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PANASONIC TX-L32C10E, LCD, 82 cm 13.990 10.990
PANASONIC TX-P42S10E, FULL HD, 107 cm 19.990 18.490

SKLADEM CCA 25 TYPŮ LCD+PLAZMA TV + NEO PDP
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a sloven-
ských programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima, 

Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Den otevřených dveří
Zveme vás na Den otevřených dveří

ve čtvrtek 10. prosince 2009 v době od 8 do 16 hodin
v prostorách Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie

Velké Meziříčí.
Na předvánoční návštěvě nabízíme prohlídku školy a domova 
mládeže, ukázky slavnostně prostřených tabulí, ochutnávku cukroví 

a malé občerstvení. Jste srdečně zváni. Těšíme se na vaši účast.
Ředitelství HŠ Světlá a OA, Velké Meziříčí, U Světlé 36

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí,

Hornoměstská 35
vás srdečně zve

na

Město Velké Meziříčí
pořádá ve středu 16. 12. 2009

Lípy na náměstí za památné 
stromy zřejmě vyhlášeny nebudou 

Vychází to ze znaleckého posudku odborné fi rmy, která prováděla 
zátěžové zkoušky. Jedna z lip byla dokonce doporučena ke skácení. Pouze 
u třech lze počítat s dlouhodobou existencí. 

„S návrhem vyhlásit skupinu lip na náměstí za památné stromy přišli 
velkomeziříčští občané. Ti nesouhlasí s kácením stromů v souvislosti se 
stavebními úpravami náměstí, přičemž ve získání statutu Památný strom 
spatřují jistou, snad poslední šanci na jejich zachování,“ vysvětluje Jiří 
Zachar, vedoucí odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu. 

Projekční fi rma místo stávajících lip navrhuje vysadit novou skupinu 
stromů cílově menšího vzrůstu, která bude lépe dotvářet nově pojaté 
rozvržení funkčních ploch náměstí. Dokumentace byla řádně projednána 
a postupně v Radě města i Zastupitelstvu schválena. 

Jedním ze základních předpokladů, které se v procesu hodnocení 
podkladů pro vyhlášení stromů za památné zkoumají, je i posouzení zdra-
votního stavu a s tím souvisejících bezpečnostních parametrů. Sběr dat 
pro toto posouzení probíhal 5. října, kdy specializovaná fi rma prováděla 
tahové zkoušky a sérii dalších zkoumání a měření.

Z odborného posudku vyplývá, že k pokácení je doporučen pouze 
jeden strom (č. 7). Dle odborníků lze u stromů 1, 2 a 4 očekávat, že k je-
jich odumření dojde nejpozději do deseti let. Není však bezpodmínečně 
nutné je v současné době kácet. U zbylých stromů (č. 3, 5 a 6) se dopo-
ručuje odpovídající pěstební zásah. U nich se dá počítat s dlouhodobou 
existencí.                                                                    Veronika Poulová

Pouze jedna ze sedmi lip je doporučena ke skácení.
Foto: Veronika Poulová

Společně zavzpomínat na euforii 17. listopadu 
1989 přišli i Velkomeziříčští. Asi sedmdesátka se 
jich v podvečer toho samého dne, ale po dvaceti le-
tech sešla na náměstí u kašny – podobně jako se tu 
mnozí z nich scházeli tenkrát. Jenomže tehdy jich 
bylo mnohem víc. Nyní zapálili svíčky, připomněli 
si průběh listopadových událostí roku 1989 v našem 
městě, zhodnotili, co jim sametová revoluce přinesla 
a nakonec zazpívali českou hymnu. Společně tak uctili 
výročí pádu komunistického režimu v České republice. 
Vzpomínkový večer v našem městě uspořádalo místní 
sdružení Občanské demokratické strany. Jeho součástí 
bylo i vůbec první veřejné promítání fi lmu Jiřího 
Michlíčka z průběhu sametové revoluce ve Velkém 
Meziříčí (více strana 3). 

