky, kterým nabízí velmi sta-
bilní zaměstnání a  mimořádně 
dobré podmínky. Pro město naší 
velikosti jde o klíčového zaměst-
navatele,“ komentoval starosta 
Necid.
Pro zvyšováí a prohlubování kva-
lifikace zaměstnanců, výchovu 
nových pracovníků a praktickou 
výuku učňů má Sanborn od  le-
tošního července otevřené vlastní 
vzdělávací centrum. Vybudoval 
je s  podporou Evropské unie 
a českého ministerstva průmyslu. 
„Školicí centrum se skládá z vel-
kého sálu pro 42 osob, jazykové 
učebny, PC učebny, učebny teorie 
a sálu pro praktickou výuku, kde 
je možné provádět praktická ško-
lení na  CNC soustruhu a  CNC 
frézce. Vzdělávací centrum je 
moderně vybaveno například au-

dio systémy, projektory, PC tech-
nikou, interaktivními tabulemi, 
wifi, či CNC simulátory,“ popsal 
zařízení místopředseda předsta-
venstva firmy Milan Holub.
Sanborn dnes ve  Velkém Mezi-
říčí zaměstnává 215 lidí. Podnik 
s  ročním obratem zhruba 350 
milionů korun nabízí široký 
sortiment strojního opracování, 
a  to jak na  klasických strojích, 
tak na  NC a  CNC obráběcích 
centrech. Dále se zabývá mon-
tážní a servisní činností v oblas-
ti oprav turbosoustrojí a  jejich 
příslušenství. Dodává obráběné 
díly – komponenty pro výrobní 
a  servisní společnosti, které pů-
sobí v  energetickém, petroche-
mickém a dopravním průmyslu. 
Devadesát procent obratu před-
stavuje export, a to do zemí EU, 

Ameriky, Asie, Blízkého a Střed-
ního Východu. „Odběratelé jsou 
mimo jiné Alstom, General 

Electric, Siemens, Dresser Rand, 
Terex Cranes, MAN, Atlas Cop-
co, Mastergear a  z  českých spo-

lečností RWE, ČEZ, ČKD,“ uza-
vřel Milan Holub. 

-ran-, foto: archiv MěÚ VM

Velkomeziříčský Sanborn nabízí vlastní vzdělávání zaměstnanců

Divadlo Ikaros na podporu domácího hospice Vysočina uvedlo písně z celkem pěti 
muzikálů. Představení neslo název Když svíce dohořívá.  Foto: Iva Horká

Páteční představení bylo beznadějně vyprodané. Repríza se konala o den později. 
Více fotek najdete na našem webu ve fotogalerii. Foto: Iva Horká
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ERASMUS+ umožní více než 4 milionům mladých studovat v jiné zemi EU
Evropský parlament minulý 
týden schválil nový program 
Erasmus+, který bude financo-
vat příspěvky studentům, pe-
dagogům, školitelům a učňům 
na studium v EU. 

O příspěvky se také budou moci 
hlásit mladí lídři, dobrovolníci, 
sportovci a  ženy. Nový nástroj 
na  garanci půjček umožní rov-
něž studentům magisterských 
programů získat lacinější půjčky 
na studium v zahraničí. 

 Erasmus+ spojí do jednoho pro-
gramu unijní programy v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy 
a  podpory mládeže Comeni-
us, Erasmus, Erasmus Mundus, 
Leonardo da Vinci (odborné 
vzdělávání) a  Grundtvig. Po-
prvé se také bude týkat sportu. 
Stávající programy si zachovají 
své názvy, které jsou veřejnosti 
dobře známy. 
„V  boji proti nezaměstnanosti 
mladých a v našem úsilí o vzdě-
lávání, mobilitu a  setkávání se 

Evropanů nezačínáme od  nuly. 
Stávající programy ale vyžadují 
naši péči a  adekvátní financo-
vání,“ uvedla zpravodajka Doris 
Pack (ELS, DE).  
Celkový rozpočet ve  výši při-
bližně 14,7 miliard EUR umož-
ní programu Erasmus+ pomoci 
ve  studiu v  zahraničí mladým 
lidem ve  věku 13 až 30 let. Na-
bídne také studentům magister-
ských programů garanci půjček, 
které jim umožní získat na  stu-
dium v jiné zemi EU zvýhodně-

né úvěry od 12 000 (na jeden rok 
magisterského studia) do 18 000 
EUR (na  dva roky). Parlament 
zdůrazňuje, že tento mechani-
smus by neměl nahradit žádný 
z existujících národních systémů 
garancí půjček ani zabránit vy-
tvoření úvěrových mechanismů 
na národní úrovni.
Erasmus+ bude rovněž pod-
porovat partnerství mezi po-
skytovateli vzdělání a  firmami. 
‚Znalostní aliance‘ a ‚aliance od-
větvových dovedností‘ by měly 

podpořit odbornou přípravu 
ve  skutečném pracovním pro-
středí, nové učební přístupy 
a nové osnovy, které budou při-
způsobeny světu práce.
„Vítám nárůst celkového rozpoč-
tu, který v době škrtů podtrhuje 
důležitost programu. Erasmus+ 
získal, jako jeden z mála progra-
mů, více finančních prostředků, 
než byl původní návrh,“ vysvět-
luje kupříkladu europoslankyně 
Olga Sehnalová, členka Výboru 
pro kulturu a vzdělávání.“ 

Erasmus obecně patří mezi úspě-
chy Evropské unie. Za 25 let jeho 
existence s ním vycestovaly mili-
ony studentů. V České republice 
se navíc dlouhodobě těší vysoké 
oblibě. Jen loni se díky němu 
na zkušenou do zahraničí vydalo 
více než 6  000 českých studen-
tů. Přitom v programu nejde jen 
o vzdělání formální, ale i o  jeho 
neformální složku, možnost 
srovnání a poznávání zemí, jejich 
kultur a navazování kontaktů.

Připravila: Iva Horká

Osová Bítýška podepsala dohodu o spolupráci 
s Dolním Rakouskem

Připravila: Iva Horká

Kraj pomůže „íčkům“
Až padesát tisíc korun mo-
hou získat z krajského roz-
počtu turistická informační 
centra (TIC) v regionu.

Listopadové Zastupitelstvo 
Kraje Vysočina schválilo 
nové zásady, které umožní 
tzv. „íčkům“ při splnění kva-
lifikačních podmínek čerpat 
podporu už na  jaře příštího 
roku. Celkem půldruhého 
milionu korun má pomoci 
například s certifikací, vytvo-
řením nových webových strá-
nek, tištěných turistických 
materiálů nebo pořízením 
navigačního systému k  sídlu 
TIC, vzděláním pracovníků, 
ale například také s moderni-
zací výpočetní techniky.
Výrazněji budou bodově 

ohodnoceny ty žádosti, kde 
se žadatelé zavazují podílet se 
na tvorbě regionálních turis-
tických databází, shromažďo-
vání statistických dat apod., 
čímž napomohou zefektivně-
ní prezentace kraje Vysočina 
navenek. Žádosti je možné 
předkládat od 1. ledna 2014 
do 15. února 2014. 

Znění výzvy i  formulář 
žádosti jsou na  adrese 
www.kr-vysocina.cz/
edotace nebo www.kr-
-vysocina.cz – kultura 
a  památky – cestovní 
ruch – Zásady na  pod-
poru TIC.)

Připravila: Iva Horká
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Účastníci slavnostního poklepání základního kamene stavby si 
prohlížejí vybouraný prostor velkého sálu. Foto: Martina Strnadová

Základní kámen a kladívko ze slavnostního poklepání. Kámen bude zazděný na viditelném 
místě ve velkém sále. Více snímků najdete v naší fotogalerii na webu. Foto: Iva Horká

„Dnes tady poklepeme základní 
kámen a  já to vnímám jako sym-
bolický krok do budoucnosti. Naše 
jedna z  nejdůležitějších organizací 
ve městě je Jupiter club a za něko-
lik měsíců získá novou moderní 
tvář,“ uvedl starosta Radovan Necid 

s poděkováním všem, kteří se o to 
zasloužili. Neboť již více než deset 
let o  tom vedení města s  kulturní 
organizací jednaly a snažily se o to. 
tarosta připomněl i to, že jde o nej-
větší investiční akci města bez do-
tace, tedy pouze za vlastní peníze. 

Její realizace probíhá v době hospo-
dářsky obtížné situace, kdy se však 
dá ušetřit. „Připravili jsme trans-
parentní výběrové řízení a stavíme 
za  98 milionů, přestože původní 
projekt byl za  více než 134 milio-
nů korun,“ dodal Necid. Podobně 

i úvěr od banky 
získalo město 
za  velmi vý-
hodných pod-
mínek, kdy má 

na 10 let fixní úrok 1,15 procenta. 
Ředitel společnosti PKS stavby Ja-
roslav Kladiva poděkoval městu 
za zakázku, která je dle jeho názo-
ru sice za  velmi odvážnou cenu, 
ale pro firmu významná. Podotkl, 
že stavba není technologicky jed-
noduchá, neboť jde o  kombinaci 
rekonstrukce staršího domu s  do-
stavbou.
Jednatel Jupiter clubu Milan Du-
fek neopomněl připomenout, že 

nový víceúčelový sál bude sloužit 
nejenom organizátorům kulturně-
-společenských akcí Jupiter clubu, 
ale i  všem dalším členům spolků, 
zájmových útvarů, díky nimž všem 
je kulturní scéna v  našem městě 
bohatá, pestrá a pro veřejnost snad 
i zajímavá.
Závěrem pak hodně zdaru soused-
nímu městu popřála i  senátorka 
a  současně starostka Žďáru nad 
Sázavou Dagmar Zvěřinová: „Tro-

šičku vám závidím historické cent-
rum, to přece jen Žďár nemá, proto 
jsem vám přišla popřát hodně sil 
a úspěchů, ať se vám stavba povede 
a všem slouží.“
Po  poklepání základního kamene 
stavby, jenž bude později zazděn 
na viditelné místo možná u vstupu 
do  sálu, následoval malý kulturní 
program s  pohoštěním v  koncert-
ním sále JC pro všechny pozvané 
hosty.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Poklepali základní kámen stavby sálu Jupiter clubu

Do základního kamene tělocvičny byly v roce 1926 vloženy 
dobové věci. Vedení města uvažuje o něčem podobném

Týdeník Velkomeziříčsko v  roce 1926 uveřejnil informace 
o zvyku, který velel vkládat do základů budov různé dobo-
vé věci. Naši redakci na tento fakt upozornil ing. Antonín 
Dvořák, který přinesl podklady z onoho čísla novin a také 
fotku sálu (vlevo), o němž se dnes tak hojně mluví právě v 
souvislosti s rekonstrukcí Jupiter clubu. Starosta města Ra-
dovan Necid, který poklepával slavnostně základní kámen 
nového sálu JC, na náš dotaz, zda vedení města neuvažuje 
o něčem podobném, odpověděl: „Koneckonců proč ne? Vy-
brat předměty a listiny a uložit je ve schránce přímo do zá-
kladního kamene rekonstrukce a zazdít do zdi. Pobavím se 
o tom s ředitelem Dufkem.“

Archivní záznamy
Velkomeziříčsko č. 38, 18. září 1926
Do základního kamene při stavbě „tělocvičny“ ve Velkém 
Meziříčí vloženy byly v pondělí dne 13. září 1926 naše ko-
vové mince, pohlednice z  našeho města, různé časopisy 
a  publikace, seznamy spolků a  korporací jakož i  četných 

závodů našeho kraje. Taktéž seznam pracovníků při stavbě 
zaměstnaných. 
Velkomeziříčsko č. 39, str. 4
Pamětní listiny: V minulém čísle časopisu našeho stala se 
zmínka o listinách a předmětech, které byly do rožního ka-
mene sokolské budovy na náměstí vloženy. Je to pěkný zvyk 
vkládati do základu budov a pomníků různé věci… (Další 
text o jiné listině)
Už 6. 11. se budova sokolského divadla blíží dokončení 
(hrubá stavba)
Vzápětí po  koupi domu č. p.  17 na  Náměstí ve  Velkém 
Meziříčí sokolským klubem v roce 1926 byly zahájeny de-
moliční práce, aby mohla být zahájena výstavba divadelního 
a kinového sálu nazývaného také sokolská dvorana. Odstra-
nit bylo třeba bývalé nádvorní stáje a skladiště, které se zde 
nalézaly po bývalé poště. Této práce se obětavě ujali členové 
Sokola včetně mládeže i žen. Tak mohla být v krátké době 
zahájena vlastní stavba sálu, který byl dokončen v následu-
jícím roce.

Iva Horká

Připravil Antonín Dvořák, foto archiv AD

Radnice připravuje 
malý festival...
Jaké dokumenty má dnes město 
v archivech zdigitalizovány?

▶Stoletá voda, barevný filmo-
vý dokument o  povodni ve  VM 
v roce 1948, ozvučený, 25 minut
▶Historie motosportu ve  Vel-
kém Meziříčí, období let 1967–
1975, 3 ks samostatných filmů, 
ozvučeno +  komentář, 55 minut
▶Oslava 1. máje v roce 1958, za-
tím němá kopie, restauruje se
▶Dar městu – slavnostní otevření 
nové budovy JKP, ozvučeno + ko-
mentář, 15 minut
▶Jakpak je dnes u  vás doma? 
– dokument z  generální stávky 
(sametové revoluce) ve  Velkém 
Meziříčí v listopadu 1989
▶Vyznání, dokument o  historii 
města, ozvučeno + komentář, 27 
minut
▶Historie tenisových kurtů 
ve VM, 10 minut
▶30. výročí závodu Kablo, 
ozvučený dokument, 30 minut
▶Dálniční most Vysočina, Kla-
dení posledního dílu mostu 

a slavnostní otevření, němá kopie, 
15 minut
▶Perla Vysočiny, kostelík v Mos-
tištích a jeho oltář, ČB němá kopie
▶600. výročí města, dokument 
o oslavách výročí, ozvučeno + ko-
mentář, 20 minut
▶Mlynáři, dokument o  mlýnech 
a  mlynářích v  regionu města, 
ozvučeno + komentář, 20 minut
▶100. výročí konání manévrů 
ve VM, ozvučeno + komentář, 29 
minut
▶Uložené mládí – 100. výročí 
gymnázia VM, ozvučeno + ko-
mentář, 20 minut
▶Setkání historických vozů 
na zámku, dokument, 15 minut
▶Drakiáda v  roce 2001, doku-
ment, 15 minut
▶Sanborn, 15 minut
▶Země zaslíbená, dokument 
o prezentaci židovských památek 
z Velkého Meziříčí v Izraeli
▶Stezkou Březinovou, doku-
ment o  řece Oslavě a  Balince, 
hlavně záběry z údolí Peklo, které 
je zatopené přehradou.

Pokračování ze strany 1

-ran-

Začali betonovat piloty v sále JC 

V prostou vybouraného velkého sálu JC začala stavební firma vrtat a betonovat piloty. Foto: Martina Strnadová

Muž měl zákaz řízení, policisté ho přesto 
přistihli za volantem v ulicích města
V sobotu 16. 11. v dopoledních hodinách kontrolovali policisté v Rad-
nické ulici ve Velkém Meziříčí řidiče osobního automobilu Škoda Fe-
licia. Při kontrole zjistili, že devětadvacetiletý muž má rozhodnutím 
městského úřadu uložen zákaz řízení všech motorových vozidel, a to 
do konce prosince 2013. Policisté mu proto další jízdu zakázali a sdělili 
podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 
Hrozí mu až dva roky vězení.

