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Brněnská 201/11
Třebíč
Tel.: 568 820 425
          777 117 570

Poslední letošní číslo Velkomeziříč-
ska vyjde 18. prosince 2013.

V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna.
Dovolená v redakci:

Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. 
Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Jak vycházíme & značkový 
second hand

TEXTIL A ODĚVY JANA 16. prosince otevíráme
Značkový second hand ve Svitu

TEXTIL A ODĚVY JANA – Dům zdraví VM
 otevírá SVOJI DRUHOU PRODEJNU 

(pánský, dámský, dětský, bytový textil, myslivecký, army)
První otevírací den přijedou prodávat a prezentovat svoje zboží dlouholetí 

výrobci ponožek z dnes již opět oživlé Boroviny Třebíč – TREPON. Odpoví vám 
na dotazy týkající se jejich výrobků a sortimentu, poradí při výběru i osobám 
trpícím plísněmi, nadměrným pocením, diabetikům. Zboží TREPONU najdete

 i na pultech našich prodejen. První týden 20% slevy na veškeré nákupy.
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Opravené netínské varhany 
otestoval přední varhaník J. Tůma

Poplatky za svoz odpadů se ve Velkém Meziříčí 
zvyšovat nebudou
Ani pro příští rok neplánuje 
velkomeziříčská radnice zvýše-
ní poplatků za svoz odpadů pro 
své obyvatele. I nadále zůstává 
cena na 500 korunách za osobu 
a rok.

„Městská rada je obecně toho 
názoru, že není dobré jakkoliv 
zvyšovat finanční zátěž lidí. 
Navíc se náš rozpočet stále 
drží příznivě zejména kvůli 
úsporám, a  tak není zvyšování 
poplatku za  likvidaci odpadů 

nezbytně nutné,“ zdůvodnil 
starosta Radovan Necid.
Ačkoliv nová legislativa umož-
ňuje obcím a  městům vybírat 
několikanásobně vyšší poplat-
ky už od loňska, Velké Meziříčí 
ke  zvýšení této platby nepři-
stoupilo ani pro letošek, ani 
pro příští rok. „Skutečná cena 
za  likvidaci odpadů ve  měs-
tě, včetně ukládání na  skládku 
a podobně, rozpočítaná na jed-
noho obyvatele, je zhruba 850 
korun. Přesto raději doplácíme 

z  rozpočtu města onen rozdíl, 
než bychom celou výši jaksi 
přehodili na občany. Osobně se 
domnívám, že alespoň obce se 
mají k lidem chovat slušněji než 
stát a tento poplatek je alespoň 
malou kapkou, kterou radnice 
může ovlivnit,“ řekl Necid.
Technické služby zaznamena-
ly letos poměrně velký propad 
v příjmech za odpady, které pla-
tí jiné subjekty, než domácnos-
ti. „Obce si objednávají méně 
kontejnerů na  velkoobjemový 

odpad, méně odpadů produkují 
i  firmy. Je znát, že všichni šet-
ří,“ popsal některé důvody Ja-
roslav Mynář, ředitel Technic-
kých služeb Velké Meziříčí, s. r. 
o. Přesto daly technické služby 
i  radnice ještě letos přednost 
hledání dalších úspor ve  vlast-
ních rozpočtech, než zvyšování 
poplatků. „Okolní města po-
platky navyšují, my však doufá-
me, že se nám je ještě nějaký čas 
povede udržet ve stávající výši,“ 
uzavřel starosta. -ran-

V Jupiter clubu teď 
pracují archeologové
Práce na stavbě víceúčelového sálu Jupiter clubu pozasta-
vil archeologický průzkum. Vzhledem ke  zdržení kvůli 
jednání o  ceně za  něj archeologové do  terénu nastoupili 
teprve tento týden. Během čtrnácti dnů by však měli být 
hotovi, tedy ještě do Vánoc. „Ve smlouvě s archeologickou 
společností Pueblo je napsáno, že když bude teplota niž-
ší než mínus pět, mohou přestat kopat,“ podotkl starosta 
Radovan Necid. Takže když bude celý prosinec vydatně 
mrznout, průzkum bude zastaven a stavba se kvůli tomu 
bude protahovat.
Dosud stavební firma pokračovala alespoň s dokončova-
cími bouracími pracemi uvnitř objektu Jupiter clubu, na-
příklad v bývalé kavárně Janštových (viz snímek vpravo.)

Text a foto: Martina Strnadová

Docent Jaroslav Tůma z Prahy famózně zahrál na opravené netínské varhany na 
slavnostním koncertu v neděli 8. 12. Zpívala Gabriela Eibenová. Foto: Iva Horká

Po několikaletém úsilí se dostavil 
kýžený výsledek - varhany 
v netínském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie jsou opraveny. 

Rekonstrukce, kterou prováděla 
firma Attentus Qualitatis z Kuřimi, 
si vyžádala kolem 2,5 milionu ko-
run a trvala několik let. 
Nápad zrekonstruovat zmíněný 
nástroj, který je v tamním kostele 
od 17. století, se zrodil v hlavě Fran-
tiška Podstatzkého-Lichtenstein, 
jehož předkové se na financování 
varhan podíleli. Proto se od roku 
2006 až do letoška konaly koncer-
ty, jejichž výtěžky ze vstupného šly 
právě na opravu, stejně tak  veřejná 
sbírka dárců včetně několika obcí. 
Slavnostní koncert, jímž bylo za-
vršeno vskutku velkolepé dílo, se 
konal minulou neděli v netínském 
kostele. Nové varhany, jež jsou osa-
zeny do původních barokních skří-
ní, pokřtil svoji famózní hrou před-
ní český varhaník Jaroslav Tůma.

 Pokračování na straně 2

Příště v našich novinách 
najdete televizní magazín
V příštím čísle (45/2013) letošního roku, které vyjde 18. 12. 2013, bude 
vloženo dvojčíslo magazínu TV pohoda. Bude mít celkem 64 stránek včet-

ně televizního programu 
od  21. 12. 2013 do  3. led-
na 2014. Navíc se můžete 
zúčastnit jeho čtenářské 
soutěže o  ceny v  hodnotě 
100.000 Kč! Ale co je nej-
podstatnější – za  uvedené 
číslo 45/2013 zaplatíte pou-
ze 16 Kč a  přitom získáte 
jak náš týdeník (za 13 Kč), 
tak magazín, který je volně 
v prodeji za 17 Kč. 
Namísto 30 Kč tedy zapla-
títe jen 16! 
Věříme, že vás i  letos tímto 
dárkem potěšíme!

Ing. Ivana Horká, 
šéfredaktorka týdeníku 

Velkomeziříčsko

P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční
v úterý dne 17. prosince 2013 v 15 hodin v koncertním sále Jupiter clubu, 
s. r. o. , Velké Meziříčí.

Program jednání:
1.     Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Koncepce kultury ve Velkém Meziříčí
4. Žádost Kraje Vysočina o bezúplatný převod parc. č. 863/8 v k. ú. Mos-
tiště – pozemek součástí krajské komunikace
5. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 – 
výstavba PPO ve městě
6. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 148/2 a části o výměře asi 60 
m² z pozemku parc. č. 147/3 v k. ú. Olší nad Oslavou
7. Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 5222, 5223 a 5231/2 na ul. Kar-
lov, obec a k. ú. VM
8. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 3610/1 o výměře 127 m² v Hli-
ništích, obec a k. ú. VM od společnosti AGRO – Měřín a. s.
9. Žádost o směnu 49 m² z pozemku města parc. č. 675/1 za stejnou vý-
měru z parc. č. 668/1 v majetku spol. LACRUM na ul. Hornoměstská, obec 
a k. ú. VM
10. Návrh na  odkoupení pozemků v  bývalém areálu Svitu – celkem 
12 811 m², návrh smlouvy budoucí s přílohami
11. Rozpočtové opatření – záloha na odkoupení pozemků v areálu Svitu
12. Rozpočtové opatření – odměny sportovcům v roce 2013
13. Rozp. opatření – dotace pro SDH Lhotky, SDH Lhotky Sport 2013
14. Rozpočtové opatření – příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci kana-
lizace Skřivanova (doplatek)
15. Rozpočtové opatření – refundace školení zaměstnanců v rámci pro-
jektu „Posilování Institucionální kapacity úřadu
16. Žádost o prominutí poplatků z prodlení
17. Sociální služby VM – snížení závazného ukazatele na platy 2013
18. Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci r. 2013
19. Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci
20. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2014
21. Obecně závazná vyhláška VM č. 3/2013 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů
22. Obecně závazná vyhláška VM č. 4/2013 – školské spádové oblasti
23. Obecně závazná vyhláška VM č. 5/2013 o místním poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství 
24. Bílá kniha dopravy Velkého Meziříčí
25. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2013
26. Interpelace, diskuze
27. Závěr.                           Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 44 | 11. pRosInce 2013 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 44 | 11. pRosInce 2013

Do našeho města zavítali Valaši

S  Jaroslavem Tůmou zazpívala 
operní zpěvačka Gabriela Eibeno-
vá, specialistka na  starou hudbu. 
V  jejich podání zazněly skladby 
převážně z 16. a 17. století od au-
torů C. Monteverdiho, G. Sancese, 
G. Frescobaldiho, J. S. Bacha a G. F. 
Händela. 
Publikum však nadchla Tůmova 
improvizace na  téma C. M. V  ten 
okamžik dostaly varhany opravdu 
zabrat. „Pokud vydržely tuhle im-
provizaci, přežijí už všechno,“ po-
znamenala moderátorka koncertu 
Iva Horká. Varhaník pak nástroj 
zklidnil v  závěrečném přídavku 
Ave Maria, jenž zazněl na  přání 
pořadatelů a byl věnován jako po-
děkování všem, kdo se na několika-
leté akci podíleli, podpořili ji i těm, 
kdo v neděli na koncert přišli a ze-

jména také zesnulé manželce pana 
F. Podstatzkého.
Že byl tento koncert věnován vý-
hradně varhanám, dokazovala také 
účast dalšího účinkujícího. Byl jím 
bývalý varhaník netínského kostela 
Petr Sobotka, který se na  realizaci 
oprav též podílel. Jeho doprovodil 
na trubku mladý hudebník z Třeště 
Vilém Hofbauer. 
Na nedělním koncertu byly poslu-
chačům u vstupu do kostela roz-
dávány pamětní pohlednice,  které 
zafinancovala obec Netín. Grafický 
návrh zpracovala Iva Horká a vy-
tiskla je Tiskárna Prchal. Ke koupi 
pak byly pamětní medaile, jež po-
řídil F. Podstatzký. Minci navrhl 
výtvarník Miroslav Štěpánek z Vel-
kého Meziříčí a přípravu pro rytce 
udělal Petros Martakidis z Netína. 

František Podstatzký a starostka Netína Pavla 
Krejzlová během závěrečného slova. Foto: Iva Horká

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 přijalo vedení města Velké Meziříčí na radnici návštěvu 
z jiného Meziříčí v naší republice, a to z Valašského. Foto: Martina Strnadová

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník Jaroslav Tůma

Poslední, čtvrtou místní část Vel-
kého Meziříčí, navštívil starosta 
Radovan Necid v rámci svého 
pravidelného setkávání s občany 
města mimořádně první úterý 
v měsíci. S obyvateli Lhotek, Kú-
sek a Dolních Radslavic se setkal 
v kulturním domě ve Lhotkách 3. 
prosince v podvečer.

Sešla se asi třicítka zájemců o dis-
kuzi se starostou včetně členů 
komise pro místní správu v  čele 
s  jejím předsedou Přemyslem 
Bdinkou. Ač místo setkání bylo 
jiné, hlavní téma zůstalo stejné 
jako v  ostatních místních částech 
města – kanalizace. Ovšem na roz-
díl od  Mostišť, Olší nad Oslavou 
a Hrbova se Svařenovem, ani v jed-
né ze tří obcí zmiňované poslední 
místní části Velkého Meziříčí není 
kanalizace takřka vůbec žádná. 
„Jsme tady úplně na  začátku,“ 
podotkl starosta Radovan Necid 
s tím, že právě větší města a jejich 
místní části jsou na tom se stavem 

kanalizací obecně nejhůře, nejen 
na  Velkomeziříčsku. Zopakoval 
pak v podstatě to, co při předcho-
zích setkáních s  občany – totiž, 
že zdejší kanalizace vlastní Svaz 
vodovodů a  kanalizací Žďársko 
a  provozuje je Vodárenská akcio-
vá společnost, která vybírá vodné 
a  stočné. Do  zdražování těchto 

dvou položek se pak právě pro-
mítá i  každá oprava a  investice, 
zejména pak ty s dotací z Evropské 
unie. Nedávno byl jeden takový 
projekt, tzv. Dyje II, s  evropskou 
dotací dokončen a vyřešil chybějící 
kanalizaci v jedné z místních částí 
města Mostištích. Lhotky, Kúsky, 
D. Radslavice či Hrbov se Svařeno-

vem, ale také ulice Velkého Meziří-
čí V Potokách z něj však vypadly. 
„Podle Evropské unie by to v těch-
to částech bylo tak drahé, že by se 
to nevyplatilo,“ vysvětlil starosta 
a dodal, že město teď musí situaci 
nějak řešit v  souladu se zákonem 
o vodách, ať již samo, či společně 
se Svazkem a  Vodárenskou. „Za-

dali jsme vypracování ekonomic-
ké analýzy, jejíž výsledek bychom 
mohli znát na konci ledna, ta nám 
ukáže, co dál,“ podotkl R. Necid. 
Vybudování kanalizace a její napo-
jení na  velkomeziříčskou čistírnu 
odpadních vod přes průmyslovou 
zónu by bylo ideálním řešením, ale 
vše je o penězích.
Nejen kanalizace, ale i  špatná 
komunikace obyvatele trápí, jak 
připomněla jedna z  diskutujících: 
„Každé léto při větším dešti máme 
zaplavené domy. Bylo nám řečeno, 
že nejprve je nutno udělat kanali-
zaci, teprve potom silnici. Ale teď 
tady slyším, že ta kanalizace tak 
honem nebude.“ 
„Letos jsme opravili silnici v Kús-
kách a  na  příští rok máme vyčle-
něny peníze na  tuto část silnice 
ve Lhotkách, takže to spravíme pří-
ští rok,“ ujistil obyvatelku předseda 
komise Přemysl Bdinka.
Další z  přítomných si postěžoval 
na špatnou viditelnost při vyjíždě-
ní na hlavní silnici v Dolních Rad-

slavicích z části obce za potokem. 
Kolem něj kraj loni dokončoval 
opěrnou zeď, opravoval i  silnici 
a  v  místě mostku vzniklo velké 
převýšení. „Špatně se tam vyjíždí 
a hlavně v zimě je potřeba se roz-
jet, jenomže kvůli zábradlí není 
vidět na  hlavní,“ vysvětlil občan. 
P.  Bdinka sdělil, že v  uvedeném 
úseku hlavní silnice bude doprav-
ním inspektorátem doporučená 
rychlost 30 km/h a značka Pozor, 
děti, na  výjezdu přes mostek pak 
přibude zrcadlo, ale navíc tam 
musí být i  stopka. Což však řidi-
čům při náledí výjezd neusnadní.
Z dalších podnětů k řešení zazněly 
třeba chybějící lavička na autobu-
sové zastávce u  hřbitova, poža-
davky na  dětská hřiště v  obcích, 
rozšíření parkoviště u  hřbitova, 
multifunkční hřiště ve  Lhotkách 
či problém s  parkováním u  pošty 
a  špatným stavem spojovací ko-
munikace do  Svinů. Něco z  toho 
město již připravuje, jiné starosta 
přislíbil řešit.

Kanalizaci řešili i napočtvrté, tentokrát na setkání se starostou ve Lhotkách

Martina Strnadová

Prosincová diskuze se starostou Velkého Meziříčí se konala v místní části Lhotky. 
Foto: Martina Strnadová

Koncem listopadu přijali Velko-
meziříčští na radnici návštěvu 
z jiného Meziříčí v naší republice, 
a to z Valašského. Účelem setkání 
zástupců obou měst byla výměna 
zkušeností i záměr navázat hlubší 
spolupráci.