Svoboda, právě té si dnes mnozí cení nejvíce. „Bylo 
to dvacet let, které jsme prožili jako svobodní lidé ve 
svobodné zemi,“ uvedl setkání předseda místní a člen 
krajské ODS Radovan Necid. Předtím to ale bylo jinak, 
na což dnes lidé zapomínají. Necid ocenil tehdejší sta-
tečnost těch, kdož se nebáli před dvaceti lety vystoupit 
na kašnu a vznést své požadavky. „Tenkrát bolševická 

Letos sedmnáctého listopadu
se lidé opět sešli u kašny

moc ještě nebyla na kolenou a mohlo se stát skutečně co-
koliv. Proto všem, kteří se nebáli diskutovat s tehdejším 
režimem, za naše město a za nás všechny děkuji,“ dodal 
Necid. Stejně hodnotil svobodu i Svatopluk Salaš, jeden 
ze zakladatelů Občanského fóra ve Velkém Meziříčí. 
„Jen mě mrzí dnešní preference KSČM. Komunisté tady 
už nemají právo mluvit do politiky, neboť za čtyřicet let 
nám předvedli, co dokážou. Důstojnou oslavou tohoto 
výročí by byl zákaz komunistické strany,“ přidal S. Salaš. 
Takové a podobné názory zněly náměstím. Ty z opačné 
strany politického spektra se neobjevily. Vilém Lavický 
pak připomněl průběh listopadových dnů v tehdejším 
Kablu i vznik Občanského fóra v našem městě až do 
prvních svobodných voleb v roce 1990. Sám jako jeden 
z mála v politice vydržel od devadesátých let dodnes 
a zhodnotil ji jako činnost pro otrlé. „Politika se má hýč-
kat, jenom pak je příjemná. A právě to se dnes vytrácí,“ 
dodal. A v podstatě na to navázal i někdejší porevoluční 
starosta Václav Štipák: „Máme se líp, i když je fůra věcí, 
které by mohly být lepší. Jenomže lidi se mění pomalu.“

Text a foto: Martina Strnadová
Další příspěvky k sametové revoluci čtěte na straně 3 a 6.

středa 25. 11. 2009
od 10 do 17 hodin

Z tohoto důvodu
bude náměstí celý den uzavřeno.

-red-
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O tom, jaký dopad na životní 
prostředí bude mít rozšíření dálnice, 
se hovořilo minulou středu v Jupiter 
clubu. Tam proběhlo veřejné projed-
návání záměru, který má řešit rozší-
ření dálnice D1 ze čtyř pruhů na šest 
v úseku mezi Mirošovicemi (km 
20,710) a Kývalkou (km 181,470). 
Celková délka úseku činí necelých 
160 kilometrů. Harmonogram prací 
předpokládá realizaci stavby v de-
vatenácti dílčích úsecích, které od-
povídají přibližně úsekům dálnice 
D1 mezi jednotlivými sjezdy. Začít 
stavět by se mělo v průběhu pěti let 
s tím, že při zajištění fi nancování 
lze předpokládat zahájení výstavby 
v roce 2015 a její dokončení v roce 
2019. Nepočetná veřejnost se tak 
z úst odborníků dozvěděla, že 
současné čtyřpruhové uspořádání 
dálnice neodpovídá narůstající in-
tenzitě dopravy. Což se nepříznivě 
promítá především do zhoršující se 

bezpečnosti dopravy a nárůstu do-
pravních nehod. Pokud tedy záměr 
získá povolení, jeho součástí bude 
i přestavba větví dotčených mimoú-
rovňových křižovatek, úprava všech 
povrchů vozovek, vjezdů a výjezdů, 
zachovaných odpočívek a čerpacích 
stanic, dále pak řešení mostů přes 
dálnici, úpravy a nové přejezdy 
středního dělicího pásu a rovněž 
přestavba a doplnění protihlukových 
stěn a dalších objektů. Protihlukové 
stěny by měly být zbourány a po-
staveny nově, dálniční most nad 
Velkým Meziříčím by však rozšířen 
být neměl, což samospráva Velkého 
Meziříčí zásadně odmítá, jak řekl 
její zástupce, vedoucí stavebního 
odboru ing. Ant. Kozina. Z posudku 
pak vyplynulo, že negativní dopad 
na životní prostředí by při splnění 
všech opatření zvláště proti hluku 
a emisím stavba neměla mít. 