Letos policie prověřila 68 případů 
maření úředního výkonu
V letošním roce prověřovali policisté na Žďársku již šedesát osm 
případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 
V  souvislosti s  tím stíhají pětačtyřicet osob, z  toho sedmatřicet 
recidivistů. –PČR–
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 27. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice, 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvr-
tek 28. 11.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše 
sv. – o. J. B. Pátek 29. 11.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 adorace Nejsvě-
tější svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov 
pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 30. 11.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 1. 12.: 7.30 mše 
sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz, 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz. Bory mše sv.: 29. 11. Horní Bory 17.30 adorace Nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., 1. 12. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání starších dětí a mládeže, kteří nemají 
výuku náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. 
Pátek 14.00–15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání a adora-
ce Nejsvětější svátosti, zpovídá cizí zpovědník. Pátek mše sv. pro mladé 
v 16.30 a poté na setkání na faře, od 20.00 do 23.00 hodin proběhne další 
Nikodémova noc. Sobota v 8.00 setkání ministrantů, v 18.30 příprava ro-
dičů před křtem, v 19.00 společná vigilie I. adventní neděle a požehnáním 
adventního věnce. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Čtyři adventní svíce
Už za čtyři dny rozsvítíme na na-
šich adventních věncích první 
svíčku. Advent je tady! Velmi 
často je možné slyšet, že naše spo-
lečnost je laická nebo dokonce 
ateistická. Ale určité tradice, ma-
jící svůj původ v křesťanství, v této 
společnosti přetrvávají. Adventní 
věnce, adventní koncerty a přípra-
va na Vánoce, to není jenom zále-
žitost věřících a praktikujících.
V  jedné písničce, v  jednotlivých 
slokách se při rozsvěcování jed-
notlivých svíček na  adventním 
věnci zpívá: Teď snažme se péči 
o  to jen mít, jak cestu Pánu při-
pravit. (…) Jít za lidmi s láskou – 
to je náš cíl. (…) Ať dobrotu šíří 
též každý z nás tam, kde ji spálil 
krutý mráz. (…) Pán určitě při-
jde! Proč se tmy bát? Nech svoje 
světlo vstříc mu plát!
Katolická církev vidí smysl ad-
ventu jak v přípravě na Vánoce, 
tak v  očekávání příchodu Pána 
Ježíše Krista na  konci času. Je 
to doba radostného a  oddané-

ho očekávání. Ale to očekávání 
není pouhým čekáním a  nicne-
děláním. Je to čas, kdy kolem 
sebe máme jít za  lidmi s  láskou 
a šířit dobrotu. Je to možná také 
čas, kdybychom mohli „změk-
čit“ svoje srdce natolik, aby 
Štědrý den a  Hod boží vánoč-
ní mohly být skutečně dobou 
radosti z  usmíření. A  ty, kteří 
chtějí „očekávat“ ve společenství 
farnosti Velké Meziříčí zveme 
každou adventní sobotu na  19. 
hodinu k  modlitbě žalmů. Děti 
už nyní zveme na  roráty pro 
děti, každé úterý a pátek v 16.30. 
Stejně jak v minulých letech bu-
deme společně poznávat něco, 
co nás má přiblížit k Pánu Bohu. 
Neděle 8. prosince je dnem zim-
ní poutě a dnem, kdy do našeho 
kostela přijede sv. Mikuláš. Dou-
fám, že se aspoň někdy během té 
doby setkáme, abychom společ-
ně bděli a očekávali. Všem pře-
ji krásný, klidný a  radostný čas 
adventu.

Co je to Velké Meziříčí? Je to do-
lina, pár domů, paneláků, jedno 
náměstí s  kostelem a  sem tam 
nějaký strom. Je to všechno? Asi 
bychom toho našli více, ale to 
nejdůležitější jsme my, lidé. Ka-
ždý z  nás. Děti, žáci, rodiče, se-
nioři, ženy i muži. Každý z nás je 
velmi potřebný k tomu, abychom 
mohli říct, že „tvoříme“ Velké 
Meziříčí. Záleží na  každém je-
dinci v  tomto městě. Jak se má, 
jak se mu daří, v  jaké je životní 
situaci. Jsme v  něm naprosto 
všichni bez jakéhokoliv členění, 
kdo a v čem je lepší. Každý z nás 
je velmi potřebný a důležitý. Jsme 
v době, která je daná a je tu s ka-
ždým z nás, a záleží pouze na nás 
samotných, jakým způsobem to 
přijmeme. Každá doba si nese své 
pro a  proti. Je to následek „ně-
čeho“ a  my jsme pouze vhozeni 
do laviny „čehosi“ a proč se kvůli 
tomu nervovat? Copak si někdo 
z vás vymyslel peníze? Vůbec celý 
systém, který tu na Zemi vládne? 

Může úředník za  zákony? Může 
učitel za  osnovy? Může člověk 
za to, že dýchá, cítí atd.? Proto si 
myslím, že je naprosto zbytečné 
ještě přidávat do ohně tím, že já, 
člověk, budu naštvaný, negativní, 
agresivní, emočně neuspořádaný, 
totálně vynervovaný. Proč? Kaž-
dý z nás je hodnou bytostí na této 
planetě a má nějaký svůj „důvod“, 
proč tu je – stejně jako x milionů 
dalších lidí. 
Mír, láska, hojnost a  jiná naše 
přání, která si zajisté zaslouží ka-
ždý z nás, nepřijdou sama. Kytič-
ky taky nevyrostou jen tak. Jest-
liže je to zkouška lidstva, zda-li 
budeme u  stěny, škrábat se přes 
ni hlava nehlava, jeden přes dru-
hého, nebo se poohlédneme, zda-
-li někde dál není otevřená brá-
na, kudy může projít jednoduše 
každý. Proto jsme vznikli jako 
občanské sdružení Zlatý Kašmír 
s  projektem Amira angels, aby-
chom společnými silami zpraco-
vávali veškeré negace, které nám 

brání v jakémkoli úspěchu. Velmi 
záleží na tom, aby se každý člověk 
mohl radovat ze života, aby mohl 
milovat a byl milován, aby uměl 
přijímat hojnost a  zároveň uměl 
i  dávat, aby si vážil nejen sebe, 
ale i kohokoliv jiného... Nejsou to 
jen slova, která se krásně čtou, to 
je fakt. Kdokoliv v sobě cítí něco 
negativního, agresivního, je to 
proto, aby pátral a  zpracoval to. 
Není to tak, že ten člověk je pro-
stě zlý. Léky, alkohol a  jiné látky 
neumějí řešit – jen oddalují to, 
co stejně čeká na  vaše vyřešení! 
Jakákoliv negace v  člověku rea-
guje na něco, co má lidská bytost 
v sobě. A to je potřeba odstranit 
a pak už ji nebude muset zažívat. 
Osvobodí se. Lidé mají zářit štěs-
tím, zdravím a krásou. Ve většině 
případů to tak není. Jako lidstvo 
jsme zavaleni „bahnem“, které 
nám nedovolí cítit, prožívat a žít. 
Kdokoliv z  vás se cítí unavený, 
naštvaný na  celý svět, nervní, 
nejistý, nebo se totálně stále bojí 

a obává se, tak je nejvyšší čas, aby 
začal vnímat své nitro. Aby začal 
na sobě vědomě pracovat, pozo-
rovat se a uvědomovat si souvis-
losti. 
Jako sdružení pro vás připravuje-
me na 14. 12. celoodpolední pro-
gram plný pohodičky, relaxace, 
lásky, zdraví, odpuštění… Chce-
me se s vámi podělit o možnos-
ti, jak tohle „bahno“ dostat pryč 
a  cítit se fit po  všech stránkách. 
Abyste pochopili, proč se nám 
tohle všechno děje a  jak z  toho 
ven. Aby i  do  Velkého Meziříčí 
zavítaly zdraví, láska, pokora, 
světlo a především mír mezi oby-
vateli tohoto města nejen v hlavě, 
ale skutečně od srdíčka… Děkuji 
každému čtenáři, který dočetl až 
sem…

Za tým Amira Angels Julie
www.amira-angels.cz,

tel.: 777 708 898
„Koučink“ vašich snů každé úte-
rý 9.00–10.30, meditační kruh 
každý čtvrtek 9.00–10.30.

Jano, pracujete jako vedoucí 
centra prevence. Jak a kdy vůbec 
toto zařízení vzniklo?
Centrum prevence Oblastní cha-
rity Žďár nad Sázavou vzniklo 
spojením dvou center prevence, 
které zřizovala Oblastní chari-
ta Žďár nad Sázavou. Vzniklo 
spojením Ponorky – centra pre-
vence, které sídlilo ve Žďáře nad 
Sázavou a  Nadosahu – centra 
prevence, které sídlilo v  Bystři-
ci nad Pernštejnem. Obě tato 
zařízení byla původně součástí 
nízkoprahových klubů Ponorky 
a Nadosah. Později se služby pre-
vence od nízkoprahových zaříze-
ní oddělily a v únoru tohoto roku 
došlo k jejich spojení a úplnému 
osamostatnění. Důvodem bylo 
jak zefektivnění služby, tak i dů-
vod finanční.  
Mohla byste přiblížit činnost cent-
ra prevence? Co je vlastně vaší ná-
plní a náplní vašich kolegů?
Centrum prevence realizuje pre-
ventivní programy rizikového 
chování a adaptační kurzy na zá-
kladních a  středních školách 
v celém bývalém okrese Žďár nad 
Sázavou. Na  základě objednávky 
školy vstupujeme do jednotlivých 
tříd. Ve  třídě s  žáky pracují dva 
lektoři formou zážitkové peda-
gogiky a  psychosociálních her 

v  rozsahu třech vyučovacích ho-
din na  předem dohodnuté téma. 
Během programů se vždy zamě-
řujeme i  na  fungování třídního 
kolektivu, nácvik efektivní komu-
nikace a  sebepoznání. Naše pro-
gramy nejsou jenom jednorázové, 

ale především se snažíme o dlou-
hodobé cykly. Pro žáky je velmi 
přínosné, když škola umožní pro-
jít celým programem – tzn. od 5. 
do  9. ročníku v  každém pololetí 
jedním tématem. Žák je na konci 
9. ročníku seznámen s  různými 
typy rizikového chování, s tím, jak 

se v rizikové situaci zachovat, aby 
se co nejvíce vyhnul negativním 
vlivům a  zároveň měl možnost 
poznat sám sebe.
V  souvislosti s  vaší činností se 
často objevuje pojem program 
primární prevence. Co všechno 

takový program obsahuje?
Před samotnou realizací progra-
mu je velice důležitá komuni-
kace se školou. Nejdříve si škola 
s centrem prevence domluví, jaké 
programy a  v  jakém rozsahu by 
potřebovala. Než lektoři vstoupí 
do  třídy, spojí se s  třídním uči-

telem dané třídy a  metodikem 
prevence školy, aby si ujasnili 
svá očekávání, popřípadě třídní 
učitel lektory informoval o  spe-
cifiku dané třídy. Program tak 
může být třídě „ušit na  míru“. 
I  před samotnou realizací pro-
gramu je velmi důležitý osobní 
rozhovor s  třídním učitelem. 
Samotný program je v  rozsahu 
tří vyučovacích hodin a  je reali-
zován formou zážitkové pedago-
giky. S  žáky pracujeme formou 
psychosociálních her, formou 
sebepoznání a  seberealizace. 
Během programu je přítomen 
i třídní učitel, který má možnost 
vidět žáky z jiného pohledu. I pro 
žáky je určitě přínosem, když se 
třídní učitel do  daných aktivit 
zapojí a diskutuje s žáky o svém 
pohledu na věc. Má tak možnost 
s žáky navázat hlubší vztah, získat 
jejich důvěru. Lektoři při progra-
mu a po jeho ukončení informují 
třídního učitele o třídním kolek-
tivu, popřípadě, když si všimnou, 
že je zde nějaký rizikový prvek, 
tak na  něj upozorní. Někdy se 
stane, že lektoři odhalí závažněj-
ší situaci – např. šikana ve třídě, 
časté experimentování či užívání 
návykových látek apod. V  tom-
to případě navrhnou škole další 
možná řešení. 

Na jaká témata programy reali-
zujete?
Témata programů se snažíme aktu-
alizovat v návaznosti na výskyt rizi-
kového chování. Tradičními tématy 
jsou: prevence šikany, prevence 
užívání legálních i  nelegálních ná-
vykových látek, partnerství a sexua-
lita, ale také efektivní komunikace. 
Jedním z často žádaných a v posled-
ní době novějších témat je proble-
matika virtuálního světa – užívání 
sociálních sítí, kyberšikana a  bez-
pečný pohyb na  internetu. Během 
našich programů se zaměřujeme 
i  na  stmelení nových i  stávajících 
kolektivů či naopak ukončení poby-
tu na základní škole a přípravě vstu-
pu na střední školy s uvědoměním 
si dovršení patnácti let či tématu 
na problematiku tolerance. 
V jakých lokalitách působíte?
Centrum prevence OCH ZR 
působí v  celém bývalém okrese 
Žďár nad Sázavou. Velké pole pů-
sobnosti máme ve školách ve Vel-
kém Meziříčí a  v  Bystřici nad 
Pernštejnem. Velice často a  rádi 
jezdíme do škol v obcích v okolí 
Žďáru nad Sázavou, Bystřice nad 
Pernštejnem a Velkého Meziříčí. 
Vedete určitě statistiku. Dá se 
vyčíslit, s  kolika dětmi či mla-
dými lidmi jste se během roku 
již setkali?

V  současné době spolupracujeme 
s 22 školami. Programy realizujeme 
v 72 třídách a absolvuje je cca 1 400 
žáků a studentů.
Kolik preventivních programů 
ve školním roce zrealizujete?
Z  kapacitních důvodů realizuje-
me 150 programů za  školní rok. 
Poptávka od škol bohužel převy-
šuje naši kapacitu. 
Co byste centru jako jeho ve-
doucí přála?
Aby se mu dařilo tak jako do-
posud, popřípadě ještě lépe, aby 
mělo hodně spokojených žáků, 
učitelů a škol, a aby se mu poda-
řilo obhájit certifikaci programů 
v  roce 2014 s  rozšířením nabíd-
ky programů od  prvních tříd 
základních škol. A  žákům přeji, 
aby se jim při setkání s  riziko-
vým chováním jakéhokoliv typu 
vybavilo to, co si s  námi prožili 
a mohli to využít ve svém životě.

Lenka Šustrová, 
foto: archiv charity

Centrum prevence realizuje pro-
gramy primární prevence a adap-
tační kurzy, které pomáhají upev-
nit znalosti, dovednosti a postoje 
mladého dospívajícího člověka 
tak, aby se vyhnul rizikovému 
chování (zneužívání legálních 
a  nelegálních návykových látek, 
agresivita, vandalismus apod.). 

Realizujeme 150 programů za rok, říká Jana Lacinová z centra prevence

Zavládne ve Velkém Meziříčí mír?