Návštěvu z  Valašského Meziříčí 
tvořili starosta Jiří Částečka spolu se 
dvěma místostarosty Miroslavem 
Krchňákem a Jiřím Pernickým. Ti 
si alespoň zvenčí prohlédli zdejší 
základní školy, domov pro senio-
ry a dům s pečovatelskou službou 
v Čechových sadech. Na Základní 
školu Školní pak zavítali přímo, 
a zhlédli část programu oslav jejího 

10. výročí. Zbytek dne pak zástupci 
obou měst věnovali debatě o  tom, 
co se kterému městu daří, jaké má 
problémy a jak je řeší. „Myslím si, 
že každá schůzka s  nimi nás pře-
svědčuje o  tom, co všechno dělají 
dobře,“ uvedl starosta Necid s tím, 
že setkání bylo v mnohém podnět-
né. I proto se zástupci našeho města 
chystají do Valašského Meziříčí co 
nejdříve, již koncem února. „Na-
chystáme partnerskou smlouvu. 
Proč máme mít partnerská měs-
ta Vansbro a  Tisno… a  nemáme 
něco takového u  nás?“ podotýká 
Necid, který by chtěl, aby se po-
tkávali nejen zástupci vedení obou 
měst. Díky partnerství by mohly 

začít i vzájemné výměny v kulturní 
či sportovní oblasti. Zdejší lidé by 
mohli zajet třeba na Valašskou ra-
llye a Valaši k nám zase například 
na festival filozofie apod. „Mezitím 
bych ještě rád navštívil i České Me-
ziříčí, abychom uzavřeli partnerství 
mezi řekami,“ dodal ještě staros-
ta. Počátky setkávání zástupců tří 
Meziříčí v republice sahají do roku 
2008. „To bylo u  nás při oslavách 
600. výročí našeho města, kdy se 
sem sjeli zástupci obou Meziříčí, 
Českého i  Valašského,“ přiblížil 
místostarosta Josef Komínek a do-
dal, že druhé oficiální setkání pak 
následovalo v Českém Meziříčí při 
jeho výročí. 

Prvních pět zrekonstruovaných dokumentárních 
filmů z historie Velkého Meziříčí mohou lidé vidět 
už ve čtvrtek, 12. prosince v 18.00 v místním kině. 
Radní Jiří Michlíček s podporou města uvede první 
z plánovaných filmových večerů pod názvem Když 
se ještě filmovalo. „Jde o  krátké dokumenty, které 
v  letech 1950–1990 natočili členové Amatérského fil-
mového kroužku ZK ROH Kablo,“ popisuje program 
Michlíček. Pro návštěvníky kina je připravený doku-
ment o mostišťském kostelíku a unikátním oltáři Per-
la Vysočiny, dále krátký film o otevření nové budovy 
JKP Vysočina, atraktivní záběry z povodně v roce 1985 
s  názvem Stoletá voda, oslavy Prvního máje v  roce 
1960 a také oslavy 25. výročí Vítězného února. Večer 
bude věnovaný zejména tvorbě Františka Voneše, který 
byl zakládajícím členem místního filmařského krouž-

ku. „Chceme každé promítání věnovat jednomu z tvůr-
ců, představit jeho film a ukázat i další tvorbu,“ vysvětlil 
radní s tím, že dnes jsou připraveny 3 promítací večery. 
Historické dokumenty z Vel. Meziříčí Michlíček shro-
máždil nejen z vlastního archivu, ale i ze soukromých 
sbírek ostatních místních filmařů a z depozitáře mu-
zea. Filmy prošly rekonstrukcí a  digitalizací. „Dnes 
je možné je nejen promítat současnou technikou, ale 
i umístit na web, což radnice postupně připravuje. Malá 
ochutnávka je už na internetu k vidění dnes, kdo ale 
nestihne promítání v kině, může se těšit na všechny fil-
my na městském webu. Už tři roky se snažím městské 
stránky přebudovat na bohatý archiv informací o měs-
tě, jsou tam například kroniky či informace z historie 
a tyto unikátní dokumentární pořady budou atraktiv-
ním doplňkem,“ řekl starosta Necid. 

Kino nabídne dokument o oltáři 
i oslavy komunistické revoluce

-ran-

Zleva varhaník V. Sklenář, varhanáři M. Bednařík,
L. Rozsypal a moderátorka I. Horká. Foto: Aleš Horký

Kraj opět podpoří sociální služby
Zastupitelstvo Kraje Vysočina roz-
hodlo o  poskytnutí dalších peněz 
na provoz sociálních služeb. Finanční 
pomoc ve výši 6 mil. Kč bude rozdě-
lena mezi 14 neziskových organizací, 
které na  Vysočině poskytují sociální 
služby. „Pokud by nebyly podpořeny, 
hrozil by jejich zánik, “ odůvodňuje P. 
Krčál, radní pro sociální oblast. Pod-
pořeny byly služby, které dostaly nižší 
dotace z Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR a dále služby, u kterých 
došlo k rozšíření kapacity, a jsou tak 
v  současnosti žádané. „S  podporou 
mohou počítat například služby osob-

ní asistence a pečovatelská služba. Je-
jich uživateli jsou především senioři 
a  osoby se zdravotním postižením,“ 
doplňuje Krčál. Finanční injekce po-
může také poskytovatelům, jejichž 
služby byly hrazeny z individuálního 
projektu. Tím byly od r. 2010 do břez-
na 2013 financovány nízkoprahová 
zařízení pro děti a  mládež, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s  dět-
mi, sociálně terapeutické dílny a dal-
ší. Na ukončení projektu však státní 
rozpočet nereagoval v  dostatečné 
míře a řada poskytovatelů se dostala 
do  existenčních problémů. Pomoci 

musel kraj, který služby sociální pre-
vence dofinancovává. Od roku 2015 
se situace změní a  kraje od  státu fi-
nancování soc. služeb převezmou. 
„V příštím roce budou poskytovatelé 
naposledy žádat finanční prostředky 
přímo od  MPSV,“ vysvětluje radní. 
Přechodem financování by se mělo 
předejít peněžním výpadkům.
Letos podpořil kraj soc. služby 130 
mil. Kč a tato částka bude po ukon-
čení roku pravděpodobně ještě vyšší. 
Na Vysočině je registrováno 113 sub-
jektů, které poskytují 248 sociálních 
služeb. -eneu-

Pokračování ze strany 1

Po  dvouhodinovém koncertu pak 
přítomní dostali vynikající teplý 
punč od  Jiřího Krejzla z  Netína. 
Kdo chtěl, šel se podívat na  kůr, 
kde nově visí pamětní deska se 

jmény těch, kteří se výrazně po-
díleli na záslužné činnosti spojené 
s  opravou varhan. Za  všechny to 
vyjádřil F. Podstatzký v děkovacím 
proslovu: „Na  začátku nám nikdo 

nevěřil, že to dokážeme. Ale víte, 
moje maminka, když ještě žila, ka-
ždý den mluvila s  Pánem Bohem 
a jemu věřila, že jí vždycky pomůže.  
A ono to tak doopravdy bylo. Tak 

i já jsem byl přesvědčený, že se nám 
to povede.“ Ohlédnutí za koncerty 
a opravami pak diváci zhlédli ve 
videoprojekci Ivy Horké a Martina 
Bednaříka. Iva Horká

M. Strnadová
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Studenti hotelové školy dostali po návratu z praxe mobilní europassy
Den otevřených dveří na zdejší hotelové škole 
a obchodní akademii je tradičně spojen s adventem 
a vánoční tematikou. Nejinak tomu bylo i letos, ale 
přibyla k tomu ještě jedna milá povinnost. Vedení 
školy a vybraní pozvaní hosté předávali studentům 
zmíněné střední školy europassy mobilita. Šlo o deset 
žáků, kteří byli nedávno na měsíční stáži v Rakousku.

Stáž, jež trvala od třetího do jedenatřicátého října letoš-
ního roku, byla součástí projektu Leonardo. Projekt při-
pravili a  organizačně zajistili učitelé německého jazyka 
Mgr. Václav Macek a Mgr. Petra Tomanová. „Praktikanti 
pracovali převážně v  rodinných podnicích v  oblasti ko-
lem rakouského Klagenfurtu a Villachu – Gasthaus Pirker 
(Gossinger), Pyramide Kogel (Keutschach), Hotel Post 
(Villach), Hotel Germann (Feldkirchen), Gasthaus Ra-
nner (Mairist), Sonnenleitnhof Kogler (St. Urban) a Ho-
tel Prechtelhof (Althofen),“ přibližuje Petra Tomanová, 
„většinou byli žáci na pracovišti po jednom, další kolega 
byl například z Litvy, takže měli možnost poznávat i jiné 
kultury.

Vlevo Lucie Loupová z Nové Vsi u Heřmanova, držitelka 
europassu. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Nebeský pošťák přijal 56 přáníček

Nebeský pošťák v tradičním obleku přijel pro přáníčka 
dětí z Velkého Meziříčí. Foto: Iva Horká

Nebeský pošťák nezapo-
mněl ani letos přijet do Vel-
kého Meziříčí, aby posbíral 
přáníčka dětí. Ty mu jich 
během rozsvícení advent-
ních světýlek do  košíku 
naskládaly celkem 56. Teď 
už jim nezbývá než věřit, že 
Ježíšek všechna jejich přání 
vyslyší.
Stejně tak doufá i  čtenářka 
našeho týdeníku, která si 
přeje, aby ji neterorizovala 
sousedka v domě. „Milý Je-
žíšku, je mi 62 roků a nikdy 
jsem Tě o  nic nežádala. Již 
tři roky si přeji jediné! Ať už 
mě konečně přestane terori-
zovat má sousedka z Bezru-
čovy ulice! Je to moje jediné 
a  poslední veliké přání,“ 
napsala autorka dopisu, 
který adresovala nikoliv 
nebeskému pošťákovi, ale 
naší redakci, abychom o je-
jím trápení napsali. V tom-
to případě by se ale patrně 
žadatelka měla obrátit o po-
moc ještě i někam jinam…

Iva Horká

Europassy předávali zástupci kraje Vysočina, města Velké 
Meziříčí i hotelové školy a OA. Foto: Iva Horká

‚Vyhazovače‘ by diváci dozajista nevyhodili. Předvedli totiž vynikající výkony 

Březejčtí vydali první číslo svých novin
První číslo občasníku Březejcké novin(k)y vyšlo 13. 
11. 2013 v Dětském středisku Březejc.

„K napsání prvního čísla nás ponoukla březejcká paní 
kuchařka Jiřinka Malcová,“ vysvětlila pro náš týdeník 
vychovatelka DS Březejc Monika Doskočilová, „po-
dobné noviny viděla při návštěvě svojí tetičky v  do-
mově důchodců, nadšeně o nich básnila a říkala, že by 
to bylo fajn, kdybychom takové noviny měli i na Bře-
zejci.“ 
Důležité podle Moniky Doskočilové však bylo, že se 
nápad zalíbil i tamní mládeži. „Jedno odpoledne jsem 
z  těch, kteří se pro noviny nadchli, udělala noviná-
ře, reportéry a  ilustrátory. A  redakční  tým se pustil 
do práce, do níž se zapojily i sestřičky,“ podotýká vy-
chovatelka a  dodává, že občasníkem noviny nazvali 
proto, že nevěděli, jak to půjde, a také se nechtěli příliš 
zavazovat. „Chuť do dalšího vydání je však už teď vel-
ká, tak prorokuji,  že do konce roku ještě jedno číslo 
vyjde,“ slibuje Monika. 
Noviny tvořili hlavně pro kamarády, zaměstnance, 
učitele, rodiče, ale vedoucí DS dodal  březejckým  no-
vinářům  důvěru s  tím, ať se nebojí tiskovinu poslat 
do světa. A tak se stalo. 
„Řekla bych, že se rubriky budou proměňovat, co 
bude v příštím čísle v tuto chvíli tuším jen velmi  mat-
ně. Sama se nechám překvapit. Určitě si ale necháme  
zase poradit od paní kuchařky Jiřinky. To je tutovka,“ 
uzavírá záležitost s nadějí vychovatelka Monika.

Připravila Iva Horká
Titulní strana březejckých novin. Ilustrační 
foto DS Březejc. 

Neuvěřitelně vtipné, ale i  lidské 
příběhy nabídla divadelní hra 
Vyhazovači. S  tou do  Velkého 
Meziříčí zavítalo Divadlo Radka 
Brzobohatého (RB). Příběh se 
točil kolem diskotékového klubu 
Cinders v  Londýně, kam chodí 

nejrůznější skupiny lidí – od mla-
dých dívek a chlapců, přes dámy 
ve  středním věku až po  veledů-
ležité podnikatele v  kravatách. 
„Ti bejvaj´ nejhorší,“ označil 
tuto skupinu jeden z  vyhazova-
čů. Čtveřice herců se postupně 

převtělovala do několika různých 
rolí a všechny typy lidí – jak mla-
dé naivní, nakadeřené a přemalo-
vané holky, tak mladíky, kteří si 
hráli na dospělé muže, či rapery, 
jednoho kněze, až ony vyhazo-
vače v  nočním klubu – ztvárnili 

naprosto neotřele, nadmíru vtip-
ně, ale i tragicky. Nejenže si divák 
užil humoru od začátku do kon-
ce, mohl se pokochat strhujícími 
hereckými výkony, a co víc, všich-
ni herci se ukázali i jako výborní 
zpěváci. O Ondřeji Brzobohatém 

nemluvě, o  něm je všeobecné 
známo, že je výborný muzikant. 
Také to byl právě on, kdo napsal 
do zmíněné energií sršící hudební 
komedie skvělou hudbu a  písně, 
k  nimž texty opatřil Tomáš Ro-
reček. Krom toho mohl vnímavý 

divák sledovat i  pozoruhodnou 
dějovou linku: jak těžké je pro 
inteligentního a citlivého člověka 
dělat práci vyhazovače. „Cítím, 
že to dlouho nevydržím,“ vyznal 
se jeden z nich. Věděl, že by ho to  
zničilo.“

Ernesto Čekan zdejší publikum nadchl. Vnášel do hry i nejvíc 
improvizací a ostatní tím spolehlivě ‚odbourával‘. Foto: Iva Horká

Herec Vojtěch Hájek v jedné z rolí. Více 
foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Ondřej Brzobohatý a Petr Vacek ve hře Vyhazovači se 
ukázali jako skvělí herci i zpěváci. Foto: Iva Horká

 Pokračování na straně 4
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K zemi padla další budova kablovky

V rámci DOD proběhla i výstava betlémů se soutěží 
o ten nejlepší. Foto: Iva Horká

Pokračování ze strany 3

Demolice budov v přední části bývalého areálu kablovky pokročila. Během víkendu firma Abajo bourala objekt bývalé tažírny a flexa. Následovat bude ještě i nízká hala 
s prosklenou střechou hned za ním. Do Vánoc má být demolice ukončena. Během prosince již nastoupí stavební firma, která začne budovat pilotové základy budoucí 
prodejny Kauflandu. Snímek vpravo zachycuje stav z 9. 12. 2013. Text a foto: Martina Strnadová. Více fotek najdete na našem webu ve fotogalerii.

Studenti hotelové školy dostali po návratu z praxe mobilní europassy
Získali Certifikát ECVET, což je tzv. uznání kvalifikací, to znamená, 
na jaké úrovni ovládají své povolání a činnosti s ním související a Eu-
ropass mobility (v češtině a němčině), kde jsou uvedeny všechny akti-
vity, které na praxi vykonávali. Součástí je též úroveň jazykových a kul-
turních kompetencí, které během praxe získali. Europass pak mohou 
žáci použít v budoucnu pří získávání pracovního místa v zahraničí.“
Obsahem projektu je podle řešitelů hlavně přenositelnost získaných 
zkušeností v rámci praxe v zahraničí do pozdějšího pracovního života 
a do školního vzdělávání. Projekt obsahuje kupříkladu pracovní zku-
šenost v oblasti gastronomie, přijetí hostů a jejich obsluhu v gastrono-
mických zařízeních, obsluhu hostů u příležitosti zvláštních rezervací, 
prezentaci alkoholických nápojů a  jejich doporučování k  jednotli-
vým pokrmům, stejně tak je to u předkrmů, polévek, hlavních jídel 
a zvláštních studených i teplých nápojů, nechybí barmanská činnost, 

ale také obsluha hostů při prezentacích, konferencích a při podobných 
příležitostech seznámení se se spolkovou zemí Korutany a její kultu-
rou a další. 
Studenti přivezli do  Velkého Meziříčí mimo jiné i  typický korutan-
ský závin, který připravili na den otevřených dveří a hosté si ho mohli 
ochutnat. Stejně jako šafránovou polévku, timbalino z uzeného pstru-
ha, segedínský guláš z candáta s čočkou a citronem s přílohou, kterou 
byly gnocchi z bramborového těsta a  také kachní prsíčka s bezovou 
omáčkou. Pokud na někoho z přítomných zpočátku uvedené kombi-
nace nepůsobily příliš „důvěryhodně“, po ochutnávce změnili názor 
a nešetřili slovy chvály.
Lucie Loupová z Nové Vsi u Heřmanova na Křižanovsku si praxi v Ra-
kousku pochvalovala. „Přínosem pro mne bylo jednoznačně procvi-
čování jazyka, a to jak němčiny, tak i angličtiny, ale také zjištění, jak 

příjemní lidé tam žijí,“ říká studentka, jež pracovala jako pokojská, 
„určitě bych se tam při další příležitosti vrátila.“ Jediné negativum po-
dle jejích slov bylo, že neustále pracovala, a tudíž neměla skoro žádné 
volno.