Iva Horká

Jednali o rozšíření dálnice
a jeho vlivu na životní prostředí

Zástupci ministerstva životního prostředí, oznamovatele, zpracovatele posudku i dokumentace na veřejném 
jednání v Jupiter clubu 18. 11. 2009.                                                                                          Foto: Iva Horká

Podnikatelé, víte, jak máte nakládat s odpady?
Při nakládání s odpady je třeba řídit se zákonem číslo 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti čtěte 
v článku odboru životního prostředí v tomto čísle na straně 6.  -red-

Nenechte si ujít
nový český fi lm,
milostné drama 
PROTEKTOR
Kino Jupiter club, 25. 11. 2009 
v 19.30
Více strana 7

Divadlo 
Drahouškové

S Janou Paulovou,
Pavlem Zedníčkem
a dalšími
Velký sál Jupiter clubu , 
26. 11. 2009 v 19.30
Jednotlivé vstupenky za 240 Kč 
jsou ještě v prodeji na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Více strana 7

Michal Nesvadba

Pořad pro děti
Velký sál Jupiter clubu , 
29. 11. 2009 v 10 hodin
Více strana 8

Adventní 
světýlka
Náměstí ve Velkém Meziříčí, 
29. 11. od 16.45 hodin
Více strana 8

Omezení provozu 
na náměstí
Tuto neděli od ranních hodin 
bude upraven provoz na ná-
městí z důvodu přípravy akce 
Adventní světýlka
● Příjezd na náměstí pouze 

po horní komunikaci z po-
hledu přijíždějících vlevo 
od radnice

● Omezení parkování – od lip 
po radnici po obou stranách 
náměstí

● Od 16.15 hodin uzavřen 
vjezd na náměstí do skon-
čení akce.

Děkujeme všem za pochopení. 
Mgr. Milan Dufek – ředitel 
Jupiter club, s. r. o. 
Avizní okénko připravila:

Iva Horká
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OKÉNKO RADNICE
Datová schránka velkomeziříč-

ské radnice je již měsíc v provozu. 
Městský úřad jejím prostřednictvím 
komunikuje s jinými úřady, orgány 
veřejné moci, právnickými osobami 
i dalšími, kteří si svou schránku 
také zřídili. Jde o elektronické 
doručování dopisů namísto do-
kumentů v listinné podobě. Dle 
zákona o datových schránkách jsou 
oba způsoby komunikace zrovno-
právněny.

Praxe ukázala klady nového 
systému, ale i problémy spojené 
s jeho rozjezdem. „Zatím příliš nad-
šený nejsem. Dosud mi podepsání 
různých papírových dokumentů 
trvalo pár vteřin a teď, je musím 
uložit, převést do pdf, aby s tím 
nešlo manipulovat, připojit elek-
tronický podpis a pak zase odeslat, 
to je spousta klikání na počítači,“ 

hodnotí starosta František Bradáč. 
Ale hned k tomu dodává, že začátky 
nebývají jednoduché a je možné, 
že se postupně všechno dobře 
zaběhne. „Podle mě to ale obecně 
předběhlo vývoj ve společnosti,“ 
podotýká ještě. Podle tajemníka 
městského úřadu Stanislava Rosy 
jsou schránky přínosem zejména 
na podatelně při odesílání pošty. 
„Potřebná data se ‚natahují‛ au-
tomaticky a nemusí se vypisovat 
ručně,“ říká. I tak ale úředníci 
řeší některé problémy spojené 
s nastavením systému či výkladem 
legislativy. Také tajemník však věří, 
že problémy časem vymizí.

Bítešský starosta Miroslav Báňa 
hodnotí datové schránky pozitivně. 
Ale nelíbí se mu povinnost po tři 
roky dokumenty archivovat i v pa-
pírové podobě. „Vše navíc tisknout, 

to je zbytečná práce. Jinak se mi 
to velice líbí. Pro nás je to navíc 
úspora peněz na poštovném, což je 
i třicet tisíc za měsíc,“ vypočítává 
Miroslav Báňa.

Rozpačitější jsou z nového sys-
tému ale někteří starostové malých 
obcí. Sice si díky povinnosti zřídit 
datové schránky mohli poř ídit 
i nové počítače na obecní úřady, 
ale to je zatím asi jediná výhoda. 
Rozběhnout systém a zorientovat se 
pro ně bylo již složitější. Například 
Mikroregion Velkomeziř íčsko-
Bítešsko pro ně pořádal několik 
školení. Ale to praktickou stránku 
nenahradí. „Obce proto objížděli 
informatici z našeho městského 
úřadu, aby starosty zaučili a vše 
jim ukázali přímo v praxi,“ dodává 
velkomeziř íčský místostarosta 
Josef Komínek.