Již 35 let se nad městem tyčí dálniční most Vysočina. Na dálnici D 1 je nejvyšším a druhým nejdelším mos-
tem. Provoz na něm byl slavnostně zahájen 28. listopadu 1978. 

Dálniční most má již pětatřicet let

-ripp-, foto: archiv muzea

Nikodémova noc
Velké Meziříčí
29. listopadu 2013 
20.00–23.00
Tichá adorace, možnost du-
chovního rozhovoru s  kně-
zem,
příležitost ke  svátosti smí-
ření

P. Lukasz Szendzielorz
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VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
14. 12. 2013 (sobota) 

cena 490 Kč, nástupní místa: VM 
6.00, Měřín – 6.10, Jihlava – 6.30

Informace, objednávky: 
tel. 607 541 915, 775 055 501

www.miris-tour.cz

Buráky pražené neloupané 400 g/28,00 Kč
MINI Arašídy v mléčné čokoládě 30 g/6,20 Kč
MINI Peřinky s jahodovou příchutí 90 g/13,80 Kč

nabízí v prodejnách Velké Meziříčí, Měřín, Křižanov, Nové Město na Moravě

Akční prodejní ceny jsou uvedené včetně DPH. 

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s

Rozinky Írán 200 g /15,50 Kč
Kokos strouhaný 200 g/14,70 Kč
Švestky sušené – volně 1 kg/92,50 Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zboží výhradně v prodejně RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí

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

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Náplní práce zaměstnance je zejména analy-
zování a definování věcného potenciálu me-
ziobecní spolupráce v příslušném správním 
obvodu obce s rozšířenou působností, nasta-
vování priorit vzájemné spolupráce, příprava 
veškerých analytických podkladů a syntézy 
pro setkání zástupců obcí, zpracovávání situ-
ačních analýz rozvojových strategií a hodno-
cení dostupnosti vybraných veřejných služeb 
v území. Zaměstnanec též plní další úkoly 
spojené s realizací projektu, tvoří návrhy, 
strategie a koncepce pro území správního ob-
vodu obce s rozšířenou působností.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzic- 
 ká osoba, která byla pravomocně odsouze- 
 na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo  
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za  
 jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto 
 osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v magisterském stu-
 dijním programu nebo vysokoškolské vzdě-
 lání v bakalářském studijním programu,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• dobré komunikační schopnosti a organi-
 zační dovednosti a schopnost týmové spo- 
 lupráce
• dobrá znalost situace v ČR v územních sou-
 vislostech, vývojových tendencí, legislativy
 a znalostí širších souvislostí, vazeb a vztahů
 mezi obcemi a jejich svazky (tj. aktivitami
 vykonávanými v samostatné působnosti,
 v přenesené působnosti, rolí orgánů státu
 v území, kraje a dalších aktérů), stejně jako
 dispozice s rámcovou znalostí problemati-
 ky meziobecní spolupráce,
• dobrá úroveň analytické dovednosti  
 a schopnost strategického přístupu k řeše-
 ní problémů,
• zjevné porozumění cílům projektu a zto-
 tožnění se s nimi,

• porozumění podstatě a významu mezi-
 obecní spolupráce pro obce a města,
• znalost anglického jazyka výhodou,
• zkušenosti s prací ve veřejné správě výho-
 dou. 
Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 9. 12. 2013 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 – 
analýza“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 11. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje v rámci projektu 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ 

(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

výběrové řízení na pozici

pracovníka pro analýzy a strategie 
na dobu určitou do 31. 5. 2015

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 11. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Náplní práce zaměstnance je zejména komu-
nikace se zástupci dotčených obcí a partnery 
v území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, objasňování cílů meziobecní spo-
lupráce ve správním obvodu obce s rozšíře-
nou působností, zdůrazňování přínosů pro 
participující obce, identifikace dalších klíčo-
vých aktérů (tj. možných budoucích partnerů 
v území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností), podpora porozumění a sou-
náležitosti, vytváření vazeb mezi obcemi, 
přispívání k řešení konkrétních problémů, 
moderování veřejných debat a jednání, na-
pomáhání vzájemnému konsensu, pomáhá-
ní v identifikaci společných zájmů, hledaní 
vhodných řešení, pomáhání při formulaci 
závěrů, nastavování vazeb mezi obcemi a ko-
ordinuje případný proces institucionalizace 
meziobecní spolupráce ve variantě zvolené 
představiteli obcí z daného území. Dále je 
náplní práce zaměstnance komplexní řízení 
projektu na úrovni smluvního partnera (pl-
nění úkolů, soulad s harmonogramem a re-
porting výstupů směrem ke Svazu měst a obcí 
ČR), řízení činnosti dalších členů realizační-
ho týmu (rozdělování úkolů, kontrola výstu-
py, atd.). Zaměstnanec také plní další úkoly 
spojené s realizací projektu.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzic- 
 ká osoba, která byla pravomocně odsouze- 
 na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo  
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za  
 jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto 
 osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v magisterském stu-
 dijním programu nebo vysokoškolské vzdě-
 lání v bakalářském studijním programu,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• dobré komunikační schopnosti a organi-
 zační dovednosti a schopnost týmové spo- 
 lupráce
• dobrá znalost problematiky meziobecní  
 spolupráce a znalostí širších souvislostí,  
 vazeb a vztahů mezi obcemi a jejich svazky  
 (tj. aktivitami vykonávanými v samostatné  
 působnosti, v přenesené působnosti, rolí  

 orgánů státu v území, kraje a dalších aktérů),
• zjevné porozumění cílům projektu a zto- 
 tožnění se s nimi,
• porozumění podstatě a významu mezi- 
 obecní spolupráce pro obce a města,
• schopnost plnit přidělené role ve vazbě  
 na nastavené horizontální procesy řízení 
 a schopnost psát hodnotící zprávy a další 
 reporty potřebné pro řízení projektu, 
• znalost cizích jazyků výhodou,
• zkušenosti s prací ve veřejné správě výho-
 dou. 
Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 9. 12. 2013 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 – 
analýza“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 11. 2013
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje v rámci projektu 

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ 

(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

výběrové řízení na pozici

koordinátor meziobecní spolupráce 
na dobu určitou do 31. 5. 2015

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 12. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ

za nejnižší ceny 
od 140–180 Kč

Prodej zahájen 
od 2. 12. 2013

areál firmy Real elektro 
(Zahradní 996, VM), 

po–pá 6–14 hod.,
ul. Sokolovská 18 (naproti ZŠ) 
po–pá 15–19, so–ne 8–18 hod.

Více info tel.: 777 211 215

Požadavky:
– řidičský průkaz sk. C
– platný profesní průkaz
– znalost vyhl. ČUBP
   č. 50/1978 Sb.
– pro samostatnou činnost
   na elektrických zařízeních 
   do 1000 V (minimálně § 6)
– nástup možný ihned

Výhody:
– stravenky
– firemní benefity
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele
   na penzijní a životní připojištění
– možnost tuzemské firemní 
   rekreace
– pracovní doba 5.30–14.00 hodin

Informace na tel. číslech: 566 782 606, 724 281 452

Přijmeme elektrikáře
Technické služby VM, s. r. o.
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji
■ Kamna  větší, nová, možné 
na  vytápění celého bytu nebo 
použít do  falešného krbu. Cena 
dohodou. Dále nabízíme vět-
ší kamna, opravený šamot, 
cena 600 Kč. Tel.: 776  008  310.
■ Peugeot 205, v pojízdném stavu, 
cena za výlohy, aby mohl být scho-
pen provozu. Tel.: 776  008  310.
■ Sklápěcí lůžko 90×200 cm, 
upěvněné na  stěnu podél, masiv. 
Dále prodám odkládací věšá-
kovou stěnu se zrcadlem. Do-
hoda jistá. Obojí možno vidět  
– Vel. Meziříčí. Tel.: 605 528 139.
■ Gauč rozkládací d. 130, v. 40, š. 
90. Používaný 2 měsíce, původní 
cena 9.000 Kč, nyní 6.500 Kč. Dále 
prodám selata. Tel.: 732 513 832.
■ Selata, 20–30 kg. Tel.: 776 317 030.
■ Sádlo. Čerstvě vyškvařené do-
mácí vepřové sádlo – cena 59 
Kč/kg. Měřín, tel.: 721  419  681.
■ Válendu s  úložným prosto-
rem a  matrací. Zachovalá, cena 
1.000 Kč. Tel.: 739  285  725.

 

■ Gauč rozkládací, vzorkovaný, 
starší, i  rohový, délka alespoň 
2 m a  1–2 křesla. Levně. Volej-
te po  14.15 na  tel.: 606  903  226.

■ Kamenná koryta. Cena do-
hodou. Tel.: 724  885  363.
■ Staré tesařské a truhlářské nářa-
dí, nástroje a literaturu.  Zn.: sou-
kromé muzeum. Tel.: 602 767 195.

■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, staré bankovky, tuzexové 
bony, losy, staré akcie, jízdenky 
ČSD, celé sbírky – větší množství 
– pozůstalost po sběrateli. Platím 
v  hotovosti nejvyšší možné ceny. 
Info na tel.: 724 229 292.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a  dobře zaplatím za  vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové – dřevěné mu-
niční bedýnky, zásobníky do zbra-
ní, nábojnice, vojenské uniformy 
(i  potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované ka-
báty, vyznamenání, bodáky, dýky, 
šavle a  pochvy k  nim, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, staré fotografie vojá-
ků, staré pivní láhve s nápisem atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za  nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.

■ Prodám třípokojový byt 

s  garáží ve  čtyřbytovce v  cen-
tru města. Tel.: 775  554  320.
■ Prodám garáž na  Františ-
kově.  Levně. Tel.: 723  117  656.
■ Koupím garáž na ul. Na Výsluní 
nebo Gen. Jaroše. Tel.: 732 221 288.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v osobním vlastnictví ve Velkém 
Meziříčí o celkové ploše 82,56 m2 
na  ul. Pionýrská. Byt se nachází 
v  2. NP cihlového  domu. Dis-
pozice: předsíň (9,7 m2), kuchyň 
(8,2 m2), 3×pokoj (12 m2, 21 m2, 
17 m2), koupelna (5,46 m2) a WC, 
balkon (3,52 m2), sklep. Byt se 
nachází v klidné a žádané lokali-
tě. Veškerá občanská vybavenost. 
Volný ihned. Při rychlém jednání 
možnost slevy. Cena 1.990.000 Kč.  
Kontakt tel.: 736 488 577.

■ Pronajmu byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov. Byt je částeč-
ně vybaven. Volný od  1. 
12. 2013. Tel.: 774  747  810.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Vel-

kém Meziříčí. Cena 5.500 Kč 
+ inkaso. Tel.: 776  343  319.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Krško-
va. Volný ihned (zařízený/nezaří-
zený) dle  dohody. Cena 5.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 604  694  342.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí blízko centra v relativně  
klidné lokalitě  na ulici Bezděkov 
č. 81, obyt. plocha 70 m2, 5. patro. 
Dům je zateplen, má nová plas-
tová okna a nově rekonstruovaný 
výtah. V r. 2011 prošel částečnou 
rekonstrukcí (úprava byt. jádra, 
nové podlahové krytiny, koupel-
na, WC). Ve  vybavení je kuch. 
linka a plyn. sporák. Vlastní ply-
nový kotel k ohřevu vody, náklady 
na  teplo jsou minimální. K  bytu 
patří 2 sklepní kóje (1 na patře, 2. 
v  suterénu). Nájemné 7.500 Kč/
měs. (zahrnuje fond oprav, splát-
ka úvěru na zateplení a správ. po-
platky) + záloha na energie a vodu 
(cca 2.000 Kč/měs.). Parková-
ní  na  parkovišti před domem. 
Volný ihned. Tel.: 603  834  418. 

■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.
■ Štěňátka do  dobrých ru-
kou. Kříženci. Tel.: 736  413  083.

■ Hledáme chůvu k naší sedmi-
leté dceři. Vyzvedávání ze školy 
v  odpoledních hodinách. Náplň 
a povinnosti sdělíme osobně, mo-
bilita autem nutná, bydlíme v Mě-
říně. Tel.: 724 380 974.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Prodám

O  prázdninách byly nale-
zeny pánské hodinky u dol-
ního „Palečkova rybníku”. 
Jsou k vyzvednutí na MěÚ 
(ztráty a nálezy).               -jk-

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: 
prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com

51

Otevírá se přípravný 
kurz z MAT 

pro příjm. zk. na SŠ.
Info:  774 621 703; 

http//mat-fyz.cz

Společnost 
ZLATÝ LEV A&D a. s. 

pronajme nebytové 
prostory ve Velkém Meziříčí, 

Náměstí 83/7 o výměrách:

Bližší informace lze zís-
kat na telefonním čísle 

777 812 366.

– 15,5 m2
– 27,3 m2
– 18,2 m2
– 17,0 m2
– 27,1 m2 

Je to poměrně nová metoda, kte-
rá pomocí jednoduchého a  ča-
sově nenáročného cvičení velmi 
účinně odstraní bolest. Vynalezl 
ji Robin McKenzie z  Nového 
Zélandu, její počátky klinického 
nasazení sahají do začátku 70. let 
minulého století.
Metoda sama o  sobě je 
velmi jednoduchá, ostat-
ně všechny geniální věci 
bývají velmi jednoduché. 
Opakovanými pohyby při 
cvičení se vrací na  správné 
místo v  kloubech něco, co 
se patologicky posunulo ji-
nam. Mluvíme tedy obecně 
o kloubech. Totéž však platí 
i  pro páteř, protože mezio-
bratlová spojení jsou také 
klouby.
Osmdesát procent našich 
denních pohybů jde do  ohnutí 
(flexe). Skoro pořád sedíme nebo 
stojíme ochable. Téměř vše dělá-
me v předklonu – počínaje raním 
čistěním zubů. Všechny měkké 
tkáně, hlavně meziobratlové plo-
ténky, jsou při tom tlačeny doza-
du. Když se narovnáme, vrací se 

zpátky na své místo. Jestliže však 
je zátěž příliš dlouhá nebo přes-
příliš intenzivní, tělo nedokáže 
tkáň rychle vrátit. Povylezlá plo-
ténka začne tlačit na  nerv nebo 
na nervový kořen. To působí nám 
všem velmi dobře známé bolesti 
zad. Můžeme je cítit buď pouze 

v oblasti zad a krku, nebo se mo-
hou šířit do ruky a nohy. 
Opakovanými pohyby ve  správ-
ném směru se tkáň, např. mezi-
obratlová ploténka, vrací na  své 
místo. Bolest se nejprve centrali-
zuje, odchází z končetin postup-
ně do zad (centra) až zcela zmizí. 