Zájemci si vyzkoušeli přijímačky nanečisto 
Dne otevřených dveří využili zájemci o studium nejen k prohlídce celé 
školy i domova mládeže, ale mohli si také vyzkoušet přijímací zkouš-
ky nanečisto, získat spoustu informací o možnostech studia na škole, 
o fiktivní firmě a praxi žáků obchodní akademie. Mohli se zúčastnit  
interaktivní činnosti a soutěže pro žáky základních škol, nebo si pro-
hlédnout ukázky barmanství, vyřezávání ovoce a zeleniny či se občer-
stvit a ochutnat jídlo z naší i zahraniční kuchyně a mnohé další.

Iva Horká

Korutanský závin je vlastně kynutá bábovka, plněná směsí 
z rozinek a ořechů a politá čokoládou. Foto: Iva Horká

Počítačová učebna je na HŠ a OA moderně 
vybavena. Foto: Iva Horká

Začátek stavby divadelního 
a kinového sálu Sokola v srpnu 
1926. 

Po  zbourání nádvorních staveb 
v  domě č. p.  17 na  náměstí se 
začala stavět nová zeď na  farní 
straně (obr.) Ještě před tím dopl-
nil významný pražský architekt 
František Krásný (autor projek-
tu) plány budovy a převzal vrch-
ní dozor stavby. Na straně k řece 
Balince zvolil jednoduché řešení 
průčelí budovy ve  stylu oblouč-
kového dekorativismu, nyní ce-
něné jako český novokubismus. 
Sokolská komise vybrala také 
dodavatele stavby. 
Stavební práce byly svěřeny me-
ziříčskému staviteli Františku 
Krausovi z Horního města.
Antonín Dvořák, foto: archiv autora

Jak se stavěl  
sál v r. 1926

Zloděj vnikl na pozemek 
a poté do garáže
Policisté z  obvodního oddělení ve  Vel-
kém Meziříčí vyšetřují případ krádeže. 
Neznámý pachatel vnikl v  období od  1. 
do  3. prosince po  rozlomení dvou plot-
ních latí na oplocený pozemek za rodin-
ným domem ve Velké Bíteši. Tam vypá-
čil dvoukřídlé dveře do  garáže a  rozbil 
zadní okénko vozidla zaparkovaného 
uvnitř. Vzniklým otvorem auto odemkl 
a  prohledal. Z  přihrádky u  spolujezdce 
odcizil klíč a  šroubovák, z  dalších pro-
stor pozemku pak prodlužovací kabel 
a  poškodil visací zámky u  dveří i  dveře 
do skladu. Majiteli objektu krádeží a po-
škozením vybavení vznikla škoda v  cel-
kové výši 2.500 korun.

Opilého muže policisté 
zajistili
V  sobotu 30. listopadu policisté zajistili 
v  Borech opilého muže, který napadal 
hosty restauračního zařízení. Před os-

mou hodinou večer byla do obce přivo-
lána policejní hlídka, neboť v  hostinci 
se nacházel agresivní muž, který urážel 
a  fyzicky napadal přítomné osoby. Poli-
cisté po  příjezdu muže, který se choval 
velmi agresivně i  v  jejich přítomnosti, 
zajistili. Při dechové zkoušce naměřili 
padesátiletému muži hodnotu 1,65 pro-
mile alkoholu.
Policisté ho převezli na  protialkoholní 
záchytnou stanici k  vystřízlivění. Muž 
je podezřelý ze spáchání přestupku proti 
občanskému soužití.

Matka neplatí výživné
Policisté z Velkého Meziříčí prověřují 
případ zanedbání povinné výživy. Čtyři-
atřicetiletá žena od srpna loňského roku 
neplatí soudem stanovené výživné na 
svého nezletilého syna, který žije společ-
ně s otcem. V současné době na výživ-
ném dluží již 24 tisíc korun. 
Policisté ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření z přečinu zanedbání 
povinné výživy. Ženě hrozí až dva roky 
vězení. –PČR–
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 11. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 
12. 12: 7.00 mše sv.: – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše sv. – 
o. J. B. Pátek 13. 12.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. roráty – o L. Sz., do-
mov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 14. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz.  Neděle 15. 12.: 7.30 
mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše 
sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 13. 12. Dolní Bory 16.30 adorace a příležitost 
ke zpovědi 18.00 mše sv. – o. J. B., 15. 12. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Sobota 19.00 vigilie 3. adventní neděle.
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 

České Švýcarsko
Ve středu 20. listopadu proběhlo 
na  velkomeziříčském gymnáziu 
již tradiční odpoledne otevře-
ných dveří. Pro hosty byly zpří-
stupněny třídy i odborné učebny, 
ve  kterých probíhaly prezentace 
jednotlivých předmětů i  další 
program.
Jednou z možností, jak se aktivně 
zapojit do  připraveného progra-
mu, byl projekt EDU.REGION – 
Soutěž pro žáky základních škol 
na  středních školách, který byl 
realizován ve  spolupráci s  orga-
nizací Vysočina Education.
Soutěž byla zaměřena na znalosti, 
ale i dovednosti z biologie. Úkoly 
byly připraveny ve dvou úrovních 
náročnosti, a  to pro žáky první-
ho i  druhého stupně základních 
škol. Žáci, kteří se rozhodli, že se 
zapojí a  budou soutěžit, dostali 
k dispozici zadání s jednotlivými 
otázkami a úkoly, jež byly sesta-
veny tak, aby pokryly co největší 
spektrum témat biologie. Soutě-
žící plnili několik úkolů – vypl-

ňovali test, podle fotografií, které 
jim byly individuálně promítány 
pomocí prezentace, poznávali 
rostliny a  živočichy a  s využitím 
mikroskopu pracovali s připrave-
nými biologickými preparáty.
Soutěž probíhala více než dvě ho-
diny za  přítomnosti jak učitelů, 
tak i vybraných žáků našeho gym-
názia, kteří soutěž organizovali. 
Jednotlivé odevzdané listy byly 
postupně opravovány a bodovány 
a zároveň se zapisovalo průběžné 
pořadí soutěžících dle bodového 
zisku. Po  skončení soutěže pro-
běhlo vyhlášení vítězů. Největší 
motivací pro soutěžící se staly 
hodnotné knižní ceny (encyklo-
pedie o  přírodě, kapesní atlasy, 
obrázkové knihy), jimiž byli od-
měněni nejúspěšnější od 1. do 3. 
místa v  obou kategoriích. Peníze 
získané díky projektu pak naší 

škole posloužily na nákup pomů-
cek pro laboratorní práce.

Akce se setkala se značným zájmem 
jak žáků základních škol, kteří na-
vštívili odpoledne otevřených dveří, 
tak i jejích organizátorů.

Markéta Václavková, Dagmar 
Handová, foto: archiv gymnázia

Na dni otevřených dveří gymnázia se soutěžilo

Konec listopadu byl pro uživatele 
velkomeziříčského denního sta-
cionáře Nesa ve znamení prvního 
veřejného hudebního vystoupení 
na  přehlídce Zpívejte s  námi. 
Tuto přehlídku v  Rájci Jestřebí 
organizuje Základní škola spe-
ciální Blansko. Akce, které se 
zúčastňují nejen školy, ale i  sta-
cionáře, podporuje vzájemnou 
spolupráci všech zúčastněných.
Svým pěveckým číslem složeným 
ze známých písniček Brontosau-
rů rozpohybovali uživatelé Nesy 
další účastníky.
„Velkou radostí pro všechny naše 
uživatele bylo i to, že se zpěv ozý-
val nejen z  pódia, ale že zpívali 

s  námi i  ostatní ze sálu,“ sdělil 
Martin Bruna, který uživatele 
doprovázel hrou na kytaru.
Výborná organizace již 15. roč-
níku této akce jen umocnila 
příjemný pocit a  zážitek z  pří-
jemného odpoledne. Všichni 
účinkující se cítili velice příjem-
ně a  nějaký drobný nedostatek 
ve  vystoupení rádi přehlédli. 
Závěrem si všichni mohli za-
tančit na  hudbu od  skvělé ka-
pely Kaštánci. „Už teď se těší-
me na  další ročník, kam jsme 
srdečně zváni,“ doplnil Martin 
Bruna.

Bc. Marcela Jůdová, sociální 
pracovnice, foto: archiv Nesy

Uživatelé denního stacionáře Nesa rozhýbali Rájec

Ne…, nechci psát o  NP Čes-
ké Švýcarsko, ale o  snaze zavést 
v ČR přímou demokracii. V sou-
časném parlamentu máme jedno 
hnutí, které ve  svém programu 
konstatuje: Budeme prosazovat 
uzákonění referenda jako nejvyš-
šího projevu vůle občanů. K tomu 
by se našly i další politické strany, 
které volají po referendu. 
Před dvěma nebo třemi týdny 
jsem poslouchal v Českém rozhla-
se diskuzi o tomto nápadu. Dovo-
lil bych si ji shrnout: političtí „no-
váčci“ si ve své naivitě myslí, že je 
to nejlepší nápad a nejlepší řešení 
pro dnešní dobu. Zkušení politici, 
ale i vědci, tvrdí, že referendum je 
možné, dokonce je nutné na úrov-
ni komunální nebo krajské, ale 
v celostátním měřítku by výsledky 
mohly být absurdní. 
Osobně si myslím, a to říkají i od-
půrci, že nejsme připraveni k  ta-
kovému systému, a to už jen proto, 
že demokracie tady existuje teprve 
24 let. Kořeny přímé demokracie 
ve Švýcarsku vyrůstají ze tří pilířů: 
ze středověké formy obecní samo-
správy, z osvícenského vlivu fran-
couzské revoluce, z  liberálního 

hnutí první poloviny 19. století, 
které prodělalo rozmach v  jede-
nácti kantonech s cílem ustanovit 
referendum na  federální úrovni. 
Prostě zavedení takového rozho-
dování potřebuje čas. 
Dalším problémem, a to filozofic-
ko-teologickým, je to, že není mož-
né hlasovat v referendu o normách 
přirozeného práva (v  současné 
době jsou v českém právním řádu 
přirozenoprávního původu práva 
a  svobody obsažená v  Listině zá-
kladních práv a  svobod). Když to 
řeknu ve  smyslu náboženském – 
nesmíme přehlasovat Pána Boha. 
Poslední politické události uka-
zují, jak velký vliv na  rozhodo-
vání člověka mají sdělovací pro-
středky, které velmi často nejsou 
objektivní. Co více, známe z his-
torie propagandu, která vedla 
ke zřízení totalitních systémů. 
Herečka Vlasta Chramostová 
v  rozhovoru 17. listopadu 2013 
řekla, že dnešní doba je ošklivá. 
Máme sice demokratické institu-
ce, ale nemáme demokratické ob-
čany. Jsme nedemokratičtí a  ne-
tolerantní. Těmito slovy končím. 

P. Lukasz Szendzielorz

Naše škola Sokolovská se letos 
v  listopadu zapojila do  projektu 
Měsíc filmu na školách ve spolu-
práci se společností Člověk v tísni. 
V jeho rámci zhlédli žáci 9. roční-
ků film Postavení mimo hru, kte-
rý je spolu s hokejovým národním 
mužstvem zavedl do 50. let a uká-
zal jim, jak politika může ovlivnit 
sport. Gusta Bubník a  jeho spo-
luhráči vzpomínali, jak přes své 
úspěchy, kdy se stali dvakrát mi-
stry světa, nemohli odjet na mis-
trovství světa do Londýna v  roce 
1950. Po  zásahu StB skončili 
ve vězení, před soudem a nakonec 
v uranových dolech v Jáchymově. 
Nejvyšší z trestů zněl 15 let odnětí 
svobody.
Součástí projektu byla též beseda 
s  pamětnicí totalitních režimů, 
paní Nilou Vodičkovou z  Kři-
žanova. Ta proběhla následující 
den po  promítnutí filmu. Žáci 
si z  jejího vyprávění vyslechli 
vzpomínky nejen na  fašistický 
režim, ale hlavně na  období so-
cialismu – nebyly to vzpomínky 
zrovna radostné. Paní Vodičková 
však i  přesto dokázala do  svého 
povídání k mladé generaci vnést 
lidské teplo a nadhled a zdůraznit 
dětem to, co je v životě opravdu 
důležité – lidský život, láska, čest, 
rodina a vzájemné vztahy. 
Jak obě části projektu děti oslovi-
ly, posuďte sami: 
„Film mě zaujal. Když si uvědo-

mím, kolik mladých lidí přišlo 
o své sny a plány ze dne na den… 
A  co víc, nic špatného neudělali. 
Vždycky je zajímavé, když někdo 
vypráví o  svém, takto pohnutém 
osudu. Docela mě i  zarazilo, že 
v  té době lidi takhle mučili. Sice 
už to nikdo nevrátí, ale aspoň 
z  toho máme ponaučení do  bu-
doucna. I  když to ani teď není 
v  politice zrovna ideální, buďme 
rádi, že časy vlády komunistů jsou 
za námi.“ (Anna Kudláčková 9. B)
„Na filmu mě nejvíce zaujalo, že 
byli odsouzeni za nic, jen že hrá-
li hokej. A také to vězení, kde je 

mlátili a vyslýchali, to mě hodně 
překvapuje. A v  jakých podmín-
kách pracovali v  těch uranových 
dolech…“ (Filip Kampas, 9. B)
„Z  filmu mám takový pocit, že 
mě jeho tajuplnost a pravda ještě 
víc utvrdila v tom, že komunisté, 
ať aktivní, či neaktivní, byli po-
řádní… A  mrzí mě čím dál víc, 
že lidi hloupnou a znovu volí tyto 
‚lidi‘.“ (Tomáš Štefka, 9. B)
„Vzpomínky, co nám paní Vodič-
ková vyprávěla, byly k zamyšlení, 
u některých částí mě málem roz-
brečela. Jsem ráda, že žiju v  ta-
kové době, v  jaké žiju, bylo mi 

moc líto paní Vodičkové, někte-
ré vzpomínky, které nám říkala, 
byly strašlivé, např. málem přišla 
o mámu.“ (Nikol, Dostálová 9. B)
„Beseda s  paní Vodičkovou se mi 
velmi líbila. Hlavně proto, že to bylo 
ze života, opravdu to prožila. Říkala, 
co dělal tatínek, že pomáhal lidem, 
aby je nezavřeli, nepopravili za to, že 
třeba měli zabíjačku, nebo něco řek-
li.  Mluvila, řekla bych, velmi otevře-
ně.  Museli utíkat, nemohla studo-
vat. Ta doba byla hrozná a já jsem 
ráda, že dnes se nemusím bát říct 
svůj názor a můžu jít na školu, která 
se mi líbí. Jak řekla paní Vodičková: 
Rodina je to nejcennější, co člověk 
má. Majetek není důležitý.“ (Silvie 
Kučerová, 9. B)
„Paní Vodičková je moc sympatic-
ká paní, která od mala žije v Křiža-
nově. Popisovala nám svoje zážitky 
z války, často dost drsné, a z mno-
ha situací vyvázla jen zázrakem 
živá. A  to, jak do  svých příběhů, 
které se doopravdy staly, vkláda-
la, že je moc důležitá láska. Nejen 
v rodině, ale i mezi lidmi. Majetek, 
že není nic, když máme to nejdůle-
žitější, co mít můžeme, holý život. 
Beseda se mi velmi líbila, pokud to 
mám shrnout, a častokrát mě i do-
jala. A  myslím, že tohle není jen 
můj názor a že většina by se mnou 
souhlasila.“ (Rebeka Gachi, 9. A)

Mgr. Petra Táborská, žáci ZŠ 
Sokolovská, foto: Tadeáš Lenc, 

žák třídy 9. A

Měsíc filmu na školách
Přiblížil se čas Vánoc a  s  ním i  rozzáření adventních světýlek. Také 
v Oslavici byl již potřetí při příležitosti první adventní neděle rozsvícen 
vánoční strom. O kulturní program během této akce se postaraly děti ze 
zdejší základní školy pod laskavým vedením svých učitelek. Po pěkném 
pásmu básniček a písniček s vánoční tematikou se konečně na stromě 
zablýsklo množství zlatých světýlek. A to bylo znamením pro nebeského 
pošťáka. Aby k nám správně trefil, připravili jsme mu cestu ozdobenou 
světýlky svíček. Během chvíle přijel na kole a s velkou brašnou, do které 
mu děti vkládaly dopisy pro Ježíška. Každý, kdo tak učinil, dostal razítko 
nebeské pošty, čokoládovou minci a vánoční perník. Pro všechny byl 
potom připraven horký nápoj na zahřátí a na ochutnání výborné cuk-
roví a malé občerstvení. Ani letos nechyběla sladká specialita v podobě 
výborných vánočních palačinek s čokoládou. A protože k Vánocům pa-
tří i rolničky, tak i ty si mohly děti i rodiče odnést na památku. Celá akce 
byla milým zpříjemněním podvečeru první adventní neděle.
Děkujeme všem, kdo se přišli podívat a samozřejmě také těm, kdo se 
na akci jakkoliv podíleli. Všem přejeme krásné prožití vánočních svát-
ků a mnoho štěstí v novém roce.