Městský úřad ve Velkém Meziříčí 
zatím v období od 26. října do 9. lis-
topadu přijal pětašedesát elektronic-
kých zpráv do své datové schránky 
a dalších sto sedmdesát devět jich 
odeslal. Od prvního listopadu jsou 
datové schránky povinné pro všech-
ny právnické osoby a orgány veřejné 
moci. Fyzické osoby si mohou da-
tovou schránku zřídit dobrovolně. 
Výhodou zřízení datové schránky 
je podle ministerstva vnitra přístup 
k jejímu obsahu z jakéhokoli místa, 
kde je dostupný internet. To s se-
bou nese úsporu času, kdy odpadá 
nutnost docházet na poštu a trávit 
dlouhé chvíle ve frontách. Nad to, 
všechny právnické osoby, stejně 
jako fyzické osoby, komunikují s or-
gány veřejné moci pomocí datových 
schránek zdarma.

Martina Strnadová

Radnice již měsíc komunikují přes datové schránky

Tentokrát jde o hřiště v ulici Hornoměstská. Před pár týdny byly městu 
ofi ciálně předány klíče od hřiště v ulici Nová a Nad Jordánkem. Nyní tedy 
ještě zbývá ulice Čechova, Bezručova a sídliště Hliniště. Na to v ulici 
Oslavická si děti musí počkat na jaro roku 2010.

Velké Meziříčí se na výstavbě dětských hřišť podílí společně s dota-
cemi z regionálního operačního programu Jihovýchod, který podporuje 
dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj především investiční 
projekty realizované v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Celkové 
fi nance jsou 6, 4 milionů korun, z toho jsou čtyři a půl milionu korun 
dotace a zbytek vlastní zdroje města.         Text a foto: Veronika Poulová

Vedení města
pokračuje v přebírání dětských hřišť

Cestu napříč Spojenými státy, 
tedy alespoň slovem a fotografi í, na-
bídl zájemcům Jiří Kolbaba. Všich-
ni, které zlákalo poutavé vyprávění 
známého cestovatele a fotografa, 
se tak sešli minulou středu ve vel-
komeziříčském kinosále. Diashow 
a besedu s dobrodruhem, který od 
roku 1994 procestoval na sto třicet 
zemí světa, připravila společnost 
Kapitol ve spolupráci s Jupiter 
clubem již podruhé.

Ukradená země, tak nazval Jiří 
Kolbaba své povídání o Americe. 
Návštěvníci se s ním tentokrát 
vypravili od východního pobřeží 

USA k západnímu a nazpět. Cesta 
začala v New Yorku na Time Square 
přesně v 00.00.00 hodin roku 2009, 
pak následoval Manhattan, Rocke-
fellerovo centrum, Empire State 
Building, který je po pádu budov 
WTC opět nejvyšším mrakodrapem 
v New Yorku či tři a půl kilometru 
čtverečních zeleně tohoto největ-
šího města USA – Central Park. 
Z New Yorku se všichni vypravili 
do Chicaga, pak Death Wood, 
Salt Lake City, San Francisca, 
Los Angeles, Dallasu, Memphisu, 
Washingtonu D. C. až skončili opět 
v NY.    (Pokračování na str. 6.)

S Kolbabou
putovali Amerikou

Není jízda jako jízda
V sobotu 14. 11. 2009 se chtěl projet a poznávat Velké Meziříčí osmnác-

tiletý mladík. Zřejmě alkoholové opojení mu zatemnilo mysl a zapomněl 
na skutečnost, že nevlastní řidičské oprávnění. Jeho podivná jízda neušla 
pozornosti hlídce z místního obvodního oddělení, která vozidlo zastavila 
a řidiče důkladně zkontrolovala. Hoch se také podrobil dechové zkoušce 
na alkohol. Na přístroji se čísla zastavila při hodnotě 2,43 ‰. Z tohoto 
důvodu mu byla další jízda znemožněna. Mladík se ale nakonec svezl 
vozem policejním, do nedalekého krajského města k vystřízlivění.

por. Mgr. Jana Martincová

Podivné umění

Zprávy z jednání Rady města z 18. 11. 2009
 1. Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene ve prospěch 

E.ON ČR, a. s. – uložení kabelového vedení NN s právem provozo-
vání, údržby a oprav také do pozemku města parc. č. 3914/1 /původně 
pouze parc. č. 3913/3 a 5645/2 – usnesení RM č. 749 z 9. 7. 2008).