Nalezení tohoto správného smě-
ru je už na  nás, zkušených tera-
peutech.
Takto se chovají  zhruba dvě tře-
tiny bolestí zad a  končetin. Jsou 
způsobeny posunem meziobrat-
lové ploténky. V  takovém přípa-
dě je metoda McKenzie obzvlášť 

účinná, uzdravení je velmi 
rychlé.
Když je však dráždění dlou-
hodobé, může se tkáň zjiz-
vit. Pak bolest neustupuje 
tak rychle, ale i v tomto pří-
padě opakované pohyby při 
cvičení ve  správné směru 
pomáhají.
To stejné platí i pro klouby 
dolní a horní končetiny.
Cviky jsou jednoduché a ka-
ždý se je může pod dohle-
dem vyškoleného terapeuta 

snadno naučit. Pak už jde jen 
o  důslednost. Cvičení zabere asi 
dvě minuty. Je nutno je opakovat 
zhruba pětkrát během dne. Dá se 
tedy říci, že pouhých deset minut 
cvičení  denně odstraní úporné 
bolesti, kterých se jinak nemůže-
me zbavit.    Mgr. Marie Rynešová  

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

nabízíme:
● mzdové podmínky v závislosti na výsledcích   

● 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických 
   výsledcích firmy ● 5 týdnů dovolené 

● příspěvek na stravování ● další zam. výhody (masáže, 
posilovna, kult. a sport. akce)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku 
doplněnou na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

ManaŽeR  nákUpU
vstřikovaCíCH  FoReM

požadujeme:
● minimálně SŠ technického zaměření (VŠ výhodou) 

● vyjednávací a organizační schopnosti ● min. 1 rok praxe 
na obchodní pozici ● znalost čtení technických výkresů, 

technické myšlení ● znalost vstřikovacích forem a zkušenosti 
z automobilového průmyslu výhodou 

● znalost anglického jazyka

náplň práce:
● nákup vstřikovacích forem  od nástrojáren ● úzká spolu-
práce s dodavateli ve fázi výroby  nástroje, jeho vzorková-
ní a optimalizace ● spravování dokumentace k nástrojům

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Oděvy 
ROSE-M 

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí

 nabízí
– flaušové kabáty
– zimní bundy 
   vel. 38–60
Zakázkové krejčovství

Tel.: 566 520 355

Co je to McKenzie metoda?
Náplň dentální hygieny umožňuje při pravidelné aplikaci spolehlivě 
předejít kazům, parodontóze a následné ztrátě zubů. V prvé řadě jde 
o profesionální čištění zubů a ošetření dásní, odstranění povlaků, zub-
ního kamene a všech nánosů a pigmentací, které do úst nepatří, a také 
nalezení a odstranění zdrojů nepříjemného zápachu z úst.
Ve druhé řadě je to důležitá výuka správné péče o zuby, nácvik čisti-
cích technik, odstranění zlozvyků a nevhodných pomůcek pro čištění. 
Cílem je sestavení individuálního hygienického programu pro každé-
ho klienta, který by umožnil každodenní kvalitní a zároveň šetrnou 
péči o zuby a dásně.                                 (článek je součástí placené inzerce)

Dentální hygiena

ZÁMEČNÍKY A SVÁŘEČE.
Informace na tel.: 777 873 012

Firma HKP METAL s.r.o. 
se sídlem v Osové Bítýšce
přijme 
do pracovního poměru: 

▶ Konstruktér 
–  praxe výhodou, nástup únor 2014
▶ Obsluha skládacího stroje vaků
– znalost PC a programování nutností
– fyzická zdatnost
– nástup únor/březen 2014
▶ Zámečník, svářeč 
–  platný svářečský průkaz
– nástup únor/březen 2014

EURO BAGGING, s. r. o.  – hledáme pracovní pozice

Kontakt: 725 583 872, www.eurobagging.com 
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Vzpomínky Poděkování

sUdokU

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

společenská RUbRika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
   3.12.  Jak jsem lovil ryby a psal knihy – III. díl, B. Machát
10. 12.  Tak trochu studijně o Číně   Laděna Vítková

Město Velké Meziříčí, které reali-
zuje projekt Zdravé město a míst-
ní Agendu 21, vyhlašuje soutěž 
Vánoční město. Do ní se mohou 
přihlásit všichni obyvatelé města 
a jeho městských částí i firmy síd-
lící ve Velkém Meziříčí.

• Máte zájem o  zlepšení vzhle-
du města? 
• Zdobíte svá okna, dům nebo 

předzahrádku v  čase podzim-
ním, adventním nebo vánočním? 
– přihlaste se!
• Líbí se vám sousedova pod-
zimní, adventní nebo vánoční 
předzahrádka, jeho vánoční 
okno? – přihlaste ho! 
• Zaujaly vás adventní nebo vá-
noční výzdoby restaurací, firem 
a dalších subjektů? – přihlaste je!
Kategorie: 

• podzimní, adventní a vánoční 
výzdoba oken, balkonů a lodžií 
• podzimní, adventní a vánoční 
výzdoba domů a  předzahrádek, 
která je viditelná přímo z ulice
Termín:  podzim a  zima; hod-
notí odborná komise – zástupce 
Rady města VM, zástupce komise 
Zdravé město Velkého Meziříčí, 
zástupce zahradnické firmy, laic-
ká veřejnost – fotosnímky přihlá-

šených výzdob budou zobrazeny 
na www.mestovm.cz  s možností 
hodnocení.
Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i  z  mobilního telefonu) zašlete  
na  ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte na  Turistické infor-
mační centrum města Velkého 
Meziříčí s  uvedením adresy vy-
fotografovaného místa od  1. 12. 
do 31. 12. 2013.                       -mš-

Vánoční město – pravidla soutěže, 1.–31. 12. 2013

❧ Odešla jsi tiše, 
jak osud si to přál, 
vzpomínky na Tebe 
zůstanou dál. ❧

Dne 4. 12. 2013 to bude 7 let, 
kdy nás navždy opustila paní 

Marie Čimerová 
ze Stránecké Zhoře.

Kdo ji znal, 
ať vzpomene se mnou. 

Manžel Mirek

Z důvodu havarijního stavu hráze musela být letos vypuštěna vodní 
nádrž „Nový“ v Martinicích u Velkého Meziříčí. Během výlovu spoje-
ného s vypouštěním nádrže, respektive nadlouho po uvolnění spodní 
výpustě sloužící k úplnému vypuštění rybníka, došlo k sesuvu bahna 
a  kamení do  odtokové roury spodní výpustě. Ta byla sesuvem dva-
cetiletého nánosu dokonale ucpána a stala se nefunkční. Jako zoufa-
lí provozovatelé této nádrže jsme se proto obrátili s žádostí o pomoc 
na Sbory dobrovolných hasičů z Křižanova, Vídně, Olší nad Oslavou, 
Jabloňova a  Meziříčka. Všechny jmenované sbory nám vyšly vstříc. 
Velmi mile nás překvapila ochota oslovených sborů dobrovolných ha-
sičů, poskytnout v dané situaci svoji pomoc, včetně dostupné hasičské 
techniky. Především obdivujeme obětavost a profesionalitu všech ha-
sičů při zásahu na uvolnění výpustě nádrže, která byla zprovozněna  
16. listopadu 2013. Ještě jednou tedy všem zúčasněným sborům dob-
rovolných hasičů děkujeme.                     Ladislav Peterka, Jan Chevalier

Poděkování sborům dobrovolných hasičů❧ Odešla jsi, ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. ❧

Dne 30. listopadu 2013 uplyne 1 rok, co nás navždy opustila paní 

Marie Ambrožová z Vídně.
 

Stále vzpomínají manžel, 
synové Petr a Jaromír s rodinami.

❧ Ruku Ti už nemůžeme dát, 
abychom Ti k Tvým narozeninám 
mohli blahopřát. 
Jen kytičku květů Ti na hrob dáme 
a tiše vzpomínáme. ❧

Dne 30. 11. 2013 si připome-
neme nedožitých 75. narozenin 
pana 

Karla Mateji
z Jakubovic.

Základní škola Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, přísp. org.

vás srdečně zve na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

3. prosince 2013
prohlídka školy pro veřejnost 10.00–14.00

program (10.00–11.30): techniky práce 
ve snoezelenu, aromamasáž, míčkování, 

grafomotorika, projektové vyučování

Nikdy nezapomenou manželka a dcery s rodinami.

Pozvánka na tradiční setkání pracovníků 
„Pomocných provozů Kablo“, které se koná 
13. 12. 2013 od 14.30 v restauraci Nový Svit.

„Události minulého století“ – stolní kalendář pro rok 2014
Tak jako každý rok i letos vydalo Turistické informační centrum Velké 
Meziříčí čtrnáctidenní stolní kalendář pro rok 2014. 
Velké Meziříčí v  minulém století prošlo celou řadou událostí neje-
nom slavnostních, budovatelských, ale i tragických, na které se dodnes 
vzpomíná. Připomeňme si proto alespoň jejich část. Kalendáře se 
prodávají za 90 Kč v Turistickém informačním centru Velké Mezi-
říčí, Radnická 29/1.                                                                             -lp-

Nový kalendář s událostmi z našeho města

Městská knihovna Velké Meziříčí zřídila v čítárně 
PŮJČOVNU 

MODERNÍCH SPOLEČENSKÝCH HER. 
Je určena čtenářům půjčovny pro dospělé – studentům, rodičům, 
prarodičům – zejména pro zábavu s dětmi. (Samotným robátkům 
do 15 let nepůjčujeme pouze z důvodu vyšších pořizovacích cen.) 

Režim výpůjčky je stejný jako u knih, časopisů a CD. 
Měsíční výpůjční lhůtu lze prodlužovat.

Nabízíme hry vzdělávací, vědomostní, kvízové, logické, rodin-
né, karetní, cestovní… Máme jich již dvacet a rozvíjejí znalosti, 

paměť, inteligenci, pozornost, fantazii, postřeh, výřečnost… všech 
od 3 do 99 let. Najdete zde Ubongo, Dominion, Pexeso pro uši, 

Mondo, Tučňáky na ledu, Uno, Osadníky z Katanu, 
Umí prase létat? nebo Zlaté Česko. 

Nevíte, zda se hra, o kterou si potomci píší Ježíškovi, doma skuteč-
ně „chytne“? Toužíte po společných chvílích o vánočních svátcích? 

Jedete na hory? Přijďte.  -iv-

Město Velké Meziříčí 
pořádá tradiční 

Vánoční trhy 
na náměstí v úterý 

10. 12. 2013.
Náměstí bude celý den 

uzavřeno.

Zubní pohotovost:  So 30. 11.: MUDr.  Irena Musilová, 
Sokolovská 13, Velké Meziříčí,  tel.: 566 524 203. Ne 1. 12.: MUDr.  
Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 628 997.   
Nově také víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové –
– Nový Telečkov 30 (asi 10 km za  Velkým Meziříčím směrem 
na  Třebíč) od  čtvrtka 17.00 do  neděle 7.00, tel.: 568  878  260, 
737 585 224.                                                                            www.nnm.cz

JAK HLEDAT PRACOVNÍ MÍSTA NA INTERNETU
možnosti hledání práce, orientace na pracovních portálech, 

personální agentury, tiskoviny
V praktické části si vyzkoušíme, jak hledat volná pracovní místa 

prostřednictvím internetu.
Seminář je zdarma a bude probíhat v budově MěÚ, sídlo České 
spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 3. patro, dveře č. 304 

(školicí středisko)
Potvrzení účasti:

 tel.: 566 781 198,  e-mail: centrumzamestnanosti@mestovm.cz
 popř. osobně v Centru zaměstnanosti

ve středu 4. 12. 
2013 v 15 hodin
pořádá seminář:

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a  ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

Agro-Měřín obchodní společnost, s. r. o. 

PŘIJME ŘIDIČE SK.C+E 
pro rozvoz olejů a PHM.
Info na tel.: 566 501 221.

foto: Martin Álló

Výkup králičích kůží, každou první neděli v měsíci u sběrného 
dvora, K Novému nádraží. Za nejvyšší cenu. Tel.: 723 128 907.

V úterý 10. 12. v 16.30 hodin připravujeme v koncertním sále Jupiter 
clubu Velké Meziříčí společné setkání pro občany regionu Velkomezi-
říčska a Bítešska.
Program:
Informace o činnosti místní akční skupiny MAS MOST Vysočiny, o. p. s.
Informace o projektu Venkov pro Vysočinu – získávání dovedností
Informace o přípravě Integrované rozvojové strategie území pro ob-
dobí 2014–2020 
Srdečně zve

Milan Dufek, ředitel MAS MOST Vysočiny o.p.s

Společně o regionu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí

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 MINIŠKOLIČKU.
Přijďte za námi v tyto středy vždy od 15 do 16.30 hodin:
11. prosince 2013 a 28. ledna 2014.
Co vás čeká? Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé 
školáky. Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd
Libuše Blahová a Libuše Dufková a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                             

Honební společenstvo Lhotky 
pořádá dne 6. 12. 2013

Valnou hromadu v 18.00, KD Lhotky
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Další divadelní představení sezo-
ny proběhne v úterý 3. 12. 2013 
v  19.30 hodin – hudební kome-
die VYHAZOVAČI.
Vtipný příběh se točí kolem disco 
klubu Cinders. Čtyři vyhazovači, 
na  první pohled tvrdí chlapíci, 
kteří se musí pohotově rozhod-
nout, náctiletí hoši připravující 
se na  velký večer, roztomilé na-

kadeřené slečny užívající si párty 
a  mnoho dalších postav ztvárně-
ných čtyřmi zpívajícími herci. Ko-
mická paleta lidských charakterů, 
z  nichž ovšem každý nabízí svůj 
osobitý příběh. 
Komedii dominuje hudba a  pís-
ně Ondřeje Brzobohatého. Hrají: 
Ondřej Brzobohatý, Ernesto Če-
kan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner

divadelní sezona podziM 2013

Jupiter club, s. r. o., uvede 
Adventní světýlka v neděli 
1. prosince 2013 na ná-
městí od 16.45 hodin.
S  blížícím se časem vánoč-
ním zveme srdečně děti 
a  rodiče rozsvítit vánoční 
strom a světýlka.
Vezměte s  sebou světýlka 
v  podobě lampionů, svíček, 
prskavek…

Program:
✳ Rozsvícení vánočního 
    stromu a vánoční 
    výzdoby
✳ Vystoupení skupiny 
     PAVANA
✳ Nebeský pošťák
✳ Divadelní pohádka: 
    RÁKOSNÍČEK
    A JEHO RYBNÍK

Adventní 
světýlka

Zveme vás na tradiční Mikulášskou zábavu, která se koná 
30. 11. 2013 od 20 hodin v Motelu Jestřábec.

Hudba J. Kratochvíl (Velká Bíteš)

Tradiční včelařská 
výstava 

ve Velké Bíteši 
výstavní sál Klubu 

kultury, Masarykovo 
nám. č. 5

od 5. prosince 
do 10. prosince 2013 

vždy od 9 do 17 
hodin.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá v pátek 29. listopadu a v sobotu 30. lis-
topadu 2013 od 19.00 BAREVNÝ PLES. Hraje taneční skupina M.E.Š. 
Vstup pouze ve společenském oděvu.
 ▶ pátek 29. listopadu v 19.00 – pro účastníky kurzu,  
 kteří absolvují lekce tanečních v 19.00
 ▶ sobota 30. listopadu v 19.00 – pro účastníky kurzu, 
 kteří absolvují lekce tanečních v 17.00

Vstupenky se prodávají na programovém oddělení Jupiter clubu nebo 
před lekcí tanečních v  budově luter. gymnázia. Tel. 566  782  004–5. 
Vstupné: 130 Kč včetně místenky (vstupenky jsou určeny pro rodiče 
účastníků kurzu – 2 ks vstupenek na osobu).                                                             

Barevný ples v luteránském gymnáziu

Jupiter club, s.r.o., si vás dovoluje pozvat na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
KONCERT

Vystoupí Smajlíci, Sluníčka, Harmonie, 
pěvecký sbor a orchestr ZUŠ.