Za pořadatele akce Marie Šoukalová, foto: archiv obce

Do Oslavice přijel 
i po roce nebeský pošťák
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Základní organizace Čes-
kého svazu ochránců 
přírody ve  Velkém Me-
ziříčí přeje svým členům, pří-
znivcům i  sponzorům hodně 
zdraví, osobní pohody i  pra-
covních úspěchů v roce 2014.

za ČSOP PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO ČSOP

Oznámení úřadu práce
Na  základě rozhodnutí generální ředitelky ÚP ČR bude ve  dnech 27.  
a 31. 12. 2013 na všech pracovištích Úřadu práce ČR, tedy i na pracovi-
šti Velké Meziříčí a Velká Bíteš, z technických důvodů omezen provoz. 
Potřebná služba bude v uvedené dny klientům poskytnuta pouze ve vý-
jimečných případech a po předchozí dohodě s  vedoucími příslušných 
referátů nebo s ředitelem pracoviště. Veškeré záležitosti roku 2013, pro-
síme, vyřiďte nejpozději ve dnech 23. a 30. 12. 2013.  
Děkujeme za pochopení.    Mgr. M. Čapka, ředitel kontaktního pracoviště

Už jste o  tom slyšeli? Jestli ne, 
tak se to dozvíte ve stejnojmenné 

knížce velkomeziříčské autorky 
Zdeny Polákové. Čeká vás dva-
cet osm veselých básniček, které 
vás zavedou za  známými i  méně 
známými hmyzími kamarády 
do  zahrad, luk, lesních pasek, 
ale i  lidských obydlí. Nahlédnete 
do jejich světa a dozvíte se o nich 
řadu zajímavých, a přitom pravdi-
vých údajů. Kdo se rád směje, tak 
si přijde na své, a kdo si navíc chce 
ještě všechno nakreslit, tak ať už 
si chystá barvičky. V příloze totiž 
najde soubor karet–omalovánek 
všech vtipných ilustrací knížky, 
které namalovala Vlasta Hábo-
vá. Celkový milý vzhled knížky 

podtrhuje i velmi zdařilá grafická 
úprava. Knížka je navíc využitelná 
i pro práci pedagogů v předškol-
ních zařízeních včetně například 
zdravotních či terapeutických 
center. 
Publikaci „Už jste o  tom slyšeli?“ 
vydaly Chaloupky za  finanční 
podpory firem Falco computer, 
Staob Jindřich Drápela, Trioil, 
Lékárna u  sv. Josefa, Paramont, 
Autodoprava Miroslav Šváb 
a města Velké Meziříčí. K dostání 
je ve vzdělávacím středisku Cha-
loupky, Ostrůvek 2 nebo v infor-
mačním centru v přízemí radnice 
ve Velkém Meziříčí.      Jana Audy

Tip na nejen vánoční dárek pro děti

Že dobrovolní hasiči nevyjíždějí jen k požárům, dopravním 
nehodám, mimořádným událostem a nehoní se za hadice-
mi při požárním sportu, ví asi každý, kdo sleduje dění okolo 
sebe.
Kromě těchto činností se hasiči úspěšně věnují výcho-
vě mládeže, prevenci a v neposlední řadě i práci pro obce 
a města. Jsou i důležitým článkem kultury právě v obcích, 
ale i ve městech.
Ne jinak je tomu i  ve  Velkém Meziříčí. Dobrovolní hasiči 
pořádají pro své kolegy i obyvatele města soutěže okresního 
i krajského formátu, a nebojím se říct, že úspěšně. Pořádají 
řadu kulturních akcí jako je již tradiční vánoční bál 25. 12. 

2013, hasičský ples 11. 1. 2014, dětské šibřinky a další. Po-
máhají také městu například při zajištění silvestrovské noci, 
stěhování a úpravě luteránského gymnázia pro účely města 
v souvislosti s rekonstrukcí Jupiter clubu. V rámci pilařské-
ho výcviku jsme skáceli určené stromy na stavbu čarodějnic-
ké vatry na Fajtově kopci v příštím roce. Dne 5. a 6. prosince 
objížděly 3 skupiny místní školy, organizace a večer rodiny 
s dětmi s mikulášskou nadílkou. Je to práce různorodá, zají-
mavá, ale náročná a já za ni všem děkuji. 
Děkuji také všem reprezentantům našeho sboru, kteří hájí 
naše barvy v různých soutěžích. Ať se jim daří i dál.

Miroslav Jágrik, SDH Velké Meziříčí, foto: archiv SDH

V sobotu 30. listopadu jsme také v Martinicích, letos poprvé, slavnost-
ně rozsvítili obecní vánoční stromek. Už ve čtyři hodiny odpoledne 
byla před kulturním domem připravena vánočně laděná scéna, pro-
fesionální ozvučení i osvětlení, výzdoba a občerstvení. V 16.30 zahájil 
slavnostní akci starosta obce, který přítomné přivítal krátkým proje-
vem. Poté přenechal mikrofony martinickým dětem, které navštěvují 
základní školu v Mostištích. Děti si připravily pod vedením paní uči-
telky Mgr. Jitky Dobrovolné krásné pásmo básniček s vánoční a zimní 
tematikou a  jako překvapení pohádku Vánoční bál zvířátek, kterou 
sehrály v krásných kostýmech. K umocnění atmosféry bylo představe-
ní doprovázeno reprodukovanou hudbou. Dětem se vystoupení velmi 
vydařilo a patří jim právem poděkování za to, v jak poměrně krátkém 
časovém horizontu zvládly pohádku nazkoušet a secvičit.  Po jejich vy-
stoupení, které bylo odměněno náležitým a zaslouženým potleskem, 
byla vyhodnocena soutěž o nejkrásnější obrázek s  tématem „Vánoce 
u nás doma“. Všechny děti, které rády malují, se mohly zúčastnit s ob-
rázkem, jenž vytvořily libovolnou technikou. Porota měla hodnotit 
především zajímavý nápad, ale i tak stála před velice těžkým úkolem, 
neboť všechny obrázky byly velmi pěkné a obtížně se z nich dalo vy-
brat několik nejhezčích či nejzajímavějších. Nakonec byli soutěžící 
rozděleni do dvou skupin, dle věku na školáky a předškoláky. V obou 
kategoriích bylo odměněno šest dětí, bez pořadí, a zvláštní cenu do-
stala nejmladší účastnice. Všem dětem, které nakreslily a přinesly svůj 

obrázek do soutěže, patří poděkování. Z obrázků jsme mohli vytvořit 
zajímavou výstavku, která se stala zajímavou kulisou celé akce. Poté, 
co byly rozdány ceny, došlo na  netrpělivě očekávané odpočítávání 
do  rozsvícení vánočního stromku. Starostovi obce spolu s  dětmi se 
podařilo rozzářit světýlka na vánočním stromečku na vteřinu přesně. 
A pak již přišla chvíle pro nebeského anděla. Když se rozezněl zvuk 
rolniček, hledaly pohledem nejen děti, odkud k nám anděl zavítá. Při-
jel na ozdobeném kole, protože měl křídla z nepřetržitého předvánoč-
ního létání a sbírání dopisů pro Ježíška již tak unavená, že jim zkrátka 
musel dopřát odpočinek. Přivítal se s dětmi, promluvil k nim a vybral 
od  nich dopisy pro Ježíška. Všechny děti od  něj dostaly potvrzení, 
aby měly jistotu, že jejich psaní Ježíškovi určitě doručí. A protože měl 
ten večer ještě spoustu práce, musel se rozloučit a odjet zase do další 
vesnice či města. V závěrečné koledě dostali prostor dospělí. Kdo měl 
odvahu, mohl přijít zazpívat, samozřejmě s hudebním doprovodem, 
do mikrofonu. Přestože starosta obce slíbil odvážlivcům odměnu, na-
šel se pouze jeden, který spolu se čtyřmi dětmi směle přistoupil k mi-
krofonu. Ke zpěvu se postupně přidali všichni přihlížející a akce tak 
byla zdárně zakončena. Během celého večera, ale i po jeho oficiálním 
skončení, se mohli všichni zdarma občerstvit svařeným vínem nebo 
horkým čajem a ochutnat výborné vánoční cukroví. Velké poděkování 
patří mistrům zvuku i  světel, nebeskému andělovi, obsluze u občer-
stvení, všem, kteří pomohli s přípravou, a paní učitelce Dobrovolné 

za námět a scénář k celé akci. Díky těmto lidem mohli všichni občané 
Martinic prožít krásný sobotní večer a začít tak dobu příprav na vá-
noční svátky, dobu adventní. Vám všem, ještě jednou díky a krásný, 
požehnaný advent. 

Michal Drápela, starosta obce Martinice, foto: archiv obce 

V pátek 6. 12. 2013 proběhlo v sále hasičské zbrojnice Mikulášské posezení organizované ČSŽ a SDH Velké Meziříčí. Akci zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy, jež 
účastníky dojalo. Všichni zúčastnění dostali malý dárek a rozcházeli se spokojeně domů. 3×foto: Antonín Dvořák

OMEZENÍ PROVOZU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Upozorňujeme všechny občany, že v  pátek 
13. prosince 2013 bude významně omezen 
provoz na  Městském úřadě Velké Meziříčí 
z důvodu každoročního školení zaměstnanců 
z bezpečnosti práce. 
Turistické informační centrum bude v tento 

den zcela uzavřeno a 27. 12. bude jeho provoz 
pouze od 8 do 13 hodin.
V úterý 31. 12. 2013 (Silvestr) pak bude Měst-
ský úřad Velké Meziříčí uzavřen celý den. 
Děkujeme za pochopení.
Ing. Marek Švaříček, tajemník městského úřadu

V Martinicích společně rozsvítili vánoční strom

Hasičina není jen požární sport

Rada města schválila:
• text kroniky města za rok 2012
• uzavření dohody o  podmínkách provedení zá-
chranného archeologického výzkumu
• rozpočtové opatření: zdroj: 396 tis. Kč – pol. 1211 
příjmy – daň z přidané hodnoty, rozdělení: 396 tis. 
Kč – § 3392 záchranný archeologický průzkum při 
rekonstrukci víceúčelového sálu Jupiter clubu VM
• rozpočtové opatření: zdroj 370 tis. Kč – pol. 1211 
příjmy – daň z přidané hodnoty, rozdělení: 370 tis. 
Kč – § 6171 zastřešení dvora Náměstí 28
• rozpočtové opatření zdroj 300 tis. Kč – § 6409 ne-
účelová rezerva, rozdělení 300 tis. Kč – § 6399 plat-
ba DPH – přenesení daňové povinnosti
• rozpočtové opatření: zdroj 5 tis. Kč – § 6409 re-
zerva na dotace a dary, rozdělení: 5 tis. Kč – § 3330 
dar pro Spolek Ludmila, farní odbor Charity Velké 

Meziříčí, účel: Mikulášská nadílka pro obyvatele 
Domova seniorů v podobě balíčků
• uzavření smluv o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR č. 13150743 na akci 
„Realizace úspor energie v  objektu MŠ Čechova“ 
a č. 13150603 na akci „Realizace úspor energie v ob-
jektu MŠ Sokolovská“
Rada města souhlasila:
• ve smyslu § 39 zák. 250/2000 sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů s  přijetím daru 
ve  výši 12.600 Kč pro Základní školu Velké Mezi-
říčí, Oslavická 1800/20 za účelem zakoupení spor-
tovních dresů
• se zapojením transferů účelově určených, přija-
tých na účet města v listopadu 2013, do upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2013. 

Ing. Radovan Necid, starosta města

Rada města projednala dne 4. 12. 2013
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TIP NA 
VÁNOČNÍ DÁREK:

D á r k o v ý  p o u k a z 
n a   p ř e d p l a t n é 

Ve l k o m e z i ř í č s k a
Informace na tel.:  

566 782 009, 
 739 100 979, 

e-mail: 
velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz 

nebo přímo v redakci.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

■ Ledničku Electrolux ERC, 
objem 236 l, š, v, h  – 550, 1250, 
600 mm, tř. A, stará 8 let. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 733  103  595.
■ Krmítko pro ptáčky. Jak 
do zahrady, tak na balkon. Cena 
400 Kč. Ptáčkům se v  něm moc 
líbí. Tel.: 608 261 901.

■ Výkonný herní notebook HP 
Pavilion dv6-6002ev Dark Um-
ber, Windows 7 (64 bit), vhodný 
také pro náročné grafické progra-
my nebo jen administrativní prá-
ci. Procesor Intel Core i5 2410M, 
HD LED displej 15,6" (lesklý), 
RAM 4GB DDR3, 500GB HDD, 
přepínatelná grafická karta AMD 
Radeon HD 6770M, DVD/RW, 
čtečka otisků prstů a paměťových 
karet, alfanumerická klávesni-
ce, 2× USB 2.0 a 2×USB 3.0, 2× 
sluchátka. Notebook je dva roky 

starý a ve výborném stavu. Kon-
takt: tel. 733 185 037, e-mail: su-
perpetra@seznam.cz
■ Kulobrok ZH224 cal. 7×57, 
napínáček, optika Zeiss 7×50, 
málo používaný, včetně brok. 
hlavní cal 16/16 za  12.000 Kč. 
Dále náboje cal 16, broky, lov. 
prach a všechno na výrobu brok. 
nábojů. Mysl. uniformu, vel. 53 
na  postavu 170 cm/70 kg, téměř 
nová, 900 Kč. Tel.: 725 955 665.
■ Přívěs NP 3 N1, 750 kg, nástav-
ba + plachta, uzam. plast. víko. 
Dobrý stav. Cena 8.000 Kč. Tel.: 
739 083 414.
■ Dětské značkové oblečení, do-
voz USA, na chlapečka 0–2 roky, 
na holčičku 0–1 rok. Vše ve vel-
mi pěkném stavu, cena doho-
dou.  Dále prodám kočárek Jané, 
luxusní trojkombinace ve  velmi 
pěkném stavu, barva černožlutá, 
s  bohatou výbavou včetně auto-
sedačky, nánožníku, vhodné také 
na  kolečkové brusle. Je vybaven 
ruční brzdou. Cena dohodou. 
Tel.: 737 751 849.