Neděle 15. prosince v 15.30 a v 18.00
Pondělí 16. prosince v 18.00 hodin

sál luteránského gymnázia
Vstupné: 110  Kč

Vstupenky je možno zakoupit na programovém oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, VM nebo rezervovat na tel.: 

566 782 004, 001
Změna programu vyhrazena!

Myslivecké sdružení družba vídeň 
pořádá ve vídni
v sobotu 30. listopadu 2013 
tradiční poslední leč
začátek v 19.30 hodin, 
hraje MaRaton. 
tombola zvěřina, myslivecká kuchyně. 
Srdečně zvou pořadatelé

Český svaz  žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter 
club, s.r.o. ,Velké Meziříčí zvou na  výstavu 
NĚŽNÉ VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
pondělí 9. prosince – středa 11. prosince 
2013 v luteránském gymnáziu (náměstí – 
budova naproti kostelu) 9–17 hodin.
Uvidíte výtvory šikovných občanů ve věku 
od 5 do 100 let.  Např. vrobky z těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřič-
ného 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 prá-
ci a řadu výrobků zakoupit. Těšíme se na vás, na příznivce vánočního 
tvoření! Vstupné dobrovolné!                                                                  -hs-

Jupiter club  
Velké Meziříčí

a jeho STUdentští 
Divadelní NAdšenci
uvedou 7. 12. 2013 

v 18.00 v kinosále JC 
příběh JÁ TĚ ASI... 

Původní, realisticky neskutečný, mírně detektivně hororový příběh 
se skrytou hádankou pro pozorné diváky. Vymysleli a předvedou: 

Aďa Strnadová, Míša Pospíchalová, Adam Strnad, 
Zuzka Žiláková, Nikča Zemanová, Tomáš Kotačka, 

Jiří Munduch, Terka Nováčková, Ivča Závišková a Vítek Zapletal. 
Pod vedením Jiřiny Kácalové. Vstupné 40 Kč.

JÁ TĚ ASI...

Proč reprizujeme „Já tě asi“?
Rok jsme vymýšleli a  nacvičovali. Jednou jsme to pro veřejnost 
zahráli. Bezprostředně po  talkshow Ivo Šmoldase. Někteří naši 
příznivci nám vyčítali, že se na nás nedostali. Chtěli jsme vystoupit 
dřív, ale nevycházelo to časově ani prostorově. Už jsme to chtěli 
vzdát. Ale 16. prosince uplyne sto let od narození člověka, bez kte-
rého by velkomeziříčské studentské divadlo nebylo.  Naše vystou-
pení týden před tímto významným výročím bude malou vzpo-
mínkou i velkým poděkováním za krásnou tradici, u jejíž kolébky 
stál. Přijďte. Budete překvapeni. Těšíme se na vás.

STUdentští Divadelní NAdšenci

V letošním roce bude VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
již popáté v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom sobě 
a  svým blízkým, mohou od  středy 27. listopadu 
2013 navštívit programové oddělení v Jupiter clu-
bu (1. patro), vybrat si přáníčko a zakoupením dár-
ku splnit vánoční přání dětí z Dětského střediska 
v Březejci. Věříme, že tuto akci podpoříte a že bude 
stejně úspěšná jako v  minulých letech. Vánoční 
přání můžete splnit nejpozději do čtvrtka 18. 12. 2013.                       -hs-

Vánoční strom splněných přání

Součástí programu bude prezentace průběhu opravy netínských 
varhan. Nástroj bude uveden do provozu na tomto slavnostním za-
hajovacím koncertu. 

Zazní skladby Albinoniho, Vejvanovského, Monteverdiho, 
G. F. Händela, J. S. Bacha a dalších autorů. 

Koncert uvádí Iva Horká.

Slavnostní koncert 
u příležitosti znovuuvedení do provozu

 opravených varhan 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Netíně
Neděle 8. 12. 2013 od 17.00, kostel Netín. 

Vstupné dobrovolné.

Na koncertě vystoupí: 
Jaroslav Tůma – varhaník, 
docent Hudební fakulty 
AMU v  Praze, častý člen 
porot mezinárodních var-
hanních soutěží, připravuje 
pořady pro Český rozhlas 

Gabriela Eibenová – sopranistka se zaměřením na interpretaci 
staré hudby  
Petr Sobotka – varhaník, vyučuje na ZUŠ Jana Štursy v Novém 
Městě na Moravě a na ZUŠ v Jihlavě, bývalý netínský varhaník, 
regenschori farnosti u sv. Jakuba v Jihlavě, činný v oblasti orga-
nologie, historie a stavby varhan.
Vilém Hofbauer – mladý talentovaný třešťský trumpetista, no-
sitel krajského ocenění Talent Vysočiny

Vážení občané, 
dostává se vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné 
diskuse s občany našeho města 13. listopadu 2013.
Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát občanovi města Velkého Meziříčí prostor, aby se 
mohl vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit tak, aby mohl být spoko-
jen s místem, kde žije a které je jeho domovem. 
Prosíme, abyste označili 1 problém, který považujete za nejaktuálnější a který by dle vašeho názoru 
měl mít v řešení přednost před ostatními. Lístek s označením více problémů bude neplatný! 
NÁVRHY PROBLÉMŮ – problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte vy svým 
hlasem!

     ☐ Transparentní čerpání rozpočtu publikované na webu města
     ☐  Revitalizace centra města (Náměstí, Radnická, Komenského, bývalý areál Svit)
     ☐  Řešení nedostatku odborných – dětských, zubních a očních lékařů
     ☐  Pravidelné akce pro podporu zdraví a prevenci (den bez cigaret, běh pro zdraví aj.)
     ☐  Nová pěší přístupová komunikace do Balinského údolí z města
     ☐  Vyhlášení architektonické a ideové soutěže na řešení využití prostoru po bývalém Svitu
     ☐  Větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb v roce 2014
     ☐  Zajisti bezbariérový přístup některých nemovitostí zvláště – Dům zdraví, DPS Strmá
     ☐  Modernizace zázemí pro pohybové aktivity studentů Gymnázia Velké Meziříčí 
           (tělocvična + hřiště)
     ☐  Vybudování školní kuchyně nebo výdejny stravy v Základní škole Mostiště 
     ☐  Výstavba plaveckého bazénu
     ☐  Zachování a pravidelné opakování tradičních kulturních akcí a řádná péče o nemovitosti
           historického významu
     ☐  Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků 
     ☐  Nedostupnost kvalifikovaných řemeslníků
     ☐  Rozšíření parkovacích kapacit v centru města – areál Svit
     ☐  Obchvat II./360 – 4. etapa – Jihovýchod
     ☐  Zlepšit informovanost o třídění odpadů
     ☐  Revitalizace zanedbaných a opuštěných objektů
     ☐  Lepší využití sportovního areálu u Hotelové školy Světlá občany
     ☐  Legalizace grafitů na protipovodňových stěnách a výstavba skateparku
Dotazník je uveřejněn také k přímému hlasování na webové stránce města Velké Meziříčí 
http://www.mestovm.cz/cs/o-meste/zdrave-mesto-grantovy-program
Anketní lístek je možné vyzvednout a odevzdat na sběrných místech: Informační centrum, Radnická 
29/1, Velké Meziříčí a Městská knihovna VM. 
Děkujeme vám za zájem o naši společnou budoucnost a za váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená 
pro vaše náměty do 15. 12. 2013

Vánoční výstava

Návštěva čerta a Mikuláše ve vaší rodině
Zájemci o návštěvu čerta a Mikuláše 5. 12. 2013 se mohou hlásit 
v kanceláři DDM nejpozději do 27. 11. 2013 na tel.: 566 781 852.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
www.ddmvm.cz, tel.: 566 781 853

▶ 28. 11. adventní dílny 
15.00 – Výroba a zdobení adventního věnce z perníku
17.00 – Výroba a zdobení adventního věnce z přírodnin. 
Přihlášky do 25. 11. 2013.
▶ 29. 11. adventní kalendář 
tématický klub Baby café, 9.30–11.30 hodin, klub pro rodiče s dětmi

-prog-
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veřejné 
bRUslení

So 30. 11. 14.15–15.45
Ne   1. 12. 14.00–15.30
Út   3. 12. 15.45–17.15
So   7. 12. 14.15–15.45
Ne   8. 12. 14.30–16.00
Út 10. 12. 15.45–17.15
So 14. 12. 14.15–15.45
Ne 15. 12. 13.30–15.00
Út 17. 12. 15.45–17.15
So 21. 12. 14.45–16.15
Ne 22. 12. 13.30–15.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Nábor do házené
Zveme do  svých řad chlap-
ce a  děvčata ročníků narození 
1995–2003 se zájmem o pohyb. 
Tréninky po–pá 15.00–19.30 
ve sportovní hale za Světlou.

kUŽelky

Vánoční turnaj v malé kopané
o pohár starosty města
V pátek 27. 12. 2013 proběhne již 17. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé kopané. Zájemci o turnaj nechť se 
přihlásí na tel.: 608 126 661 u Dana Rause. 
Startovné ve výši 1.000 Kč lze uhradit v hotovosti v prodejně Elek-
tro, Radnická 5, Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startujících.

Daniel Raus

2. liga mladší dorost Morava
TJ Rožnov pod Radhoštěm – TJ 
Sokol VM 33:25 (17:15)
7m hody 1/1:1/1 vyloučení: 
4:3 navíc ČK za  3×2 min Janí-
ček, diváků 48. Sled branek: 1:2, 
3:4, 4:7, 9:8, 11:12, 13:13, 17:15, 
21:17, 23:20, 28:24, 33:25. Sestava 
a  branky: Drápela Vojtěch, Kra-
tochvíl František – Fiala Martin 
(7), Janíček Martin (6), Svoboda 
Filip (6/1), Stupka Tomáš (4), 
Blaha Tomáš (2), Macoun Filip, 
Pažourek Tomáš, Frejlich Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.

Nohejbalová liga Velké Meziříčí pořádá

7. 12. 2013 od 8.00 tělocvična ZŠ Školní Velké Meziříčí 
(GPS: 16.0051903°E,49.3489311°N)
Registrace: 7.15–7.45. Startovné: 300 Kč/trojice. Předre-
gistrace: 1.nohejbalvm@seznam.cz, tel. 603 947 096. Pra-
vidla dle ČNS, tři dopady. Občerstvení zajištěno.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

HHK VM – HC Uherský Brod 
3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a  asistence: 34. Kudláček 
(Krča, Sláma), 47. Křenek (So-
botka), 54. Nekvasil (Šerý, Dusík) 
– 33. Obadal. Sestava HHK VM: 
Štourač (Hladík) – Dusík, Šerý, 
Sláma, Válek, Vlašín, Štěpánek, 
Střecha L. – Fila, Nekvasil, No-
vák – Burian, Kudláček J., Krča 
– Křenek, Bula, Sobotka – Weiss, 
Střecha F. Rozhodčí: Coufal – 
Brůžička, Otáhal. Vyloučení: 3:6. 
Využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Střely: 
32:40 (14:7, 9:24, 9:9). Diváci: 168.
V desátém kole přijel do naší aré-
ny aktuálně druhý tým zlínské 
konference, Uherský Brod. Tomu 

se v  posledních kolech nedařilo 
a tuto sérii chtěl ukončit proti na-
šemu týmu. Brod přijel, přestože 
byl všední den, s téměř komplet-
ní sestavou. Do branky se posta-
vil vynikající Oharek. 
Naši trenéři měli k dispozici téměř 
kompletní kádr. Na marodce nadá-
le zůstává pouze Pavel Ambrož.
V první třetině měl náš tým více 
ze hry, přesto se nepodařilo na-
šim hráčům vstřelit žádnou bran-
ku. Soupeř se po daleké cestě roz-
jížděl pomaleji. Přesto byly jeho 
útoky velmi nebezpečné. V  zá-
věru první třetiny jeli na  bran-
ku hostí Michal Novák a  Karel 
Nekvasil. Karel ve  vyložené šan-

ci nepřekonal brankáře hostí. 
Ve  druhé třetině se obraz hry 
výrazně změnil. Hostující tým 
obstřeloval naši branku ze všech 
stran. Proti stál vždy připravený 
Jirka Štourač, který kapituloval 
pouze jednou. Bezbrankový stav 
vydržel do  33. minuty. V  té se 
dočkali hráči hostí, kteří velký 
tlak korunovali vedoucí brankou. 
Radost hostům z  Uher vydržela 
pouze 46 vteřin. Rychlou odpo-
věď si přichystala druhá pětka 
HHK. Po  přihrávce Lukáše Slá-
my za  branku hostí se kotouče 
zmocnil Michal Krča, který našel 
přihrávkou Jirku Kudláčka. Ten 
nekompromisní ranou z  první 

nedal brankáři hostí žádnou šan-
ci. V  této části nás výrazně po-
držel brankář Jiří Štourač, který 
z 24 střel hostí v  této třetině ka-
pituloval pouze jednou – po do-
rážce Obadala. Do konce třetiny 
již branka nepadla a  tak o vítězi 
utkání rozhodla třetí perioda.
Vedoucí a zároveň vítěznou bran-
ku utkání dal David Křenek, který 
dostal přesnou přihrávku od Lu-
káše Sobotky. Ten si s pukem za-
jel za branku hostí a přihrál mezi 
kruhy na  najíždějícího Davida, 
který mířil přesně k  pravé tyči 
golmana Oharka. V  závěru 54. 
minuty měli naši hráči přesilovou 
hru, kterou za  sedm vteřin vyu-

žili. Standa Dusík přihrál Kamilu 
Šerému, který od  modré vypálil 
na branku hostí. Odraženou stře-
lu Oharkem dostal za  jeho záda 
Karel Nekvasil. V závěru se čekal 
tlak hostujícího týmu. O  ten se 
hosté sami připravili. Nejprve byl 
v  čase 57:59 vyloučen za  podra-
žení Březník a  vrcholem zmaru 
byl trest uložený za příliš mnoho 
hráčů hostí. To do  konce utkání 
chybělo 50 vteřin. Při dvojnásob-
né přesilovce si naši hráči závěr 
utkání pohlídali a  zaslouženě si 
připsali další vítězství.
Další výsledky desátého kola: Vel-
ká Bíteš – Kroměříž 3:1, Šternberk 
– Warrior Brno 4:2.

HHK porazil Uherský Brod, domácí pevnost zůstala nedobyta

-šid-

TJ Sokol Nížkov – ST VM 10:8
Body: Klíma Petr 3/1, Řikovský 
Aleš 2/2, Skryja Marek 1/3, Kam-
pas Jan 0/4. Čtyřhra: Klíma, Ři-
kovský, Skryja, Kampas.
SK Jihlava B – ST VM 10:4
Body: Pokorný Jan 2/1, Řikovský 
Aleš 1/2, Klíma Petr 0/3, Kampas 
Jan 0/3. Čtyřhra: Klíma, Řikovský.
TJ Žďár nad S. F – ST VM B 11:7
Body: Skryja Marek 2/2, Šoukal 
Slavomír 2/2, Klíma Tomáš 1/3, 

Zelený David 0/4. Čtyřhra: Klí-
ma, Šoukal; Skryja, Zelený
Sázava – ST VM C 6:12
Body: Zelený David 3/1, Kořínek 
Stanislav 3/1, Juda Zdeněk 2/2, 
Dvořák František 2/2. Čtyřhra: 
Zelený, Juda; Kořínek, Dvořák
ST VM D – Bory 16:2
Body: Buk Radek 4/0, Buk Mar-
tin 4/0, Zelený Tomáš 4/0, Juda 
Zdenek 3/1. Čtyřhra: Buk Radek, 
Juda.

TJ Spartak Velká Bíteš C – ST 
VM E 6:12
Body: Hrůza Vlastimil 3/1, Juda 
Ondřej 3/1, Vodák Daniel 2/2, 
Přikryl Radek 2/2. Čtyřhra: Juda, 
Hrůza; Vodák, Přikryl
Obě venkovní utkání skončila 
prohrami, tím si značně kompli-
kujeme cestu v  podobě postupu 
do divize. První střetnutí v Nížko-
vě dopadlo nejtěsněji 10:8. K utká-
ní jsme nastoupili bez naší jedničky 

Pokorného, to se také podepsalo 
na  konečném výsledku. Druhý 
duel v  Jihlavě, už v  plné sestavě, 
jsme také prohráli – vysoko 10:4. 
Dobře připravená Jihlava nám uká-
zala, kdo je v utkání na koni a bo-
hužel, tempu nestačíme. Všechny 
body jsme tedy ztratili a je jasné, že 
budou v konečném sčítání chybět. 
Rezerva nastoupila ve  Žďáře, kde 
prohrála 11:7. Ostatní naše druž-
stva zvítězila.

Stolní tenisté si komplikují postup do divize

-pk-

Krajský přebor Vysočiny 
Sokol Častrov – Spartak VM 
A 2446:2375 * 6,5:1,5
Němec M. 428:390 Baloun
Němec L. 381:370 Starý
Kolář 396:436 Lavický B.
Havlíček 424:390 Kováč
Votruba 421:393 Lavický Jo.
Němec P. 396:396 Korydek
Ani v  tomto ročníku tým nepo-
rušil tradici a  z  nejtěžší kuželny 
v kraji odjel bez bodů.
Krajská soutěž Vysočiny, sk. B
PSJ Jihlava C – Spartak VM B 
1592:1469 * 5:1
Švehlík 449:329 Fajmonová
Doubek 354:367 Lavický F.
Pausar 397:393 Trnka
Partlová 392:380 Mičková
Béčko ani v  tomto kole na body 
nedosáhlo.
BOPO Třebíč C – Spartak VM C 
1614:1532 * 5:1
Kolářová 398:385 Badalík
Oujezdská 386:397 Krejska
Kovařík 378:352 Lavický A.
Ježková 452:398 Weiss
Tým nezopakoval výkon z minulé-
ho kola a prohrál. -sta-

-hhk-

2. liga mužů Morava jih
Sokol Kostelec na Hané – TJ So-
kol VM 20:17 (9:4)
7m hody 2/1:1/1 vyloučení: 0:2, 
počet diváků 70. Sled branek: 1:2, 
3:3, 9:4, 11:6, 12:9, 13:11, 16:12, 
18:16, 20:17. Sestava a  branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Veče-
řa Vítězslav (4), Matušík Roman 
(4), Trojan Vítězslav (4/1), Kubiš 
David (3), Hron Vojtěch (1), Živ-
čic Pavol (1), Necid Miloš, Pavliš 
David, Lečbych Jan, Konečný 
Ladislav, Kaštan Jiří, trenér Vav-
erka Vlastimil, vedoucí družstva 
Vodák Petr.

Házená

I. liga st. dorostenek házené
TJ Sokol VM – DHK Zora Olo-
mouc 22:35 (10:20)
Domácí tým nastoupil do  po-
sledního utkání podzimní části 
„s tím co zbylo z hráčského kád-
ru“ a od prvních minut i přes sna-
hu tahal za kratší konec. Soupeř 
efektivně trestal naše útočné chy-
by a nepřesnosti, rychlými brejky 
již do  poločasu vedl výrazným 
rozdílem. Naše čitelná hra pou-
ze na dvě zakončující spojky bez 
fungující spolupráce s  pivotem 
neměla příliš šancí na  úspěch. 
Pozitivem bylo, že ani po změně 
stran jsme utkání „nezabalili“ 
a snažili se neustále zaměstnávat 
obranu Olomouckých. I  přesto, 
že polovinu našeho kádru tvořily 
mladší dorostenky, jsme souboj 
odehráli se ctí!!!  

Sled branek – 0:1, 1:1, 1:3, 
3:3, 4:4, 4:8, 5:14, 6:17, 9:18, 
12:21, 14:23, 14:28, 17:29, 
17:31, 20:32, 21:33. 7m hody 
3/3:4/2, vyloučení 2:0. Počet 
střel 51:56. Hrály: Syptáková 
Veronika, Vávrová Michae-
la – Závišková Iva (10/3), Zá-
višková Kateřina (4), Škrdlová 
Renata (2), Koudelová Eliška 
(2), Janečková Denisa (2), Sed-
láčková Klára (1), Bačová Soňa 
(1), Rosová Terezie, Homolová 
Michaela, Doležalová Romana. 
Trenéři ing.  Vincenc Záviška, 
Ivana Škrdlová.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-, foto: Jiří Michlíček
1. Olomouc 8 8 0 0 302:167 16
2. Velké Meziříčí 8 4 0 4 226:236 8
3. Pardubice 6 4 0 2 163:186 8
4. H. Brod 7 1 1 5 190:215 3
5. Hodonín 7 0 1 6 177:254 1

Závěrečné podzimní utkání dorostenek překvapení nepřineslo

kdy a kaM

na hokej na zimní stadion v so-
botu 30. 11. v 17.30 HHK VM – 
HCM Warrior Brno
na  basketbal do  tělocvičny ZŠ 
Školní v  neděli 1. 12. ve  13.00 
a v 15.00 BK VM (kadetky U17) 
– SK Tišnov

I. liga mladších dorostenek
TJ Sokol VM – DHK Zora Olo-
mouc 20:38 (11:15)
Souboj s  lídrem tabulky začal 
překvapivě naší velkou chutí a vý-
raznou aktivitou. Zaskočený tým 
hostů se viditelně herně trápil. Vý-
sledkem bylo naše neustálé vedení, 
když velmi dobře spolupracovala 
defenziva a za ní se výborným vý-
konem prezentovala brankářka. 
Útočné akce i  přes vystřídání ne-
ztrácely na úspěšnosti a až do 25. 
minuty jsme předváděnou hrou 
těšili oko domácích příznivců. 
V  závěru prvního poločasu jsme 
vyprodukovali několik chyb, které 
soupeřky bez zaváhání potrestaly 

a na poločasovou přestávku již od-
cházely spokojenější. Začátek dru-
hé půle byl opět ve  znamení naší 
aktivity. Řada dobrých střeleckých 
příležitostí končila neúspěšně, 
a  tak jsme postupně začali ztrácet 
půdu po  nohama. Bojovností se 

ještě do 40. minuty dařilo držet při-
jatelný výsledek. Další fáze byla již 
plně v režii Hanaček, které utkání 
dovedly k jasnému vítězství.
Sled branek – 2:0, 3:3, 6:4, 8:6, 10:10, 
11:10, 11:15, 12:16, 15:19, 15:23, 
17:30, 19:36. 7m hody 3/2:3/2, vy-

loučení 4:1. Počet střel 57:52. Hrály: 
Jarmila Šabacká, Veronika Blažková 
– Kateřina Závišková (5/2), Agáta 
Uchytilová (5), Eliška Koudelová (4), 
Denisa Janečková (3), Soňa Bačová 
(2), Lucie Teplá (1), Romana Dole-
žalová, Andrea Rymešová, Kristýna 

Cahová, Eliška Buchtová. Trenéři 
ing. Vincenc Záviška, Edita Partlová.

-záv-, foto: Jiří Michlíček
1. Olomouc 10 9 0 1 398:170 18
2. Bohunice 10 7 0 3 294:249 14
3. Hodonín 10 5 2 3 262:257 12
4. H. Brod 9 3 2 4 223:281 8
5. V. Meziříčí 10 3 0 7 253:286 6
6. Pardubice 9 0 0 9 168:355 0

Hanačky potrestaly chyby mladších dorostenek házené

OPIII muži 
BK Vyškov B – BK VM 55:82 
(27:44) 
Soutěž mužů se pomalu a  jistě 
rozjíždí. Naši hráči hráli ve Vyš-
kově a  jasně zápas vyhráli. Nic-
méně podle jejich vlastních slov 
nebyl výkon moc dobrý a na jiné 
soupeře by nemusel stačit. Nic-
méně historie si pamatuje jen vý-
sledky a ne výkony.
U. Hradiště – BK VM (muži), pá-
tek 29. 11., 20.00

Basketbalisté vyhráli

-rap-
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Přípravka dovezla zlato z Chotěboře

Z  druhého turnaje konaného 
17. listopadu v Chotěboři si hoke-
jová přípravka HHK Velké Meziří-
čí přivezla zlato. V úvodním utkání 
hráči HHK remizovali s  Velkou 
Bíteší 5:5 a  ve  druhém zápase 

porazili Žďár nad Sázavou 14:7. 
Všichni hráči předvedli výborný 
výkon, za který zaslouží pochvalu. 
Turnaj odchytal Adam Brož, v poli 
nastoupili Vlasta Zachoval, Tomáš 
Vejmola, Michal Krejčí, Lukáš 

Zeman, Michal Katolický, Šimon 
Katolický a Richard Čamek. Bran-
ky nastříleli 6 Vejmola, 6 Michal 
Katolický, 5 Zachoval, Krejčí a Ze-
man. Trenér Aleš Horký.

-ah-, foto: archiv HHK

Volejbaloví žáci si udržují výteč-
nou výkonnost. Navíc za  ně ne-
musí nastupovat kadetský repre-
zentant Eda Heřmánek, který by 
měl mít a má ambice již v kadetské 
a  juniorské kategorii. Ve dnech 9. 
a 10. 11. se uskutečnilo 2. kolo Čes-
kého poháru žáků. Naše družstvo 
hrálo druhou osmičku a  odjelo 
do Bojkovic ve velice improvizova-
né sestavě: Kuřec, Jaša, Trybuček, 
Juda, Hronovský, Novák a El Sayed 
Sayed. Abychom postoupili do ce-
lostátního finále, bylo potřeba 
v druhém turnaji skončit do dru-
hého místa a  postoupit do  první 
osmičky týmů (prvních 12 druž-
stev postupuje ze skupin východ 
a západ do závěrečných 3. kol, kde 
hraje nejlepších 24 týmů). Nakonec 
se to podařilo. Vítězství s  Novým 
Jičínem B, ŠSK Ostrava, Krnovem 
a  Přerovem 2:0, s  Lokomotivou 
Ingstav Brno 2:1 a porážky s Boj-
kovicemi 0:2 a VK Ostravou B 1:2. 
Konečné 2. místo za  Bojkovicemi 
a  postup do  nejlepší osmičky. Ta 
bude hrát 7.–8. 12. v Novém Jičíně.

V  neděli 24.11. se uskutečnil další 
volejbalový turnaj ze série 4 turnajů 
pořádaných postupně H. Brodem, 
Nymburkem, Libercem a  Velkým 
Meziříčím. Jako v  prvním turnaji 
v Lípě i v Nymburce jsme obsadili 
konečné 2. místo. Žáci postupně 
porazili ve skupině družstva H. Bro-

du, Liberce a Nymburka 2:0. Ve fi-
nále potom prohráli s  H. Brodem 
1:2. Za oba týmy (Velmez i H. Brod) 
hrála většina našich hráčů: za Vel-
mez: Kuřec, Novák, Trybuček, Jaša, 
Pinter a  Staněk, za  H. Brod: Juda, 
Pešek, Firon. Pokud budou tyto vý-
sledky a tato spolupráce pokračovat, 
potom nemusí být strach o volejbal 
ve Velkém Meziříčí.

-jud-, foto: archiv volejbalu

Žáci si vedli v turnajích výborně

V Nymburce 
skončili druzí

OP kadeti U17
SK Žabovřesky – BK VM 70:58 
po prodloužení (51:51) a 50:55
S  velkým očekáváním a  zdra-
vou nervozitou odjeli v  sobotu 
odpoledne naši kadeti do  Brna 
na  souboj s  prvním týmem ta-
bulky SK Žabovřesky. Cílem 
bylo vyhrát alespoň jeden zápas. 
Cíl se podařilo splnit ve druhém 
zápase, který naši hráči o  pět 
bodů vyhráli. Veliké drama bylo 
v zápase prvním, kdy naši hráči 
neudrželi desetibodové vedení 
ze třetí části hry, a  zápas skon-
čil v  řádné hrací době remízou. 
Remíza v basketbale neznamená 

žádný bod navíc, jen se pokra-
čuje prodloužením. Prodlouže-
ní našim hráčům vůbec nevy-
šlo a  odešli poraženi. Naštěstí 
se z  porážky nezhroutili, jen se 
zdravě nabudili a  druhý zápas 
vyhráli. Pořád jsou tedy ve  hře 
o  první dvě místa v  tabulce 
a  případný postup do  finálové 
skupiny.
Sestava týmu: Michal Kovář, Ja-
roslav Rosa, Adam Ostrý, Jakub 
Mezlík, Jan Sýkora, Lukáš Ivan-
čík, Daniel Klapal, Martin Šmíd, 
Jiří Studený, Tomáš Vondráček, 
Matěj Nix a Tomáš Doležal, tre-
nér Petr Filla.