■ Lištovou sekačku MF 70. Dále 
koupím malotraktor domácí nebo 
tovární výroby. Tel.: 605 895 712. 
■ 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, mas-
kovací oblečení, vatované kabáty, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, vojenské nášivky, 
masky, vojenské čepice, brigadýrky, 
staré fotografie vojáků, staré pivní 
láhve s  nápisem atd. z  vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodáme stavební pozemek 

ve Velkém Meziříčí, lokalita Fajtův 
kopec a Amerika. Více info na tel.: 
605 054 470, RK nevolat.
■ Prodám garáž na  ulici Nad 
Plovárnou. Plocha 25 m2. Tel.: 
777 701 992.
■ Prodám prostorný byt 3+1 + 
garáž v OV, 76 m2, v klidné části 
VM. Provedena nová elektroin-
stalace, včetně datových rozvodů 
(internet + internetová TV), plo-
voucí podlahy, nové dveře, plasto-
vá okna, vlastní plynový kotel. Dvě 
lodžie, garáž v domě (20 m2). Byt 
má jeden vlastní a  jeden společný 
sklep, kočárkárnu, kolárnu. Cena 
2.100.000 Kč, foto a  bližší infor-
mace zašlu e-mailem na vyžádání. 
Tel.: 605 854 094.
■ Prodám byt 1+1 ve Velkém Me-
ziříčí – Mostištích u  Nemocnice 
sv. Zdislavy, v krásné klidné loka-
litě uprostřed přírody. Přízemní, 
bezbariérový, 39 m2, prostorná 
chodba, sklep 4m2 (není započítán 
ve výměře bytu). Po velmi zdařilé 
rekonstrukci. Nové rozvody, od-
pady, elektřina v mědi, podlahové 
topení. Moderně zařízený – ku-
chyňská linka, spotřebiče, náby-
tek. Vhodné k  bydlení, rekreaci 
i  k  investici – v  současné době je 
pronajímán a po dohodě s budou-
cím majitelem může nájem trvat. 

Cena 790.000 Kč. Tel.: 603 541 208.
■ Prodám RD 3+1 po  rekon-
strukci v  Oslavici. RK nevo-
lat. Levně. Tel.: 605  054  470.
■ Koupím garáž na ul. Na Výsluní 
nebo Gen. Jaroše. Tel.: 732 221 288.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v  osobním vlastnictví ve  VM 
o  celkové ploše 82,56 m2 na  ul. 
Pionýrská. Byt se nachází v  2. 
NP cihlového  domu. Dispozi-
ce: 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.  
Informace na  tel.: 736  488  577.

■ Pronajmu nový nezařízený byt 
1+kk po kolaudaci v ul. Za Školou 
ve Velkém Meziříčí. K nastěhová-
ní od 1. 2. 2014. Tel.: 602 572 603. 
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Vel-
kém Meziříčí. Cena 5.500 Kč 
+ inkaso. Tel.: 776  343  319.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí blízko centra v  relativ-
ně  klidné lokalitě  na ulici Bez-
děkov č. 81, obyt. plocha 70 m2, 
5. patro. Dům je zateplen, má 

nová plastová okna a nově rekon-
struovaný výtah. V r. 2011 prošel 
částečnou rekonstrukcí (úprava 
byt. jádra, nové podlahové kry-
tiny, koupelna, WC). Ve vybave-
ní je kuch. linka a  plyn. sporák. 
Vlastní plynový kotel k  ohřevu 
vody, náklady na  teplo jsou mi-
nimální. K  bytu patří 2 sklepní 
kóje (1 na  patře, 2. v  suterénu). 
Nájemné 7.500 Kč/měs. (zahr-
nuje fond oprav, splátka úvěru 
na  zateplení a  správ. poplat-
ky) + záloha na  energie a  vodu 
(cca 2.000 Kč/měs.). Parková-
ní  na  parkovišti před domem. 
Volný ihned. Tel.: 603  834  418. 

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

■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.

■ Žena, 56 roků, hledá přítele. 
Tel.: 733 421 946.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Prodám

Seznámení

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

▶ brigádníky do restaurace
Jde převážně o  víkendové brigá-
dy. Brigáda je vhodná pro absol-

venty hotelové školy a SOU kuchař číšník, ale může 
být i pro studenty jiných oborů středních škol. Po-
žadujeme zručnost a  znalost oboru, spolehlivost 
a příjemné vystupování.

Dále přijme: 
▶ číšníka či servírku – na občasnou výpomoc
Jde o nepravidelné směny při zastupování obsluhy 
restaurace.
Své žádosti vypisujte v  hotelové recepci. Budeme 
vás kontaktovat. Pro bližší informace volejte tel.: 
724 250 315 – p. Vítek – vedoucí provozu.

Hotel a pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí přijme: 

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY 

NA VÁNOČNÍ 
ČERSTVÉ CHLAZENÉ 

KRŮTY A UZENÉ KRŮTY

VÁNOČNÍ  
DÁRKOVÝ  CERTIFIKÁT
Na jakýkoliv jazykový kurz 
JŠ  ECO Velké Meziříčí
● poukaz můžete uplatnit 

v naší škole 
v průběhu roku 2014

● výběr kurzu přenechejte 
na vašich blízkých

Objednávat můžete na: 
eco-prochazkova@seznam.cz

nebo na tel.: 602 325 108  
p. Procházková

Vydělávejte 10 tis. Kč 
ve svém volném čase. 
Volejte 606 750 620.

Komenského 3, Velké Meziříčí
Zveme vás na 3. a 4. adventní neděli 
dopoledne k nám do Krámku u Marušky.

Vánoční cukroví a voňavý punč vám zpříjemní nákup dárečků 
pro vaše blízké. 
Dárky zakoupené u nás vám v tyto dny zdarma zabalí 
náš vánoční anděl.               Těšíme se na vás, Maruška a Eliška.

Ekonom konzult GROUP, s. r. o. Poříčí 1256/11 Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na místo ÚČETNÍ

Náplň práce: podvojné účetnictví, zpracování daňové evidence, 
jednání s klienty
Požadujeme: znalost podvojné účetnictví a daňové evidence, zna-
lost mezd výhodou, znalost účetního programu Winfas výhodou, 
minimálně SŠ vzdělání ekonomického zaměření, schopnost sa-
mostatné práce, časovou flexibilitu.
Nástup od 1. 2. 2014, možnost zkráceného úvazku, zástup za ma-
teřskou dovolenou min. do 31. 12. 2015.
Písemné přihlášky s životopisem zasílejte do 20. 12. 2013 na výše 

uvedenou adresu, popř. na e-mail: fic@fic-ucto.cz. 
Kontakt: tel. 564 109 101, 603 533 187.

Zubní pohotovost:  So 14. 
12. – MUDr.  Milena Vránová, 
Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 688 234. 
Ne 15. 12. – MUDr.   Marwan 
Zreika, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, tel.: 566 533 129. 
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

Střední odborná škola 
Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

přijímá žáky pro školní rok 2013–2014 
do denního maturitního studia a tříletých oborů vzdělání:

Maturitní obor:  23-45-L/01 – mechanik seřizovač
Denní studium je čtyřleté, zakončené státní maturitní zkouškou. 
Žáci budou přijati bez přijímacích zkoušek dle prospěchu.

Učební obory:  29-54-H/01 – cukrář 
  65-51-H/01 – kuchař – číšník
  69-51-H/01 – kadeřník 
  23-56-H/01 – obráběč kovů
Tříleté obory vzdělání jsou zakončené výučním listem. Žáci budou 
přijati bez přijímacích zkoušek dle prospěchu.
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš je státní školou, školné se neplatí.
Dny otevřených dveří se budou konat:  
pátek  13. 12. 2013 14.00–18.00
sobotu  14. 12. 2013   8.00–12.00
pátek  17.   1. 2014 14.00–18.00
sobotu  18.   1. 2014   8.00–12.00

Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, tel.: 566 789 511
e-mail: info@sosbites.cz, www.sosbites.cz

SAUNA – MASÁŽE
DŮM ZDRAVÍ VM
Tel.: 728 382 202

VÁNOČNÍ 
DÁRKOVÉ 
POUKAZY

Nabízíme vám dárkové poukazy 
na  předplatné týdeníku Velko-
meziříčsko – buď klasické tiště-
né noviny nebo možnost pravi-
delného zasílání v  pdf formátu 
na váš e-mail.
Noviny tištěné nabízíme se sle-
vou 10 %, vyzvedáváte si je v ně-
kterém z našich prodejních míst. 
Lze je i zasílat poštou (s poštov-
ným). 
Více informací o  předplatném 
a  dárkových poukazech získá-
te v  redaci Velkomeziříčska, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
tel.: 566  782  009, 739  100  979, 
od úterý do pátku od 8 do 15.30 
hodin nebo si pište na  e-mail: 
velkomeziricsko@velkomezi-
ricsko.cz                                   -red-

Co dát svým blízkým pod stromeček?

O d ě v y 
R O S E - M 

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí

 nabízí
▶ flaušové kabáty
    dámské i pánské

▶ zimní bundy 
   vel. 38–60

Zakázkové krejčovství
Tel.: 566 520 355

Hledáme 
pronájem domu 

ve Velkém Meziří-
čí nebo jeho nej-

bližším okolí. Tel.: 
774 446 503.
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PoděkováníBlahopřání

sUdokU

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

společenská RUbRika

Vzpomínky

Vlastivědná 
a genealogická společnost 
při Jupiter 
clubu Velké 
Meziříčí
zve na přednášku
Bolívie, přednáší 
Mgr. Ondřej Herzán
předsálí kina Jupiter club, 
v 15.30 hodin

V letošním roce je vánoční strom splněných přání již 
popáté v Jupiter clubu. Všichni, kteří chtějí udělat ra-
dost nejenom sobě a svým blízkým, mohou do čtvrtka 
18. 12. 2013 navštívit programové oddělení v Jupiter 
clubu (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.  -hs-

Vánoční strom splněných přání

Tak jako každý rok i  letos vydalo Turistické in-
formační centrum Velké Meziříčí čtrnáctidenní 
stolní kalendář pro rok 2014 – Události minulé-
ho století. Velké Meziříčí v minulém století pro-
šlo celou řadou událostí nejenom slavnostních, 
budovatelských, ale i tragických, na které se do-
dnes vzpomíná. Připomeňme si proto alespoň 
jejich část. 
Kalendáře se prodávají za 90 Kč na radnici v Tu-
ristickém informačním centru Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1.                                                                             -tic-

Nový kalendář s událostmi z našeho města Sbor dobrovolných hasičů 
ve Velkém Meziříčí vás zve na 

Tradiční 
vánoční bál. 

25. 12. 2013 v sále hasičské zbrojnice. 
Hraje skupina MARATON. 

Začátek od 20.00. 
Občerstvení a točené pivo zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt 
Zdravé město a  místní Agendu 21, vyhlásilo 
soutěž Vánoční město. Do ní se mohou přihlásit 
všichni obyvatelé města a  jeho městských částí 
i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí.
• Zdobíte svá okna, dům nebo předzahrádku 
v čase podzimním, adventním nebo vánočním? 
– přihlaste se! • Líbí se vám sousedova advent-
ní nebo vánoční předzahrádka, jeho vánoční 
okno? – přihlaste ho! • Zaujaly vás adventní 
nebo vánoční výzdoby restaurací, firem a dalších 
subjektů? – přihlaste je!
Kategorie: •  podzimní, adventní a vánoční výzdo-

ba oken, balkonů a  lodžií • podzimní, adventní 
a  vánoční výzdoba domů a  předzahrádek, která 
je viditelná přímo z ulice. Termín: podzim a zima.
Hodnotí odborná komise – zástupce Rady města 
VM, zástupce komise Zdravé město Velkého Me-
ziříčí, zástupce zahradnické firmy, laická veřejnost 
– fotosnímky přihlášených výzdob budou zobra-
zeny na www.mestovm.cz  s možností hodnocení. 
Zhotovený fotosnímek výzdoby (i  z  mobilního 
telefonu) zašlete  na  ic@mestovm.cz nebo osob-
ně odevzdejte na Turistické informační centrum 
města VM s uvedením adresy vyfotografovaného 
místa do 31. 12. 2013.                                           -mš-                                  

Soutěž Vánoční město

Český červený kříž Velké Meziříčí děkuje za získání plakety dr.  Ján-
ského p. Ludvíku Bukovi, Marii Hobzové z Velkého Meziříčí a Karlu 
Lázničkovi z Měřína. 
Dále také děkuje členkám ČČK za vykonanou práci v roce 2013. Všem 
přejeme krásné prožití svátků vánočních a  v  novém roce vše jen to 
dobré…

Výbor ČČK Velké Meziříčí

Poděkování členům červeného kříže

Dne 14. prosince 2013 si připomeneme 4. smutné výročí ode dne, kdy 
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Ludvík Zelený 
ze Skleného nad Oslavou. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 
a všem za tichou vzpomínku děkuje rodina.

❧ Roky plynou jak tiché řeky 
proud, jen vzpomínky zůstanou 
a nedají zapomenout. ❧

Dne 14. 12. 2013 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana 

Jindřicha Baráka
 z Rudy.

Stále vzpomíná celá rodina.

Už tuto sobotu 14. 12. od  14.40 hodin mů-
žete zavítat na Magické předvánoční setkání 
s novým projektem Amira Angels ve Velkém 
Meziříčí při občanském sdružením Zlatý 
Kašmír. V 15 hodin vás seznámíme s náplní 
Amira Angels a  následně budeme pokračo-
vat intuitivní přednáškou na  téma minulost, 
přítomnost a budoucnost, aby si každý mohl 
uvědomit a  procítit, že naše náplň je velmi 
důležitá pro dnešní dobu, pro přirozený vý-
voj každého člověka zde na Zemi, aby mohl 
každý z nás žít šťastný, spokojený, láskyplný, 
zdravý a úspěšný život. 
V  přestávkách si budete moci ochutnat la-
hodné čajíčky, kávičku či vodičku, pokochat 
se pozitivními předměty, které si budete moci 

i  zakoupit. Jestliže můžete donést na  zpří-
jemnění atmosféry něco dobrého ke  kafíč-
ku – cukrovíčko a podobně, zajisté to potěší 
všechny přítomné a předem děkujeme. Pokud 
budete chtít donést na ukázku svoji tvorbu, či 
cokoliv na doladění našeho společného setká-
ní, už předem se těšíme ze společného pro-
žitku. 
Dále je pro vás nachystaný čas pro vaši vlast-
ní realizaci – malování vánoční mandaly 
– v  příjemné atmosféře si budete moci pře-
nést na papír vaše souznění, to, co se vám líbí 
a  je vám příjemné a  tuto tvorbu si odnesete 
domů…
Kdo by měl zájem zabrouzdat do  tajemství 
karet, může si vybrat z několika druhů – ob-

rázek či text na  povzbuzení bez jakéhokoliv 
komentáře – jen pro vás, nebo se může ptát 
na  konkrétní otázku a  dostane odpověď dle 
karet a v případě zájmu i  s výkladem. Karty 
mohou být obrazem naší duše, našich snů, 
ale především záleží na každém jedinci, jak se 
k výkladu postaví on sám…
Na závěr vás čeká vánoční kruh přání. Před-
pokládaný konec je v  19 hodin. Vstupné je 
100 Kč. 
Najdete nás na adrese Pod Hradbami 9, bu-
dova M.S.Quatro (mezi Elektro Spáčil a Falco 
computer vedou schody, po  kterých se ná-
sledně dáte doprava úplně dozadu).

Těšíme se na setkání s vámi. Za tým Amira 
Angels Julie, www.amira-angels.cz

Pozvánka na magické předvánoční setkání

Dne 13. prosince slaví má vnučka 

Katka Stará 
20. narozeniny.

Když nám nedovolí se spolu stý-
kat, tak alespoň takhle Ti přeji, ať 
najdeš u svých doma vše, co po-
třebuješ ke štěstí.
Mám Tě moc ráda a vždy budeš  
Kačenka, mé sluníčko.
Doufám, že Ti to rodiče přečtou.

Babička

V úterý 10. prosince jsme vzpo-
mněli již 3. výročí úmrtí paní 

Jarmily Borkovcové 
z Tasova. 

Vzpomínají děti s rodinami.

Poděkování poctivému nálezci
Děkuji touto cestou neznámému pánovi, který 28. 11. našel v prodejně 
Domusu moji peněženku a odevzdal ji na pokladně. 
Dík patří i paní pokladní, která zařídila vrácení peněženky.

B. Sobotková

Pozvánka na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

zve veřejnost na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají:
v pátek 13. prosince 2013  od 14 do 18 hodin
v sobotu 14. prosince 2013  od 8 do 12 hodin
v pátek 17. ledna 2014   od 14 do 18 hodin
v sobotu 18. ledna 2014  od 8 do 12 hodin
v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239.
Zájemci získají podrobnější informace o studiu, 
prohlédnout si mohou vybavení jednotlivých učeben.

Na vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Pozvánka na filmové promítání 

Čtvrtek 12. 12. 2013 v 18.00 kino Jupiter clubu
Promítání dokumentárních filmů z  historie 
Velkého Meziříčí, Jiří Michlíček s  podporou 
města uvede první z plánovaných filmových ve-
čerů pod názvem Když se ještě filmovalo.

(Více o této akci čtěte na straně 2)

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádají TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ  
v sále luteránského gymnázia.
Zahájení: v  pondělí 13. ledna 2014 v  19 hodin, ukončení 24. února 
2014. Zahrnuje celkem 7 vyučovacích lekcí.
Cena kurzu: 1400 Kč/taneční pár.
Přihlásit se můžete nejpozději do 10. ledna 2014 na programovém  od-
dělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004-5 nebo na program@jupiterclub.cz

Taneční pro pokročilé

Pozvánky pro budoucí 
prvňáčky
▶ ▶ Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pořádá ve stře-
du  11. prosince 2013 a v úterý 28. ledna 2014, 15.00–16.30 hodin 
tradiční miniškoličku. 
Na návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Libuše Blahová, Libuše 
Dufková a paní ředitelka Dagmar Suchá.

▶ ▶ Základní školaVelké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organi-
zace, pořádá ve středu 11. prosince 2013  tvořivou školičku od 15.30 
hodin a v pondělí 27. ledna 2014 sportovní školičku od 15.30 hodin.
Na návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Jaromíra Chalupová 
a Věra Miškelová.

▶ ▶ Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská, 
pořádá v budově na ulici Komenského v pátek 10. ledna 2014 
zábavné odpoledne od 15 hodin.
Na setkání se těší paní učitelka budoucích prvňáčků Petra Ráčková.                                 

Vánoční koncert
skupiny Geneze
středa 25. prosince 

2013 v 15.30 
kostel sv. Mikuláše 

Velké Meziříčí

9 2 6 5 3 4 7 8 1

8 3 4 1 9 7 5 2 6

7 5 1 2 6 8 4 9 3

6 8 2 7 1 5 3 4 9

4 1 7 9 2 3 6 5 8

3 9 5 4 8 6 1 7 2

1 7 8 6 4 2 9 3 5

2 4 9 3 5 1 8 6 7

5 6 3 8 7 9 2 1 4

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 29620
Obtížnost: střední

9 2 8 5

4 6 5 9

5 1 9 6

2 7 9 8

7 3 5

3 5 1 6 7

8 9 7

4 1 3 5 8

5 1 2 6 4

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 21150
Obtížnost: střední



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 44 | 11. pRosInce 2013 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 44 | 11. pRosInce 2013

divadelní sezona jaRo 2014

kph - další konceRt sezony 2013/2014

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,  více informací 

získáte na programovém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17,  
Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 001

Změna programu vyhrazena!

Český svaz  žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s.r.o., Velké Meziří-
čí zvou na výstavu NĚŽNÉ VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
pondělí 9. prosince – středa 11. prosince 2013 
luteránské gymnáziu (náměstí – naproti kostelu) 9–17 hodin.
Výrobky z  těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, ko-
rálků, slámy, včelího vosku, vlny příze a dalších přírodních materiálů. 
To vše v krásné vánoční výzdobě i s ukázkami vánočního stolování. 
Několik vystavovatelů můžete pozorovat při práci a  řadu výrobků 
zakoupit. Těšíme se na vás, na příznivce vánočního tvoření! Vstupné 
dobrovolné!    -hs-

Vánoční výstava

Vážení občané, 
dostává se vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné 
diskuze s občany našeho města 13. listopadu 2013.
Cílem této diskuze 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
     ☐  Zajistit 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 graffitů 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 konceRty

TASOVSKÝ  VÁNOČN Í 
KONCERT

21. prosince 2013 – sokolovna Tasov
Účinkují: Vendula Příhodová & spolužáci 
(studenti muzikálového herectví JAMU)

 16.30 – program ve dvoře, 17.00 – odpolední koncert
 19.00 – program ve dvoře, 19.30 – večerní koncert
Výtěžek z koncertu bude použit na znovuvybudování vyhořelého 
tábora. Předprodej vstupenek od 4. 12. 2013 v obchodě Jednota 

v Tasově, MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. 
Cena místenky je 100 Kč. Pořadatel koncertu: TJ SOKOL TASOV 

ve spolupráci s OÚ TASOV
Mediální partner týdeník

Vážení návštěvníci divadelních představení, i když rekonstrukce vel-
kého sálu stále trvá, snažili jsme se pro vás zachovat divadelní sezo-
nu. Zvolili jsme taková divadelní představení, která je možno ode-
hrát opět v kině Jupiter clubu.

Březen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
HESLO MORÁLKA – divadlo Palace
V  loveckém zámečku ba-
rona Holbacha pózuje 
polonahý Denis Diderot 
pro madame Therboucho-
vou, se kterou vede velmi 
„galantní“ rozpravu, když 
tu je z  milostných hrátek 
vyruší v  naléhavé žádosti 
filozofův sekretář. Je třeba, 
aby Mistr okamžitě napsal 
příspěvek do  slavné ency-
klopedie – heslo Morálka. 
Tak začíná Diderotův bláz-
nivý den, během kterého je 
populární osvícenský filo-
zof se sklony k libertinství neustále vyrušován při svých pokusech jak 
v oblasti filozofie, tak i při milostných spádech.
Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pindejová a další

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
divadlo Komediograf
První příběh z  Divo-
kého západu o  Butchi 
Cassidym a  Sundance 
Kidovi napsali Robert 
LeRoy Parker a  Harry 
Alonzo Longabaugh. 
Napsali ho tím, že se 
narodili, že spolu krad-

li, a že spolu zemřeli – Butch Casidy a Sundance Kid. Druhý příběh byl 
už o jejich legendě, která se z nich stala – ve slavném filmu hráli Robert 
Redford a Paul Newman.
Naše zpracování stejného příběhu je z dneška, z doby, kdy by chlapi 
chtěli být chlapy, kdy by potřebovali, aby jim alespoň jednou za čas „vi-
sely kolty proklatě nízko u pasu“, aby si to mohli s grázlem jednoduše 
vyřídit... bohužel jim toho od pasu visí čím dál míň...
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková

Květen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Stylová anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi. Po pa-
desáti letech se setkává slavný spisovatel se svou dávnou láskou. Je tu 
ale ještě jeho komorník... 
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY– divadlo MALÉhRY

Komedie o tom, jak se na jedné straně viditelně prospěšná idea může 
v rukou „nepravých“ stát pastí pro ty slabší, hledající. Reflexe dnešní 
společnosti, našich představ a snů… Děj je zasazen do prostředí fiktiv-
ního Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na ma-
teřské dovolené, zubní hygienistka a  psychiatrička. Pomocí praktik 
duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a  být 
BIO. BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zeměděl-
ství, může znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vněj-
ším světě, dnes chce „poznat sám sebe“. Obojí může být dobrý byznys!
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská

Cena permanentky na  4 představení je 1.000 Kč, rezervace 
míst a  bližší info na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč. 
Elevace sedadel (odstupňované hlediště).                                     

Změna programu vyhrazena! -zh-

Potěšte své nejbližší vánočním dárkem v  podobě permanentky 
na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu. 
Podrobnější informace o  vánočních poukazech získáte na  pro-
gramovém oddělení Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.:  
566 782 004-1. 

Tip na vánoční dárek

Moravské klavírní trio a  operní hosté 
(Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – 
housle, Miroslav Zicha – cello, Marta 
Reichelová – soprán, Roman Hoza – ba-
ryton). 
Moravské klavírní trio ve  spolupráci s  oper-
ními sólisty představí svátečně laděný pro-
gram, zaměřený také na  slavné árie a  dueta 
z oper a operet světového repertoáru. Vstupné: 
180/130 Kč (děti, studenti, senioři). 
Pondělí 6. 1. 2014 v koncertním sále Jupiter 
clubu, 19.00.             Foto: zdroj www.globart.cz

Malíř Ludvík Tunkr zve zá-
jemce na  prohlídku svých 
obrazů do  ateliéru v  Osové 
Bítýšce. Nutno přihlásit se 
předem. Tel.: 777 204 924.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede 
taneční zábavu se skupinou 

Legendy se vrací, 
pátek 7. února 2014 od 20.00, 
sál luteránského gymnázia, 
od půlnoci rocková diskotéka  DJ BOND. 
Vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 
300 Kč. Rezervace a prodej na programo-
vém oddělení JC, (po–čt 8.00–16.00, pá 
8.00–14.00) nebo na tel.: 566 782 004, (001).

Výstava betlémů

Novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 

Betlemářský spolek Netín 
a farnosti Měřín a Netín 
vás zvou na výstavu bet-
lémů 
24. 12. 11–15 hodin
25. 12.   9–11, 13–18 hodin
26. 12.   9–15 hodin
na faře v Netíně.

K 1. výročí byl vydán Netínský 
vánoční betlém.
Betlém lze zakoupit v knihku-
pectví pana Syptáka, 
cena 99 Kč.

Pozvánka do ateliéru...
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Zleva trenéři Aleš Horký, Karel Nekvasil – šéftrenér 
mládeže – a Jiří Štourač. Další 2 snímky jsou 
z tréninků přípravky. 3× foto: Iva Horká

Horácký hokejový klub (HHK) 
Velké Meziříčí pořádá nábor no-
vých hráčů do  klubu. Nábor se 
týká dětí od  zhruba čtyř let, ale 
přivítáme také žáky navštěvující 
základní školu, a  to od  1. do  5. 
třídy. Klub HHK Velké Meziříčí 
nabízí všem dětem možnost na-
učit se bruslit, hrát nejrychlejší 
kolektivní sport na světě a získat 
mnoho nových kamarádů a  zá-
žitků. Přiveďte své dítě k  nám. 
Nevadí, že neumí bruslit, pod ve-
dením trenérů je to naučíme.
Proč bych měl začít
Lední hokej je český národní 

sport, patříme k  nejlepším tý-
mům planety, máme zlaté me-
daile z  olympiády a  mistrovství 
světa, řada českých hráčů se 
dokázala prosadit v  nejslavnější 
soutěži světa NHL, ale hlavně, 
lední hokej je krásný a  divácky 
velice atraktivní!
Proč bych měl tedy začít? Naučím 
se bruslit, získám sílu, vytrvalost, 
rychlost, zlepším koordinaci 
a  mnoho dalších pohybových 
aktivit. Dovednosti, které se na-
učím, podpoří to, co se učím 
doma a ve škole. Týmová spolu-
práce, rozdělení úkolů, vzájemná 

podpora, to jsou vlastnosti, které 
uplatním i ve svém životě. Nejdů-
ležitější je však zábava, nadšení, 
radost, kterou hokej poskytuje!
Pro koho je přípravka určena
Přípravka je pro děti od mateřské 
školky (cca od  4 let) až po  dru-
hou třídu. Při tréninku mohou 
být přítomni i rodiče.
Co potřebuji
Samozřejmě brusle, helmu, ho-
kejku. Případně chrániče loktů 
a  kolen. Nakonec pak teplé ob-
lečení (mohou být i  oteplovač-
ky) a rukavice (stačí opět nějaké 
silnější klasické, palčáky apod.). 

Kompletní výstroj není zpočátku 
potřebná, to až dítě zvládá zákla-
dy bruslení.
Kdy je trénink
Tréninky přípravky jsou pra-
videlně každý týden v  pondělí 
a ve středu od 15 hodin, ve čtvr-
tek od 15.30. 
Tréninky mladších žáků probíha-
jí v pondělí od 16 hodin, ve čtvr-
tek od 16.45 a v pátek od 15.15. 
Přesné časy tréninků najdete 
vždy v  aktuálním rozpisu ledu 
na  webu HHK www.hokejvm.cz 
nebo na zimním stadionu.
Jaká je organizace tréninku

Děti se převlékají v  kabině. Věci 
si berou s  sebou domů. Trénink 
trvá hodinu na  ledě. Děti jsou 
rozděleny podle věku a  doved-
ností do skupinek. Každá skupin-
ka má svého trenéra, který se jí 
věnuje.
Důležité – účast na  trénincích 
přípravky je ZDARMA!
Nemusíte se starat o  příspěvky 
a poplatky, první rok je v hokejo-
vé základně zcela zdarma! 
Nikdo z  trenérů nepředpokládá, 
že do přípravky nastoupí perfekt-
ní bruslař. Přípravka je od  toho, 
aby se kluci a holky naučili prv-

ním krůčkům a postupně zvládli 
základní bruslařské dovednosti. 
Takže neváhejte a  přijďte! Rádi 
vás naučíme vše, co má hokejista 
a hokejistka umět!
Koho zkontaktovat
Všechny potřebné informace 
zájemcům o bruslení a lední ho-
kej poskytnou trenéři přípravky 
Jiří Štourač na  telefonním čísle 
732 542 004 a Aleš Horký na tel. 
čísle 739  446  820. Informace 
o mladších žácích podá šéftrenér 
mládeže Karel Nekvasil na  tel. 
čísle 736 671 165.

Připravil: Aleš Horký

Horácký hokejový klub hledá mladé hokejisty a hokejistky

Ve  čtvrtek 5. prosince proběhl 
tradiční, letos jubilejní dvacá-
tý ročník sportovní soutěže pro 
žáky a žákyně 8.–9. tříd Základ-
ní školy Oslavická Velké Meziří-
čí. U  zrodu myšlenky uspořádat 
pravidelné měření skokanských 
dovedností žactva byl i  jeden 
z  čestných hostů Mgr.  Zdeněk 
Liška. 
Před slavnostním zahájením sko-
kanské soutěže kategorie chlapců 

předvedli svoje taneční kreace 
děvčata a  chlapci pod vedením 
vychovatelek školní družiny. Pak 
přišla na řadu povzbuzující slova 
zástupců města Velkého Meziříčí 
– místostarosty Josefa Komínka, 
členky sportovní komise a dlou-
holeté úspěšné trenérky atletiky 
Ing. Zuzany Villertové – a v ne-
poslední řadě popřála závodníků 
hodně úspěchů i  ředitelka školy 
Mgr. Dagmar Suchá. 

V  samotném měření skokan-
ských dovedností si mezi čtr-
nácti osmačkami nejlépe vedla 
Eliška Běhounková, která svým 
soupeřkám „odskočila“ o  pěk-
ných pár centimetrů a  výkonem 
140 cm získala cenné prvenství. 
O  pořadí na  druhém a  třetím 
místě musel rozhodovat až vět-
ší počet nezdařených pokusů. 
V  nich měla kladnější bilanci 
Lenka Horká před Janou Dvo-

řákovou obě zdolaly 120 cm. 
Mezi žákyněmi 9. třídy obhájila 
svoje dosavadní výsadní postave-
ní Tereza Očenášková, které sta-
čilo na suverénní vítězství pouze 
130 cm. O  druhé a  třetí příčce 
se rozhodovalo opět v počtu ne-
zdařených pokusů ve  prospěch 
Terezie Večeřové před Alenou 
Milotovou.
Daleko vyrovnanější byla ka-
tegorie chlapců. Mezi osmáky 

sice nenašel přemožitele Jaroslav 
Běhounek a  po  zdolání 142 cm 
vystoupal na  metu nejvyšší. 
Za  jeho výkony pak zaostali Jan 
Kratochvíl a Tomáš Doležal, kteří 
shodně přeskočili 139 cm, ovšem 
lepší úspěšnost byla na  straně 
dříve jmenovaného. 
Drama vyvrcholilo v  souboji 
nejstarší kategorie chlapců 9. 
tříd. Suverénně a  „bez ztrá-
ty kytičky“ si do  výšky 151 cm 

vedli dva závodníci. Následná 
výška 154 cm byla již konečnou 
pro Jana Žejška. V  této chvíli 
zariskoval „třetí vzadu“ Mar-
tin Mezhlumyan a  přesunul si 
zbývající pokus na  další výšku 
157 cm. Tu na rozdíl od Domi-
nika Vlacha zdolal a  následně 
ještě přidal jako bonus ke  své-
mu dosavadnímu osobnímu 
maximu ještě šest centimetrů 
k dobru.