Tabulka skupiny západ (kadeti 
U17):
1. SK Žabovřesky 10 zápasů (8 
vítězství) 18 b.
2. TJ Třebíč 10 zápasů (7 vítěz-
ství) 17 b.
3. BK Velké Meziříčí 10 zápasů 
(7 vítězství) 17 b.
4. BK Žďár nad Sázavou 8 zápasů 
(4 vítězství) 12 b.
5. BŠM Brno B 10 zápasů (2 ví-
tězství) 12 b.
6. Bystřice nad Pernštejnem 8 zá-
pasů (0 vítězství) 8 b.
Program: Bystřice n. P. – BK VM 
(kadeti U17), sobota 7. 12. v Bys-
třici 9.30 a 11.30 -rap-

Kadeti basketbalu zůstávají ve hře 
o první dvě místa v tabulce

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – Sokol Juliánov 
36:32 (16:12)
V pátek v podvečer sehráli naši do-
rostenci předehrávku posledního 
podzimního kola proti Juliánovu. 
V  úvodu utkání jsme se ujali 
vedení 3:1, následně převzal ini-
ciativu soupeř a  díky přesným 
trefám ze spojek překlopil vedení 
na  svoji stranu. V útočné fázi se 
nám příliš nedařilo střílet bran-
ky ze střední vzdálenosti a často 
naše střely končily na  brankové 
konstrukci. I  přesto se podařilo 
ve 14. minutě srovnat na 7:7. Ná-
sledně jsme si již díky zlepšené 
kombinaci a několika pohledným 
akcím vypracovávali mírné vede-
ní. Následovala „divoká pasáž“ 

rychlých útoků na obou stranách, 
která vyzněla lépe pro naše barvy, 
a vypracovali jsme si pětibranko-
vé vedení. Bohužel, do  poločasu 
se i přes oddechový čas nepoda-
řilo vedení navýšit a do šaten se 
šlo za stavu 16:12.
V úvodu druhé půle Juliánov za-
bojoval a podařilo se mu dokonce 
snížit na 18:17. Pak ale již náš tým 
opět zabral a vystřílel si pětibran-
kové vedení. Na hřišti se postupně 
prostřídali všichni hráči. Hrála se 
spíše útočná házená na obou stra-
nách a  náš tým si v  poklidu hlí-
dal vedení. Na  rozehrávce podal 
při absenci Tomáše Stupky velmi 
slušný výkon Tomáš Frejlich. Pro 
změnu v  bráně se Vojta Drápela 
blýskl třemi zlikvidovanými 7m 

hody a  mohl tak přepustit místo 
Frantovi Kratochvílovi. Všichni 
hráči se dokázali brankově pro-
sazovat a  v  poklidu jsme dovedli 
utkání do vítězství 36:32. Střelec-
ky tým táhli Martin Fiala s Tomá-
šem Blahou.
7m hody 1/1:4/1 vyloučení: 2:2, 
diváků 43. Sled branek: 3:2, 4:5, 
9:7, 12:9, 14:10, 16:12, 18:17, 22:18, 
24:21, 27:22, 30:24, 33:26, 36:32. 
Sestava a branky: Drápela Vojtěch, 
Kratochvíl František – Fiala Mar-
tin (9), Blaha Tomáš (8), Svoboda 
Filip (6), Janíček Martin (5/1), 
Macoun Filip (3), Pažourek Tomáš 
(2), Frejlich Tomáš (1), Ambrož 
Michael (1), Babáček Kamil (1), 
Rous Václav, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr.

V předehrávce házenkářský dorost 
přestřílel Juliánov

OPII ženy 
Spartak Uherský Brod – BK VM 
57:39 a 52:36
V neděli čekal tým žen celoden-
ní výlet do  Uherského Brodu. 
Oba zápasy tentokrát naše ženy 
prohrály. Sportovně je potřeba 
uznat, že tentokrát nás soupeř 
převyšoval v  nasazení i  v  kon-
covce. Nicméně sportovní od-
poledne pokazil odfláknutý 
výkon rozhodčích. Když jeden 
byl velmi slabý a  druhý dával 
všemi svými činy najevo, že ho 

to nebaví a  v  neděli odpoledne 
by chtěl sedět doma u  televize 
s  pivem ruce. Náš tým zůstává 
pořád na prvním místě tabulky, 
ale je to dáno větším počtem 
odehraných zápasů. V této chvíli 
má tým žen před sebou zápaso-
vou pauzu až do  16. ledna, kdy 
jej čekají zápasy ve Vyškově.
Sestava týmu: Radka Vaďurová, 
Julie Ráčková, Zdena Kupská, 
Šárka Buková, Veronika Kryš-
tofová, Tereza Sojková, Nikola 
Rapušáková, Zuzana Fňukalová, 

Dagmar Zezulová, Markéta Mal-
cová a  Barbora Kočí, trenér To-
máš Rapušák.
Tabulka soutěže žen:
1. BK Velké Meziříčí 8 zápasů (4 
vítězství) 12 b.
2. BC Vysočina Jihlava 6 zápasů 
(5 vítězství) 11 b.
3. Spartak Uherský Brod 6 zápasů 
(4 vítězství) 10 b.
4. BK Vyškov 6 zápasů (2 vítěz-
ství) 8 b.
5. TJ Sokol Lanžhot 6 zápasů (1 
vítězství) 7 b.

-šid-

Basketbalistky prohrály oba zápasy

-rap-

2. liga házené ml. dorostu Morava 
TJ Sokol VM – Sokol II. Prostě-
jov 29:35 (14:18)
Po páteční výhře nad Juliánovem 
jsme chtěli navázat na  vítězství 
i  s  Prostějovem. Proti soupeři, 
který ve svém středu má dva nej-
lepší střelce soutěže, jsme postrá-
dali opory Martina Janíčka s To-
mášem Stupkou.
Do utkání jsme vstoupili lépe a uja-
li se vedení 3:1. V obraně se nám 
dařilo pokrývat obávané střelce 
soupeře pouze do 17. minuty, kdy 
Prostějov otočil skóre ve svůj pro-
spěch (8:9). Střelecky se dařilo 
Filipovi Svobodovi a  dvě minuty 
před koncem poločasu jsme se 
dotáhli na  14:15. V  koncovce po-
ločasu jsme si vybrali slabší chvilku 
a do šaten jsme odcházeli za nepří-
znivého stavu 14:18.
V  úvodu druhé půle se nám po-
dařilo díky výborným zákrokům 
Vojty Drápely snížit na  17:19. 
Následně se nepovedlo sehrát pře-
silovou hru a zahodili jsme něko-

lik slibných příležitostí. Soupeř si 
opět vypracoval čtyř až pětibran-
kový náskok, který si udržoval až 
do závěrečného hvizdu. Střelecky 
se snažil zvednout prapor Tomáš 
Blaha, ale soupeř se vždy dokázal 
prosadit přes naši obranu, a  tak 
jsme nemohli pomýšlet na  zvrat. 
Kluky je nutné pochválit za  bo-
jovnost, ale v  klíčových pasážích 
utkání byl soupeř lepší a zaslouže-
ně zvítězil v poměru 29:35.
V  závěrečném utkání podzimu za-
jíždí dorostenci do  Luhačovic, kde 
bychom se rádi poprali o dva body.
7m hody 1/1:5/2 vyloučení: 4:2, 
diváků 35. Sled branek: 3:1, 5:4, 
8:7, 10:11, 13:14, 14:18, 17:22, 
20:25, 24:29, 27:32, 29:35. Sesta-
va a  branky: Drápela Vojtěch, 
Kratochvíl František – Svoboda 
Filip (11), Blaha Tomáš (9), Fiala 
Martin (4), Ambrož Michael (3), 
Macoun Filip (1), Frejlich Tomáš 
(1), Pažourek Tomáš, Babáček Ka-
mil, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.

Soupeř dorostu byl lepší

-šid-

Dorost porazil jednoznačně Bru-
mov-Bylnici. Plný bodový zisk si 
připsali i mladší a starší žáci proti 
Horácké Slavii Třebíč.
Dorost
HHK VM – HC Brumov-Bylni-
ce 9:2 (2:1, 4:0, 3:1)
Branka a asistence HHK: 2. Dun-
dálek, 9. Burian L. (Tlapák), 21. 
Burian L. (Tichý), 23. Tlapák (Bu-
rian L.), 25. Burian L., 29. Burian L. 
(Tlapák, Tichý), 42. Dundálek (Ti-
chý), 49. Dundálek (Kampas F., Ti-
chý), 49. Tichý. Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Dundálek, Kampas F., 
Pacalová – Tichý, Burian L., Tlapák 
- Šilpoch D., Bernat, Kapusta O. – 
Pavelka. Rozhodčí: Ryšavý – Ču-
řila, Lukáč. Vyloučení: 2:5, využití: 
1:0, v oslabení: 0:0. Střely na bran-
ku: 40:26. Diváci: 30.
Starší žáci
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a  asistence HHK: 32. 
Řepa, 55. Řepa (Třeštík), Ambrož. 
Sestava HHK: Pestr (Svoboda) – 

Šandera, Karásek, Janoušek, Báňa 
M. – Kapusta L., Řepa, Hedbávný 
– Strádal D., Havliš, Zacha – Pro-
cházka, Ambrož, Třeštík. Vylouče-
ní: 1:4, využití: 1:0, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 41:12. Diváci: 57. 
Mladší žáci
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)
Branky a  asistence HHK: 5. So-
botka, 25. Dvořák L., 26. Poledna, 
48. Krčma (Poledna), 53. Krčma 
(Dvořák F.), 60. Sobotka (Krčma). 
Sestava HHK: Honiš – Poledna, 
Broža, Dvořák L., Vildomec – He-
jduk, Švejda, Zdvihal – Dvořák 
F., Krčma, Bartošek – Nesvadba, 
Strádal T., Sobotka. Vyloučení: 3:3, 
využití: 2:0, v  oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 45:14. Diváci: 50.
Program: 30. 11. v  11.00 HC 
Rebel H. Brod – HHK ml. žáci, 
začátek utkání v 11.00 a ve 13.00  
HC Rebel H. Brod – HHK st. žáci 
(ZS Náměšť), 1. 12. v 16.15 HC U. 
Brod – HHK dorost (ZS U. Brod). 

-hhk-

Mládež HHK bodovala
HC Veverská Bítýška – HHK VM B 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
Rozhodčí: Sibera – Lukáč, Vlček. Diváků: 25. Branky: 7. Jaroš (Slanina), 17. 
Živný P. (Žofka), 47. Vacek (Hajný) – 4. Střecha F., 32. Šoukal (Kudláček M., 
Hubl), 33. Kampas J. (Peterka, Křípal), 40. Křípal (Vrána, Střecha L.), 40. 
Šoukal (Kudláček M.), 59. Střecha F. (Střecha L.). Vyloučení: 8:6, navíc Žof-
ka 10 minut za vražení na hrazení a 10 minut za nesportovní chování, Živný 
P. (oba VB ) 5 + do konce utkání za trest ve hře – trestné střílení za podraže-
ní M. Kudláčka + následných 10 minut. Využití: 1:1. Oslabení: 0:1.
Hned v první minutě dostali hosté šanci hrát přesilovku, která ale byla 
úplně o ničem. Skórovat se jim podařilo paradoxně v následném vlast-
ním oslabení. F. Střecha na modré vypíchl puk a  své sólo elegantně 
zakončil. To však byl jediný světlý moment v první třetině. Bítýška v ní 
byla určitě lepším týmem a do konce úvodní části stav zápasu otočila. 
Až od druhé části začali hokejisté z HHK navazovat na vynikající vý-
kon ze zápasu s Náměští. Výrazně zlepšili bruslení a důraz v soubo-
jích, a tak se herní převaha začala překlápět v jejich prospěch. Prvních 
deset minut ještě domácí stíhali odvracet jejich narůstající tlak, ale 
posledních osm minut třetiny nakonec rozhodlo o výsledku utkání. 
Ve  32. min vyrovnal Šoukal a  o  minutu později už Meziříčští vedli 
zásluhou J. Kampase. Úplně rozhozená Bítýška pak totálně zpackala 
poslední minutu a Křípal se Šoukalem dokonali dílo zkázy.
Do závěrečné části nastoupili hosté s cílem držet hru, pokud možno, 
co nejdál od spolehlivého Šeby. To se jim vedlo až do 47. min, v níž se 
podařilo Vackovi snížit. Do dalšího náporu se už ale Bítýška nedostala 
hlavně díky nedisciplinovanosti. A tak tečku za utkáním nakonec udě-
lal F. Střecha, když využil jednu z nabídnutých přesilovek.
Další zápas hrajeme doma v neděli 1. 12. v 16.15 se Zastávkou. -ht-

Béčko drží třetí příčku
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OP kadetky U17
BK VM – SKB Tišnov 59:61 
a 75:52
V  sobotních domácích zápasech 
hostily naše hráčky soupeře z Tiš-
nova, který přijel posílen i něko-
lika svými ligovými hráčkami. 
Náš tým nastoupil v  kompletní 
sestavě s  odhodláním připsat si 
další vítězství. V  prvním zápase 
se skóre přelévalo jak přesýpací 
hodiny. Svědčí o  tom výsledky 
jednotlivých čtvrtin 11:17, 24:9, 
6:24 a 18:11. Na začátku poslední 
části hry už vše vypadalo na jas-
ný výsledek pro tým Tišnova, ale 
naše hráčky statečně vyrovnaly 
skóre. V  závěru se vyfaulova-
la opora týmu Julka Ráčková, 
a když jsme neproměnili ani ná-
jezd do koše v posledních sekun-
dách, skončil první zápas o  dva 
body pro soupeře.
Z  tohoto výsledku se naštěstí 
dokázaly domácí hráčky rychle 

otřepat a  druhý zápas už ovlád-
ly. Tentokrát skončily všechny 
čtyři části hry v  náš prospěch 
a na konci zápasu rozdíl ve skó-
re narostl na  23 bodů. Důležité 
je, že se naše hráčky přesvědčily, 
že jsou schopny porazit i  velmi 
kvalitního soupeře. V  případě 
Tišnova je totiž zásadní rozdíl 
v tom, s jakými hráčkami nastou-
pí. V neděli totiž dvakrát prohrál 
jasně v  Blansku, ale podstatným 
důvodem byla absence ligových 
hráček, které měly jiné zápasové 
povinnosti. I  když není potřeba 
vítězství nějak blahořečit, tak je 
přesto velmi cenné a je příslibem 
do závěrečné části soutěže.
Sestava týmu: Julča Ráčková, 
Kristýna Čermáková, Kristý-
na Dvořáková, Ivča Blaťáková, 
Mája Drličková, Bára Kučerová, 
Eliška Brázdilová, Nikča Syslo-
vá a Káťa Kryštofová, trenér Ka-
mil Hugo.

Tabulka skupiny západ (kadet-
ky U17)
1. BK Blansko 10 zápasů (8 vítěz-
ství) 18 b. 
2. BK Velké Meziříčí 10 zápasů 
(7 vítězství) 17 b.

3. SK Basketbal Tišnov 10 zápasů 
(6 vítězství) 16 b. 
4. Valosun Sokol Šlapanice 10 zá-
pasů (3 vítězství) 13 b.
5. BK Rosické štiky 8 zápasů (0 
vítězství) 8 b.
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Dynamiters Blansko HK – 
HHK VM 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Hladík (Štourač) – Dusík, Šerý, 
Sláma, Válek, Vlašín, Štěpánek – 
Fila, Nekvasil, Novák – Burian 
V., Kudláček J., Krča – Křenek, 
Bula, Sobotka – Weiss. Rozhod-
čí: Řehulka – Markovský, Zedník. 
Branky: 31. Skácel (Berka), 50. 
Jílek (Antoňů) – 1. Nekvasil (Du-
sík, Fila), 9. Křenek, 24. Křenek 
(Bula), 29. Křenek (Bula, Šerý), 
43. Křenek (Bula, Sobotka). Roz-
hodčí: Řehulka – Markovský, 
Zedník. Vyloučení: 5:9. Využití: 
0:0, v oslabení 0:1. Střely na bran-

ku: 34:26 (13:9, 10:7, 11:10). Di-
váci: 90.
V jedenáctém kole zajíždělo prv-
ní mužstvo HHK do Blanska, kde 
se utkalo o další mistrovské body 
s místním Dynamiters HK.
Začátek utkání vyšel našim hrá-
čům na  jedničku. Po  prvním jis-
tém zákroku Ládi Hladíka v osmé 
vteřině se ke  kotouči dostal Petr 
Fila, který nahrál Standovi Du-
síkovi, a  ten našel najíždějícího 
Karla Nekvasila, který nedal do-
mácímu gólmanovi šanci. V osmé 
minutě naše mužstvo hrálo již 
druhé oslabení. Domácí se však 
do  vyložené šance nedostali 

a  po  špatné rozehrávce se dostal 
ke  kotouči David Křenek, kte-
rý přidal druhou branku. Ve  14. 
minutě jsme šli do  dvojnásobné 
přesilovky, která trvala téměř dvě 
minuty. Přesto se našim hráčům 
nepodařilo zatížit konto domá-
cích další brankou. V závěru prv-
ní třetiny se po  přihrávce Honzy 
Buly dostal do  slibné situace Ka-
rel Nekvasil, kterému znemožnil 
zakončit domácí Kuběna. Hlav-
ní rozhodčí nařídil v  čase 19:56 
trestné střílení proti domácím. Sa-
mostatný nájezd neproměnil sám 
faulovaný hráč, který orazítkoval 
tyčku domácí svatyně.