Žáci letos poměřili síly v jubilejním, již dvacátém ročníku Mikulášské laťky
XX. ročník Mikulášské laťky
Výsledky:
Kategorie dívky
9. třídy:
1. Očenášková Tereza 130 cm
2. Večeřová Terezie 110 cm
3. Milotová Alena 110 cm
8. třídy:
1. Běhounková Eliška 140 cm
2. Horká Lenka 125 cm
3. Dvořáková Jana 125 cm
Kategorie chlapci 9. třídy:
1. Mezhlumyan Martin 160 cm
2. Vlach Dominik 154 cm
3. Žejšek Jan 151 cm
Kategorie chlapci 8. třídy:
1. Běhounek Jaroslav 142 cm
2. Kratochvíl Jan 139 cm
3. Doležal Tomáš 139 cm

Hájit barvy ZŠ Oslavická VM 
v  okresním finále XVII. ročníku 
Vánoční laťky ve čtvrtek 19. pro-
since 2013 v prostorách velké tě-
locvičny Základní školy Oslavic-
ká (8.45–13.15) budou:
9. tř.: Očenášková Tereza, Ve-
čeřová Terezie, Mezhlumyan 
Martin, Vlach Dominik, Žejšek 
Martin, Sedláček Karel, Křenek 
Tomáš, Pánek Daniel, Pokorný 
Marek, Vlach Stanislav
8. A: Běhounková Eliška, Dvořá-
ková Jana, Štěpánková Veronika, 
Běhounek Jaroslav
8. B: Dvořáková Natálie, Horká 
Lenka, Kratochvíl Jan, Doležal 
Tomáš, Hladík Ondřej, Smejkal 
Jan -záv-

Společná fotografie všech, kteří dosáhli na stupně vítězů. Foto: Matěj Měrtl Dvacátý ročník Mikulášské laťky byl doplněn programem. Foto: Martina Strnadová

Mezi osmáky zvítězil Jaroslav Běhounek. Foto: 
Martina Strnadová

Kategorii nejstarších chlapů ovládl Martin 
Mezhlumyan. Foto: Martina Strnadová

-záv-
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kUželky
OP kadeti U17
Sokol Bystřice nad Pernštejnem 
– BK VM 62:58 a 54:61
Na  předzápasovém tréninku 
v  pátek večer bylo dvanáct ka-
detů, tedy plná sestava. V sobotu 
ráno odjíždělo na  zápas pouze 
osm mladíků. Do rána se objevily 
nějaké virózy a také rodinná akce 
a rázem nás bylo o čtyři méně. 
V  prvním zápase se nám vůbec 
nedařilo při zakončení a  v  po-
lovině zápasu jsme prohrávali 
o  dvacet bodů. Obrana nebyla 
špatná, ale 20 bodů za 25 minut 
zápasu bylo mizerných. V  polo-
vině třetí čtvrtiny jsme začali hrát 
pres po celém hřišti a moc nechy-
bělo a podařilo se nám vyrovnat. 

Pět sekund před koncem za stavu 
60:58 šel Martin Šmíd nájezdem 
do  koše a  bohužel, neproměnil. 
Za  neproměnění mohou také 
křeče v  nohou, které ho trápily 
oba zápasy. Bohužel se projevil 
také počet hráčů, protože pres 
je fyzicky náročný a  také se po-
sbírá více faulů než při normální 
obraně.
Ve  druhém zápase jsme celo-
plošnou agresivní obranu chtě-
li praktikovat celý zápas a  byli 
jsme přesvědčeni o našem úspě-
chu. Ukázalo se to jako správná 
úvaha, nicméně moc nechybělo 
a  i druhý zápas jsme mohli pro-
hrát. Tým se dostal do  velkých 
problémů s  fauly. Kuba Mezlík 

se vyfauloval už na  začátku tře-
tí čtvrtiny zápasu, téměř celou 
poslední čtvrtinu dohrávalo pět 
našich hráčů se čtyřmi fauly, tedy 
s  hrozbou pátého faulu, který 
znamená ukončení zápasu pro 
dotyčného hráče. Nakonec se 
vyfauloval už jen Jirka Studený 
a  zbývajícím hráčům se podaři-
lo s obrovskou disciplínou a vůlí 
dotáhnout zápas do  vítězného 
konce. Za podaný výkon je potře-
ba chlapce pochválit, protože se-
zona je dlouhá a musíme počítat 
s tím, že vždy nebude tým kom-
pletní a kadeti se s tímto handica-
pem dokázali úspěšně vyrovnat, 
i když se jeden zápas prohrál.
Sestava týmu: Jaroslav Rosa, 

Adam Ostrý, Jakub Mezlík, Jan 
Sýkora, Lukáš Ivančík, Martin 
Šmíd, Jiří Studený a Tomáš Dole-
žal, trenér Tomáš Rapušák.
Tabulka sk. Západ (kadeti U17)
1. SK Žabovřesky 12 10 22
2. TJ Třebíč 12   8 20
3. BK Velké Meziříčí 12   8 20
4. BK Žďár n. Sáz. 12   7 19
5. BŠM Brno B 12   2 14
6. Bystřice n. Per. 12   1 13
Příští program BK:
BK Velké Meziříčí (kadeti U17) – 
Žďár nad Sázavou, sobota 21. 12. 
v 9.00 a 11.00 ve Velkém Meziříčí 
(tělocvična ZŠ Školní)
Jiskra Kyjov – BK Velké Meziří-
čí (muži), sobota 21. 12., 16.00 
v Kyjově

Oslabení basketbaloví kadeti byli úspěšní jen napůl

HLC Bulldogs Brno – HHK VM 
B 0:7 (0:3, 0:0, 0:4)
Rozhodčí: Scheiner – Trmač, 
Tanenberger. Diváků: 31. Po-
měr střel: 19:50. Branky: 2. Hubl 
(Navrátil), 6. Malec, 19. Navrátil 
(Barák, Pokorný), 45. Kampas 
J. (Kampas M., Musil Š.), 52. 
Frühauf (Vrána), 54. Musil Š. 
(Kampas M.), 59. Peterka (Barák, 
Hubl). Vyloučení: 5:5. Využití: 
0:1. Oslabení: 0:1. Sestava HHK: 
Šeba (Kočí) – Kudláček M., Bra-
dáč – Peterka, Pokorný – Musil 
F. – Vrána, Frühauf, Malec – Na-
vrátil, Barák, Hubl – Kampas M., 
Kampas J., Musil Š. 

Jednoznačné vítězství a  povinné 
tři body si odvezlo meziříčské 
béčko z  Boskovic. Jeho soupeř 
se dvěma pětkami neměl šan-
ci odolávat soustavnému tlaku 
na  svoji branku. Hned ve  druhé 
minutě využil přesilovku Hubl. 
V 6. minutě hráli v početní výho-
dě pro změnu domácí, ale jejich 
rozehrávku na  modré zachytil 
Malec a  své sólo s  přehledem 
proměnil. Až do  předposlední 
minuty úvodní části probíhalo 
marné dobývání branky Brňanů, 
které ukončila až akce druhé pět-
ky hostí a Navrátil zvýšil na 3:0. 
V prostřední třetině pokračovali 

hráči HHK ve své nátlakové hře, 
ale nakonec z  toho byl pouze 
boj se soupeřovým gólmanem 
a  vlastní nemohoucností. Záslu-
hou laxního zakončování a  ně-
kdy až profesorské hry tak třeti-
na skončila 0:0. Hra bez branek 
naštěstí skončila záhy po začátku 
poslední části. Ve  45. minutě se 
konečně prosadili i  mladíci ze 
třetí lajny a  Jiří Kampas přidal 
čtvrtou branku. Po  pátém gólu 
Frühaufa v 52. minutě pak domá-
cí hokejisté definitivně odpadli 
a další trefy Štěpána Musila a Pe-
terky jenom potvrdily rozdíl mezi 
oběma týmy.

Další výsledky 9. kola: Náměšť 
– Telč 8:6, V. Bítýška – RH Cen-
trum 0:3, Zastávka – Šerkovice 
12:2, Křižanov – V. Bíteš B 4:5 
po nájezdech. 
Druhou polovinu základní části 
začneme proti domácímu Kři-
žanovu v  neděli 15. 12. 2013 
od 15.30. 
1. RH Centrum Brno 9 7 0 2 0 64:20 23
2. Vel. Meziříčí B 9 7 0 0 2 46:26 21
3. Náměšť nad Osl. 8 6 0 0 2 53:33 18
4. Telč 9 4 1 1 3 52:31 15
5. Velká Bíteš B 9 4 1 1 3 33:33 15
6. Zastávka 9 3 2 1 3 46:42 14
7. Veverská Bítýška 8 3 2 0 3 26:24 13
8. Křižanov 9 2 0 1 6 40:57 7
9. Bulldogs Brno 9 1 0 0 8 32:72 3
10. Šerkovice 9 1 0 0 8 26:79 3

-ht-

-rap-

Hokejové béčko přivezlo z Boskovic tři body

Druhou adventní sobotu se 
v  hale 3. ZŠ konal první ročník 
nohejbalového turnaje trojic. 
Organizátoři turnaj pojali jako 
upoutávku na  nově vznikající 
dlouhodobou soutěž v  našem 
městě. 
Od  osmi ráno bylo připraveno 
utkat se o  vítězný pohár osm 
mužstev. Tři z Velkého Meziříčí, 
dvě z  Měřína a  Oslavice a  jed-
no z  Radostína nad Oslavou. 
Byly rozděleny do  dvou sku-
pin po  čtyřech, kde se utkaly 
dvoukolově. Ze skupin vzešlo 
nasazení do  čtvrtfinálových 
bojů. Kdo ve  čtvrtfinále pro-
hrál, v turnaji končil. To se stalo 
osudné pro všechny meziříčské 
týmy a radostínské borce. A tak 
se semifinále stalo záležitostí 
Měřína a  Oslavice. Na  bratro-
vražedný boj nedošlo, protože 
v  prvním semifinále oslavičtí 
Švagři porazili Měřín A  v  dru-
hém Měřín B Oslavici. V  zá-
pase o  třetí místo zdolal Měřín 
A  Oslavici 2:0. Na  řadu přišlo 
finále, které přineslo velmi kva-
litní nohejbal. Obě dvě mužstva 
získala jeden set ve  svůj pro-
spěch, a tak přišel na řadu třetí 
rozhodující. V něm si už Švagři 
nedali vítězství vzít a po zásluze 
v turnaj vyhráli.

-rossi-
foto: archiv autora

Nohejbalový turnaj trojic vyhráli Oslavičtí

Krajský přebor Vysočiny
Slovan Kamenice nad Lipou 
B – Spartak Velké Meziříčí 
A 2510:2396 * 8:0
Kupka 422:404 Baloun
Rychtařík J. 402:399 Lavický Ji.
Rychtařík V. 420:403 Lavický B.
Dúška 433:429 Kováč
Podhradský 419:384 Lavický Jo.
Šindelář 414:377 Korydek
Domácí našemu áčku nadělili 

kanára, i přesto náš tým vede ta-
bulku.
Krajská soutěž Vysočiny
skupina B
1. Třebíč B 7 0 3 1585 14
2. Jihlava B 6 0 4 1591 12
3. V. Meziříčí C 6 0 4 1566 12
4. Jihlava C 5 0 5 1598 10
5. Třebíč C 4 1 5 1541   9
6. V. Meziříčí B 1 1 8 1524   3

-sta-

HHK VM – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Branka a  asistence HHK: 36. 
Kampas F. (Burian L.), 52. Tlapák 
(Šilpoch D.). Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Pacalová, Kampas F., 
Dobrovolná, Přinesdomů, Báňa 
D. – Tichý, Burian L., Kapusta 
O. – Šilpoch D., Bernat, Tlapák 
– Dundálek, Nevěčný, Pavelka. 
Rozhodčí: Lainka – Sobotka, 
Rous. Vyloučení: 5:8, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:2. Střely na branku: 
22:26. Diváci: 35.

Ostatní výsledky dvanáctého kola 
dorostu: Nové Mesto nad Váhom 
– Brumov-Bylnice 6:3, Hodonín 
B – Uherský Brod 3:7, Technika 
Brno – volno. 
Program: neděle 15. 12. v 10.00 
SHK Hodonín B – HHK dorost  
(zimní stadion Uherský Ostroh)

1. Val. Meziříčí 11 9 1 1 63:38 19
2. Nové Mesto n. V. 10 8 1 1 63:40 17
3. Hodonín B 10 7 0 3 52:30 14
4. Velké Meziříčí 11 4 2 5 43:48 10
5. Technika Brno 10 2 2 6 38:52 6
6. Brumov-Bylnice 11 2 1 8 33:52 5
7. Uherský Brod 10 1 1 8 26:54 3

-hhk-

Dorost těsně prohrál 
s lídrem krajské ligy

Hokejoví žáci hráli 
doma s Pelhřimovem
Starší žáci
HHK VM – HC Spartak Pelhři-
mov 3:7 (1:0, 2:5, 0:2)
Branka a asistence HHK: 4. Řepa 
(Třeštík), 25. Báňa M., 38. Báňa 
M. (Řepa). Sestava HHK: Svobo-
da – Karásek, Šandera, Janoušek, 
Báňa M. – Třeštík, Řepa, Hedbáv-
ný – Strádal D., Havliš, Kapusta 
L. – Zacha, Ambrož, Procházka. 
Rozhodčí: Maloušek, Strádal. Vy-
loučení: 1:5, využití: 0:1, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 25:50. 
Diváci: 43.
Mladší žáci
HHK VM – HC Spartak Pelhři-
mov 9:9 (3:5, 2:2, 4:2)
Branky a  asistence HHK: 1. 
Dvořák L., 2. Švejda, 12. Švejda 
(Poledna), 27. Dvořák L., 36. 
Krčma (Dvořák L.), 43. Zdvihal, 

50. Dvořák L., 51. Dvořák F., 
58. Zdvihal (Dvořák L.). Sestava 
HHK:  Honiš – Poledna, Broža, 
Dvořák L., Vildomec – Dvořák 
F., Švejda, Bartošek -  Hejduk, 
Krčma, Sobotka – Strádal T. Vy-
loučení: 5:6, využití: 0:1, v  osla-
bení: 1:1. Střely na branku: 30:25. 
Diváci: 40.
Program: neděle 15. 12. v 11.15 
HC Dukla Jihlava – HHK mladší 
žáci, a ve 13.15 HC Dukla Jihlava 
– HHK starší žáci (zimní stadion 
Jihlava)
1. Žďár n. Sáz. 26 20 3 3 220:86 43
2. Ledeč n. Sáz. 25 18 1 6 214:78 37
3. Havlíčkův Brod 25 14 4 7 182:122 32
4. Jihlava 26 13 0 13 192:169 26
5. Chotěboř 24 12 2 10 117:91 26
6. Pelhřimov 26 10 3 13 131:192 23
7. Velké Meziříčí 26 6 3 17 98:190 15
8. Třebíč 25 7 0 18 95:162 14
9. Mor. Budějovice 13 0 0 13 15:174 0

-hhk-

Odchovanec velkomeziříčského 
hokeje Pavel Zacha vede kanad-
ské bodování Tipsport extraligy 
hráčů do dvaceti let. Doposud si 
připsal 6 bodů za 3 góly a tři asi-
stence. V polovině základní čás-
ti je z celkového počtu 31 hráčů 
do dvaceti let, kteří byli nomino-
vání k  alespoň jednomu zápasu, 
se šesti body na  prvním místě 
v produktivitě.
K 30. 11. 2013 má odehraných:
24 zápasů v Tipsport extralize 6 b.
6 zápasů v 1. lize 3 b.
6 zápasů za reprez. do 18 let 3 b.
2 zápasy v extralize juniorů 4 b.
Počátkem prosince byl Pavel 
nominován na přípravný kemp 
před mistrovstvím světa dva-
cetiletých hráčů. V  nominaci 
hlavního trenéra Miroslava 
Přerosta je celkem 27 hráčů 
včetně tří brankářů. Z  toho-
to počtu je devět hráčů, kteří 
působí v  Kanadě v  junior-
ských soutěžích. Pavel Zacha je 
ve svých šestnácti letech samo-
zřejmě nejmladším účastníkem 
posledního kempu před mist-

rovství světa ve švédském Mal-
mö. V širší nominaci je celkem 
15 útočníků. Konečná nomina-
ce bude provedena 19.  prosin-
ce před odletem reprezentace 
do Švédska.
„Je před námi základní úkol: 
nebýt mezi třemi útočníky, kteří 
nominaci na  mistrovství nevy-
bojují,“ zdůraznil Pavel Zacha 
starší a dodal, že se původně po-
čítalo s nominací téměř 40 hráčů 
a  postupnou selekcí kádru, ale 
trenér Přerost, který vede čes-
kou dvacítku na  MS už počtvr-
té za  sebou, nešel touto cestou 
a  nominoval pouze úzký okruh 
konečných uchazečů na národní 
dres nejstarší mládežnické kate-
gorie.
Miloš Peca, Pavlův kondiční tre-
nér prohlašuje, že Pavel bude 
před MS velmi dobře připraven 
po kondiční stránce. Je pravda, že 
má po těle dost náplastí a tejpů, 
dostal dost ran hokejkou a je do-
cela potlučený, ale zatím mu vše 
podstatné drží a funguje.

-zach-

Pavel Zacha vede 
kanadské bodování

Okresní kolo XVII. ročníku 
lehkoatletické soutěže

Vánoční laťka
proběhne v tělocvičně Základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí
ve čtvrtek 19. prosince 
v době 8.45–13.00

Vánoční 
házenkářský 
turnaj
spojený se setkáním 
bývalých a současných 
hráčů a hráček se uskuteční 
v sobotu 28. prosince od 15.00
ve sportovní hale za Světlou.
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První mužstvo HHK prohrálo v Kroměříži

kdy a kaM

na hokej na zimní stadion
v  sobotu 14. prosince v  17.30 
HHK muži A – HC Uničov
v neděli 15. prosince v 15.30 Kři-
žanov – HHK muži B

Po polovině základní části kraj-
ské ligy patří našemu mužstvu 
průběžná první příčka.

HK Kroměříž – HHK VM 5:2 
(1:0, 3:0, 1:2)
Branky a  asistence: 5. Kotásek 
(Murín), 21. Sedlář, 26. Jelínek 
(Sedlář), 38. Sedlář (Večerka, 
Blažek), 59. Stejskal (Večerka)  
– 49. Fila (Nekvasil), 57. Nekva-
sil (Burian V.). Sestava HHK: 
Štourač (Hladík) – Vlašín, Ště-
pánek, Sláma, Kučera – Fila, 
Nekvasil, Novák – Krča, Kudlá-
ček J., Sobotka, Bula, Střecha F. 
Rozhodčí: Smílek – Dias, Valen-
tík. Vyloučení: 2:6, navíc: Bula 
(HHK) 10 min. OT. Využití: 

0:0, v oslabení: 0:1. Střely: 43:15 
(15:7, 16:3, 12:5). Diváci: 100.
K  dalšímu mistrovskému utkání 
zajíždělo A mužstvo do Kroměří-
že. Do svízelné situace se dostala 
trenérská dvojice, když se velmi 
rozšířila marodka. K  tomu se 
přidaly omluvenky z důvodu pra-
covního vytížení. Do  Kroměříže 
nakonec odjeli pouze čtyři hráči 
do obrany a v utkání to bylo hod-
ně znát. Úvod utkání našim hrá-
čům nevyšel podle představ. Po 28 
vteřinách šel na  trestnou lavici 
Petr Fila, který v  souboji za  do-
mácí brankou zranil protihráče 
vysokou holí. Vzhledem k  tomu, 
že tam byla i  krev, dostal trest 
na  2+2 minuty. Dlouhé oslabení 

jsme přestáli prakticky bez úhony. 
Bohužel v 5. minutě, těsně po ná-
vratu Petra Fily z trestné lavice se 
prosadili domácí. V 17. minutě se 
do  vyložené šance dostal Lukáš 
Sobotka, který pouze orazítkoval 
tyč domácí svatyně. Stav po  20 
minutách tak byl 1:0 pro domácí. 
Vstup do  druhé třetiny se vůbec 
nevyvedl. Po 19 vteřinách šli do-
mácí do dvoubrankového vedení. 
Ještě hůř bylo ve  26. minutě. To 
se opět prosadili domácí a celkem 
zaslouženě navýšili vedení. Ve 32. 
minutě bylo ještě hůř. Po  faulu 
Honzy Buly na  domácího hráče 
jsme šli opět do  oslabení. Navíc 
dostal Honza vyšší osobní trest. 
To nám ještě víc zkomplikovali 

případné snížení stavu a vykřesá-
ní naděje na bodový zisk. Ten se 
našim hráčům ještě více vzdálil 
ve 38. minutě, kdy se opět prosa-
dili domácí a zvýšili na hrozivých 
4:0. To byl i konečný stav po dru-
hé třetině.
Přestože byl stav pro nás velmi 
nepříznivý, šli hráči s odhodlá-
ním v  poslední třetině utkání 
ještě zdramatizovat. Ve  49. mi-
nutě se konečně prosadila první 
útočná lajna. Po přihrávce Kar-
la Nekvasila překonal domá-
cího gólmana Petr Fila. V  57. 
minutě hráli naši hráči opět 
v  oslabení, přesto se dokázali 
prosadit a snížit na rozdíl dvou 
branek. Gól vstřelil Karel Ne-

kvasil po přihrávce Viktora Bu-
riana. V  čase 57:54 si vzal tre-
nér Vondráček oddychový čas. 
Ve zbývajícím čase se měli hráči 
pokusit snížit na  rozdíl jediné-
ho gólu v  šesti hráčích v  poli. 
Naše šance na  snížení mohla 
být ještě vyšší, když u  manti-
nelu hrubě fauloval domácí 
Strojil. Vyřídit si účet přijel 
Jirka Kudláček, kterého hlavní 
rozhodčí s  velkou chutí vylou-
čil. V pokračující power play se 
prosadili domácí a upravili stav 
na  konečných 5:2 pro domácí. 
V  tomto týdnu náš tým čekají 
dvě mistrovská utkání. Nejprve 
zajíždíme ve  čtvrtek do  Uher-
ského Hradiště a  v  sobotu se 

představí náš tým na  domácím 
ledě, kde přivítá tým Uničova.
Další výsledky třináctého kola: 
Uherský Brod – Uherský Ostroh 
5:3, Blansko – Boskovice 10:4, 
Warrior Brno – Rosice 7:2, Uher-
ské Hradiště – Brumov-Bylnice 
6:5, Uničov – Šternberk 4:2, Vel-
ká Bíteš – volno.
Krajs. liga již. Moravy a Zlínska
1. Vel. Meziříčí 12 9 0 0 3 56:33 27
2. Velká Bíteš 12 8 0 2 2 59:35 26
3. Uničov 12 7 1 2 2 54:46 25
4. Šternberk 12 8 0 0 4 59:37 24
5. Kroměříž 12 7 1 0 4 55:55 23
6. Brumov-Bylnice 12 6 1 0 5 49:41 20
7. Uherský Brod 12 6 1 0 5 42:41 20
8. Warrior Brno 12 5 1 1 5 47:36 18
9. Blansko 12 3 2 0 7 49:52 13
10. Boskovice 12 4 0 1 7 38:61 13
11. Uherské Hradiště 12 3 1 1 7 49:71 12
12. Uherský Ostroh 12 2 0 2 8 39:57 8
13. Rosice 12 1 1 0 10 37:72 5

-hhk-

V posledním kole podzimu si házenkáři připsali povinné vítězství
2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Juliánov 
32:29 (17:15)
Poslední kolo „podzimu“ sehráli 
naši házenkáři doma proti So-
kolu Juliánov. Soupeř se po dvou 
letech dokázal dostat opět do  2. 
ligy a  snaží se v  soutěži udržet. 
Naši chtěli potvrdit vítězství 
z Kuřimi a ziskem dvou bodů si 
upevnit klidný střed tabulky.
Skóre utkání otevřel pěknou rá-
nou zdálky Víťa Večeřa. O  pět 
minut později naši vedli 4:1 
a ve 12. minutě 8:4, kdy jsme in-
kasovali dvě smolné branky. Ne-
zdálo se, že by měl soupěř klást 
velký odpor. Opak byl pravdou. 
Zaktivnil obranu na naše střelce, 
především Víťu Večeřu, a  zpřes-
nil útok. Polevení koncentrace 
našich hráčů v obraně znamenalo 
srovnání ve 20. minutě na 10:10 
a trenér Vaverka si bral time-out. 
Po dobře sehraných přesilovkách 
jsme si opět vypracovali tříbran-
kové vedení. Dobře fungovala při 
aktivitě soupeře na  naše spojky 
spolupráce Víti Trojana s Vojtou 
Hronem na brankovišti. V závě-
ru poločasu pak Juliánov korigo-
val na poločasový výsledek 17:14. 

V  úvodu druhé půle se dostali 
hosté na  dostřel jediné branky, 
následně naši hráči opět zabrali 
a navýšili vedení na 22:17. V úto-
ku to na sebe bral především Ro-
man Matušík a v bráně se dařilo 
Liborovi Kotíkovi. Od 40. do 45. 
minuty, kdy jsme opět čelili pře-
silovce, se podařilo šňůrou pěti 
branek v  řadě srovnat brankový 
účet na  27:27. Juliánov podruhé 
v utkání srovnal stav a ucítil šanci 
na bodový zisk. Domácí tým ale 
zmobilizoval síly a  nepřipustil 
žádnou dramatickou koncovku. 
Zpevnila se obrana a  v  útoku se 
postupně prosadil Večeřa, Trojan 
a Kaštan. Tyto tři branky soupe-
ře zlomily a i přesto, že v závěru 
museli dohrávat naši hráči pouze 
ve třech, nezměnilo se nic na ví-
tězství 32:29.
„Soupeře jsme prakticky neznali, 
hodně obměnil kádr od té doby, 
co jsme s  ním hráli naposled. 
Chtěli jsme hrát svoji hru, což 
se nám dařilo jen částečně. Dost 
jsme se přizpůsobovali tempu 
soupeře a v obraně jsem si před-
stavoval koncentrovanější výkon. 
Jsme rádi za dva body,“ zhodnotil 
po  utkání trenér Vaverka a  hráč 

Vítězslav Večeřa k  tomu dodal, 
„Juliánovu jsme dovolili zbyteč-
ně mnoho. Bylo to způsobeno 
také mnoha vyloučeními na naší 
straně a vždycky, když se soupeř 
dotáhnul, zabrali jsme a vítězství 
jsme si pohlídali.“ 
Naši hráči si tak připsali povin-
né dva body a  přezimují na  šes-
tém místě se ziskem 13 bodů. 
7m hody 4/3:5/3 vyloučení: 9:4, 
počet diváků 64. Sled branek: 
4:1, 8:4, 9:6, 11:10, 14:12, 16:13, 
17:15, 18:17, 22:20, 26:22, 27:27, 
30:28, 32:29. Sestava a  branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Ma-
tušík Roman (10), Večeřa Vítěz-
slav (6), Kaštan Jiří (5/3), Trojan 
Vítězslav (4), Hron Vojtěch (4), 
Živčic Pavol (2), Necid Miloš 
(1), Pavliš David, Kubiš David, 
Lečbych Jan, Babáček Petr, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Vodák Petr. 
1. Olomouc 11 8 3 0 323:272 19
2. Kostelec n. H. 11 8 3 0 288:245 19
3. Hustopeče 11 9 0 2 345:305 18
4. Ivančice 11 6 1 4 290:268 13
5. Maloměřice  10 6 1 3 274:256 13
6. V. Meziříčí  11 6 1 4 306:302 13
7. Prostějov 11 4 1 6 289:310 9
8. Sokolnice 10 3 1 6 297:304 7
9. Juliánov  11 3 1 7 279:303 7
10. Telnice 11 2 1 8 294:338 5
11. SK Kuřim  11 2 0 9 320:351 4
12. Brno B 11 1 1 9 272:323 3

Domácí hráč prolomil obranu hostí. Foto: Jaroslav Hugo
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OP III muži
BK VM – Mikulov 43:48 (31:28) 
BK VM – Hodonín 66:58 (33:26)
Jako noc a  den vypadal průběh 
dvou zápasů našich mužů. V  so-
botu byl soupeřem slabší Mikulov. 
Zápas se změnil, když ve  druhé 
čtvrtině odstoupil zraněný Tomáš 
Tyl, kterého zradilo koleno. Druhá 
polovina zápasu bylo jen trápení 
a trápení. Vrcholem byl jeden jedi-
ný bod za poslední čtvrtinu zápasu. 
V neděli si tým vyříkal problémy 
ze soboty a nastoupil jako vymě-
něný. Kolektivní hrou s  výbor-
nou obranou a  kvalitní střelbou 

v  útoku předčili domácí mno-
hem silnějšího soupeře z  Hodo-
nína, než byl sobotní Mikulov. 
Konečně hra vypadala „k  světu“ 
a všichni účastníci měli ze zápasu 
dobrý pocit. Za vše stojí pozápa-
sové zhodnocení domácího hráče 
Lukáše Kadely. V sobotu říkal, že 
pokud budou mít někteří hráči 
k  zápasu takovýto přístup, tak 
už soutěž hrát nechce. V  nedě-
li po  zápase rozdával úsměvy 
na všechny strany a hodnotil zá-
pas jako výborný od všech hráčů. 
Tak budeme doufat, že rozumný 
přístup vydrží dlouho.

Basketbalisté zdolali 
Hodonín, ale Mikulov ne

Neděle 22. prosince 16.00–18.00 pro přípravku, trenéry, rodiče, sou-
rozence a kamarády. Od 18.00 dále pro všechny ostatní i celou basket-
balovou veřejnost. Hrát se bude tak dlouho, jak vydržíme. Před půlno-
cí ale neodejdeme. Přijďte si zahrát s námi.

-rap-
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Basketbalový maraton

Extraliga
SK Omega VB – SK Afcon Kun-
šovec VM 2:3
Benčík, Dočkal – Hanáček 2, 
Vrbka
Sanborn VM – SPL Radostín 
nad Osl. 16:0
Puffer 3, Svoboda, Bukáček, Slá-
ma 2, Srnský 2, Hanus 4, Pondělí-
ček, Holub, Bajer F.
HC Benetice – Auto Dobrovol-
ný VM 4:4
Caha, Mikuláš, Zouhar, Janík – 
Říha 2, Krejčí, Novák
Technické služby VM – SK Ví-
deň 7:4

Horký A. 3, Heřman 2, Varhaník, 
Chatrný – Nedoma 2, Navrátil, 
Bojanovský
Agromotor VM – SK Netín 1:1
Babák – Plhák T.
1. Sanborn VM 10 9 0 1 95:20 18
2. Tech. služby VM 10 7 1 2 67:34 15
3. Agromotor VM 10 6 2 2 49:25 14
4. HC Lukáš 9 5 1 3 63:40 11
5. SK Omega VB 10 4 2 4 40:22 10
6. HC Laser Zikmund 9 5 0 4 50:42 10
7. SK Netín 10 4 2 4 50:53 10
8. SK Afcon Kunšovec VM 10 5 0 5 53:65 10
9. SPL Radostín nad Osl. 10 4 0 6 34:63 8
10. SK Vídeň 10 3 0 7 30:68 6
11. HC Benetice 10 2 1 7 22:70 5
12. Auto Dobrovolný VM 10 0 1 9 28:89 1

1. liga
SK Lavičky – SK Stránecká Zhoř 
5:2

Skryja 3, Nevěčný, Čech – Kuřát-
ko, Bartůšek
HC Pikárec – HCF Dráhy VM 
3:8
Vařejka 2, Kovář – Jahoda 3, Láz-
nička 2, Širhal, Tuček, Tomšík
Farma Měřín – NHÚ Balinka 
VM 6:10
Půža 3, Kocanda, Štoček F., Kože-
ný – Vacula 5, Navrátil 2, Mucha 
J., Badalík, Necid 
HC Křižanov – HC Bory 4:3, Ve-
selý 2, Glos, Koukola – Pokorný 
2, Váša
River VM – HC Tasov 0:3
Havliš, Páral, Švec

Horní Heřmanice – HC Oře-
chov 12:5
Mejzlík Jar. 4, Mejzlík Z. 2, Stře-
cha 2, Kutílek 3, Kypet – Dvořák 
J., Dvořák P., Koudela, Musil, Ko-
kojan
1. Horní Heřmanice 10 10 0 0 81:29 20
2. HC Pikárec 10 7 0 3 74:44 14
3. NHÚ Balinka VM 10 6 1 3 74:49 13
4. Farma Měřín 10 6 1 3 56:37 13
5. HC Ořechov 10 5 1 4 52:43 11
6. HC Tasov 10 5 0 5 38:33 10
7. SK Lavičky 10 5 0 5 37:44 10
8. SK Stránecká Zhoř 10 4 1 2 39:42 9
9. River VM 10 4 0 6 39:45 8
10. HCF Dráhy VM 10 3 1 6 44:43 7
11. HC Křižanov 10 2 1 7 31:68 5
12. HC Bory 10 0 0 10 17:95 0
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Sanborn stále vede městskou hokejovou ligu

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

Veřejné bruslení Vánoční turnaj v malé kopané
o pohár starosty města
V  pátek 27. prosince 2013. 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.