Druhá třetina začala pro naše barvy 
podobně jako ta první. Třetí branku 
v utkání dal David Křenek, kterému 
nahrával Honza Bula. Ve  24. mi-
nutě pro změnu domácí orazítko-
vali tyčku naší branky. Následně se 
do  dvojnásobné přesilovky dostali 
také domácí. Naštěstí se jim nepo-
dařilo překonat našeho brankáře. 
A  tak si v  polovině utkání připsal 
hattrick David Křenek, kterému 
nahrával Kamil Šerý a Honza Bula. 
O minutu později se dočkali domá-
cí, kteří snížili na 1:4. Do konce tře-
tiny se již skóre nezměnilo.
Ze třetí třetiny uběhly dvě minuty 
a  opět se náš tým mohl radovat. 

Čtvrtou branku v utkání dal Da-
vid Křenek, asistenci si připsali 
jeho kolegové z útoku, Lukáš So-
botka a Honza Bula. Ve 48. minu-
tě utkání se do sebe pustili domácí 
Jakubec s  Lukášem Sobotkou. 
V  pěstním souboji měl opět na-
vrch náš forvard. Oba hráči si šli 
sednout za  katr na  čtyři minuty. 
Během tohoto oboustranného vy-
loučení se prosadili opět domácí, 
kteří snížili na konečných 2:5. 
První mužstvo si připsalo další 
vítězství. Příště hraje v  sobotu 
na domácím ledě. Soupeřem mu 
bude tým Warrioru Brno. Utkání 
se hraje tradičně od 17.30.

Výsledky 11. kola: U. Brod – Ro-
sice 8:4, Warrior Brno – Brumov-
-Bylnice 2:4, Kroměříž – Šternberk 
5:11, U. Hradiště – V. Bíteš 8:7 SN, 
Boskovice – U. Ostroh 5:2.

Domácí Julie Ráčková v červeném. Foto: archiv BK VM

Basketbalové kadetky Tišnov zdolaly jen napůl

-rap-

HHK zneškodnil Dynamiters Blansko 

Jihomoravská konference
1. Velká Bíteš 11 8 0 1 2 55:30 25
2. Vel. Meziříčí 10 8 0 0 2 46:24 24
3. Šternberk 10 7 0 0 3 48:30 21
4. Uničov 10 6 0 2 2 45:40 20
5. Warrior Brno 10 4 1 1 4 36:26 15
7. Boskovice 10 3 0 1 6 30:49 10
6. Blansko 10 1 2 0 7 33:46 7
8. Rosice 10 1 1 0 8 33:59 5

Zlínská konference
1. Kroměříž 10 6 1 0 3 48:49 20
2. Brumov-Bylnice 10 5 1 0 4 40:33 17
3. Uherský Brod 10 5 1 0 4 35:34 17
5. Uherské Hradiště 10 2 1 1 6 40:57 9
4. Uherský Ostroh 11 2 0 2 7 36:52 8

-hhk-

Extraliga kadetů se hraje turna-
jovým způsobem. Jsou tři vý-
konnostní skupiny do kterých se 
postupuje a z kterých se sestupu-
je. Pořadatelem nejsilnější sku-
piny bylo právě Velké Meziříčí. 
Předem se vědělo, že nejsilnější 
skupina bude asi nad naše síly, 
přesto jsme nezklamali. První 
zápas s Brnem výsledkem vyrov-
naný, ovšem soupeř snad až na 3. 
set měl stále navrch. Velké Me-

ziříčí – Brno 1:3 (–21, –23, 25, 
–21). Druhým soupeřem byl ce-
lek z Českých Budějovic. S ním 
jsme z  prvního turnaje postou-
pili do  této elitní skupiny. První 
dva sety jsme hráli excelentně. 
Vedení 2:0 jsme si však nechali 
vzít a  nakonec porážka 2:3 (22, 
22, –18, –11, –13). Ovšem bod 
dobrý (vítězství 3:0 a 3:1 je za 3 
body, vítězství 3:2 je za dva body, 
porážka 2:3 za  bod a  ostatní je 

bez bodu). Druhý den nás čekala 
Příbram. Houževnaté družstvo, 
pro nás však vítězství po  boji. 
Velké Meziříčí – Příbram 3:2 
(20, –14, 20, –11, 10). Poslední 
zápas s ČZU Praha měl již plně 
v moci soupeř a naše porážka 0:3 
(–18, –19, –21). 
Nakonec to tedy bylo 4. místo 
o bod za třetím (záchranou) a se-
stup do  skupiny o  6.–12. místo. 
Tato skupina asi odpovídá tomu, 

co jsme schopni hrát. Závěrečné 
finále bude však osmičlenné, a to 
nám dává velké šance. 3. turnaj 
bude ve  dnech 30. 11. a  1. 12. 
ve Znojmě, kde se postupně utká-
me s týmy Znojma, Beskyd, Pro-
seku Praha a Českých Budějovic. 
Nakonec ještě sestava: Heřmánek, 
Kuřec, Jaša, Staněk (všichni ještě 
žákovského věku), Římal, Vácha, 
Láznička, Košábek, Pinter, Indra 
a libero Kacafírek.

Extraligové volejbalové kadety čeká hra o 6.–12. místo

-jud-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol II. Prostě-
jov 32:26 (15:13)
V  osmém kole svedli Meziříčští 
muži souboj o  šestou příčku se 
Sokolem II. Prostějov. Obě druž-
stva měla před utkáním na svém 
kontě shodně sedm bodů.
První minuty utkání vyzněly lépe 
pro hosty, kteří se ujali vedení 
1:2. S  rychlým pohybem prostě-
jovských hráčů se naše obrana 
dokázala dobře vyrovnat, v útoku 
se dařila kombinace a v 11. minu-
tě již svítilo na ukazateli pozitiv-
ní skóre 8:3. Následně naši hráči 
polevili v  koncentraci a  hosté 
postupně odmazávali vypraco-
vaný náskok. Ve  24. minutě se 

Prostějov dotáhl na rozdíl jediné 
branky 12:11. Následně jsme měli 
možnost dvou přesilových her. 
Bohužel velmi laxně zahrané pře-
silovky nepřinesly výraznější na-
výšení rozdílu ve skóre a do šaten 
se tak šlo za stavu 15:13.
V druhé půli dokázali hosté držet 
krok s našimi hráči pouze osm mi-
nut, kdy se drželi na dostřel dvou 
branek. Pak již rozdíl ve skóre na-
růstal. Lavička hostů na  to reago-
vala oddechovým časem a osobní 
obranou na  Víťu Večeřu. Střelec-
kou zodpovědnost tak bral na sebe 
nezadržitelný Roman Matušík, 
který i díky spolupráci s pivoty sá-
zel jednu branku za druhou. Ve 22. 
minutě byl již rozdíl osmibrankový 

a naši hráči hráli ve velké pohodě. 
V  závěru ještě předvedl dvě po-
hledné akce velmi dobře hrající 
Pavel Živčic a  Prostějov již v  zá-
věru skóre jen kosmeticky upravil 
na  konečných 32:26. Střelecky se 
dařilo Romanovi Matuškovi, který 
vsítil úctyhodných 14 branek.
„Utkání se nám podařilo zvládnout 
jak herně, tak takticky. Volili jsme 
jednodušší a  přímočařejší akce, 
které na  soupeře platily. Za  obra-
nou se dařilo Liborovi Kotíkovi 
a v útoku při osobním bránění Víti 
Večeři se dokázal střelecky pro-
sazovat Roman Matušík,“ shrnul 
po utkání trenér Vlastimil Vaverka.
Naše družstvo se tak po  dvou 
velmi nepovedených venkovních 

utkáních dokázalo herně zved-
nout. Doufejme, že se podaří 
na  toto vítězství navázat příští 
týden v  Kuřimi, která dokázala 
zvítězit pouze ve dvou utkáních.
7m hody 3/2:5/4 vyloučení: 2:5, 
počet diváků 80. Sled branek: 1:2, 
8:3, 9:5, 11:7, 12:11, 15:13, 17:15, 
19:16, 22:18, 25:21, 29:22, 30:25, 
32:26. Sestava a  branky: Kotík 
Libor, Poul Ondřej – Matušík Ro-
man (14), Živčic Pavol (6), Kaštan 
Jiří (4), Večeřa Vítězslav (3), Pavliš 
David (3/1), Kubiš David (1), Tro-
jan Vítězslav (1/1), Lečbych Jan, 
Necid Miloš, Konečný Ladislav, 
Hron Vojtěch, Babáček Petr, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

Házenkáři se herně zvedli a přehráli Prostějov

-šid-

2. liga žen Morava
TJ Sokol VM – SK Velká Bystři-
ce 24:22 (11:6)
V posledním kole letošního podzi-
mu jsme na naší palubovce hostily 
celek z Velké Bystřice. Před domá-
cím publikem, po  minulém zavá-
hání, jsme chtěly zvítězit a  udržet 
tak čtvrtou příčku v tabulce.
Začátek zápasu byl z  obou stran 
hodně rozpačitý. První branka 
padla až ve čtvrté minutě. Od této 
chvíle jsme byly jasně lepším druž-
stvem. V  obraně jsme dokázaly 
držet střelce na uzdě a k tomu také 
přispěla Míša Vávrová v  brance. 
Přestože jsme byly jasně lepší, tak 
jsme nedokázaly tuto skutečnost 
zužitkovat. Naše střelecké pokusy 
končily buď na  brankové kon-
strukci, nebo je pochytala brankář-
ka hostí. 
Při vstupu do  druhého poločasu 
jsme nechtěly nic podcenit a zvý-
šily jsme skóre na 13:6 (4. minuta). 
Jak už ale bylo vidět i v posledních 
zápasech, tak jsme polevily a ne-

chaly více hrát soupeřky. I  přes-
to, že jsme získaly snadno míče 
soupeřek, tak jsme je hned laxně 
odevzdaly, místo abychom je po-
trestaly a mohly si tak zápas užít. 
A tak velké množství technických 
chyb a neproměněných šancí zna-
menaly konečné vítězství rozdí-
lem pouhých dvou branek 24:22.
Po  podzimní části soutěže tak 
přezimujeme na  čtvrtém mís-
tě. Na  jaře budeme pokračovat 
ve  snaze zlepšit hru a  dostat se 
na přední příčky tabulky. 
7m hody 4/6:1/1; vyloučení: 2:2, 
počet diváků 35. Sled branek: 3:0, 
6:2, 9:3, 11:6, 14:8, 18:11, 20:15, 
22:17, 24:18, 24:22. Sestava a bran-
ky: Vávrová Michaela, Lavická Jana 
– Závišková Iva (6/2), Plachetská 
Jitka (5/1), Dvořáková Šárka (3/1), 
Klusáčková Jana (3), Rousová Ni-
kola (2), Svobodová Diana (2), 
Hladíková Denisa (2), Pacalová 
Lenka (1), Homolová Michaela, 
vedoucí družstva Ing.  Stanislav 
Tvarůžek, Jana Lavická.

Házenkářky zakončily 
podzim vítězně

-lav-

Městská hokejová liga: extraliga
SK Omega VB – HC Laser Zik-
mund 3:1; Budín 2, Loup – Štoček
HC Benetice – SPL Radostín 1:7
Houzar – Láznička 2, Vokoun 2, 
Pešek, Šíma, Hubený 
Auto Dobrovolný VM – SK Ví-
deň 3:5
Vondráček Jiří 2, Šefčík – Vávra 
2, Konečný, Studený, Pospíšil
Agromotor VM – HC Laser Zik-
mund 4:3
Babák, Zachoval, Malý, Sobotka 
– Novák 2, Pálka 
Sanborn VM – SK Afcon Kun-
šovec VM 21:4
Bukáček 9, Bajer F. 3, Bajer L. 2, 
Novák 2, Hanus 2, Puffer, Sláma, 
Novotný – Strnad 2, Duchtík 2
Tech. služby VM – SK Netín 6:6
Vyhlídal, Šmejkal, Muzikář, Kru-
žík, Varhalík, Chudoba – Plhák 
T., Plhák M. 3, Neubauer 2 
1. Sanborn VM 8 7 0 1 69:20 14
2. HC Lukáš 8 5 1 2 61:34 11
3. Tech. služby VM 8 5 1 2 51:29 11
4. Agromotor VM 8 5 1 2 42:23 11
5. SK Netín 8 4 1 3 49:44 9
6. SK Omega VB 8 3 2 3 30:19 8
7. SK Afcon Kunšovec VM 8 4 0 4 49:46 8
8. HC Laser Zikmund 8 4 0 4 40:42 8
9. SPL Radostín nad Osl. 8 3 0 5 24:45 6
10. SK Vídeň 8 3 0 5 26:51 6
11. HC Benetice 8 2 0 6 18:56 4
12. Auto Dobrovolný VM 8 0 0 8 22:75 0

Městská hokejová liga: 1. liga
HC Bory – HC Ořechov 1:7
Váša – Dvořák J. 2, Dvořák Pavel, 
Dvořák Petr, Karmazín 3
River VM – HC Pikárec 2:7
Fikr, Daniel – Chrást 3, Broža J., 
Vařejka, Jaša, Broža M.
Hor. Heřmanice – HC Tasov 2:0
Maloušek, Střecha 
HC Křižanov – SK S. Zhoř 5:7
Burian 2, Glos 2, Veselý – Kop-
řiva 3, Urbánek A., Urbánek D., 
Bartůšek, Vlach
Farma Měřín – HCF Dráhy VM 
3:9
Kožený 2, Kocanda – Širhal 3, 
Šmída 3, Slavík, Láznička, Hamřík
SK Lavičky – NHÚ Balinka VM 
6:5
Štěpánek 2, Skryja 2, Nevěčný, 
Chrást – Vacula 2, Navrátil 2, 
Necid
1. Horní Heřmanice 8 8 0 0 57:22 16
2. HC Pikárec 8 6 0 2 58:34 12
3. NHÚ Balinka VM 8 5 1 2 57:31 11
4. Farma Měřín 8 5 1 2 47:27 11
5. HC Ořechov 8 5 1 2 44:27 11
6. HC Tasov 8 4 0 4 35:30 8
7. SK Stránecká Zhoř 8 3 1 4 30:45 7
8. SK Lavičky 8 3 0 5 28:29 6
9. River VM 8 3 0 5 34:41 6
10. HCF Dráhy VM 8 2 1 5 35:35 5
11. HC Křižanov 8 1 1 6 25:52 3
12. HC Bory 8 0 0 8 13:85 0

-vid-

Sanborn si vedení ligy drží