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – uložení podzemního telekomunikačního vedení do pozemků 
města parc. č. 5581/1, 5581/6, 5999/54 a parc. č. 6274 v Čechových 
sadech II, k. ú. Velké Meziříčí, s právem provozování, údržby a oprav 
ve prospěch fi rmy Telefónica O2 Czech Republic, a. s. na dobu určitou 
po dobu trvání stavby.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ 
Sokolovská
Účel: zajištění oslav 120. výročí založení měšťanské školy na 
ulici Komenského

b) Zdroj: 14,1 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
Rozdělení: 14,1 tis. Kč – § 3419 náklady spojené se slavnostním za-
hájením výstavy ke 120. výročí vzniku sportu ve Velkém Meziříčí

c) Zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 10 tis. Kč – § 3312 náklady hrazené městem na fi nanční 
spoluúčast při realizaci Vánočního koncertu dětských pěveckých 
sborů Sluníčko a Harmonie 16. 12. 2009 v kostele sv. Mikuláše pod 
vedením Mgr. Andrey Svobodové a Mgr. Olgy Komárkové

d) Zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 30 tis. Kč – § 3399 zajištění ohňostroje na závěr roku

e) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro neziskové organizace
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3312 dotace obci Netín se sídlem Netín 11, 
594 44 Radostín nad Oslavou
Účel: fi nanční příspěvek na částečnou úhradu honoráře na charitat. 
koncert souboru Campagnuollo Barok Ancamble – výtěžek bude 
použit na opravu varhan v netínském kostele.

 4. Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní umě-
lecká škola Velké Meziříčí se sídlem Poříčí 808/7, 594 01 Velké 
Meziříčí dala souhlas této organizaci k tomu, aby část rezervního 
fondu ve výši 102.236,50 Kč použila k posílení svého investičního 
fondu. Důvodem je dofi nancování nákladů spojených s pořízením 
klavírního křídla Petrof Mistral I.

 5. Rada města schválila návrh odpisových plánů na rok 2010–2014 pro své 
příspěvkové organizace, které odepisují majetek dle přiložených návrhů:
– Městská knihovna Velké Meziříčí
– Muzeum Velké Meziříčí
– Městská správa bytů Velké Meziříčí
– Sociální služby města Velké Meziříčí
– Základní škola Sokolovská, Velké Meziříčí
– Základní umělecká škola, Velké Meziříčí (vč. odpisového plánu 

na rok 2009)
– Základní škola a mateřská škola Lhotky 42 (vč. odpisového plánu 

na rok 2009).
 6. Rada města souhlasila s darováním materiálu určeného pro základní 

a mateřské školy v rámci BESIP takto:
a) ZŠ + MŠ Lhotky – Elektronická dopravní značka pro ZŠ – 5 ks 

/210 Kč/kus/ – 1.050 Kč
LEGO, DUPLO, Integrovaný záchranný systém – 1 kus – 7.199 Kč

b) ZŠ Sokolovská – Látkové pexeso dopravní značky – 1 kus – 
988 Kč
Hrací koberec – město 158×90 – s dopravními značkami – 2 ks 
/579 Kč/kus/ – 1.158 Kč
MAXIM – silniční sada – 1 kus – 998 Kč

c) ZŠ + MŠ Mostiště – LEGO, 9321, Světová doprava a přeprava – 
1 kus – 4.193 Kč.

 7. Rada města vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti za 
školní rok 2008/2009 škol a školských zařízení města, zprávy o hos-
podaření školských a kulturních příspěvkových organizací města.

 8. Rada města na doporučení bytové komise schválila obsazení bytů a to na 
ulici Čermákova 2065/10 a 2064/8, Bezručova 1520/7 a Nad Sv. Josefem 
1735/13. Rada města dále souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy 
na dobu určitou jednoho roku s tříměsíční výpovědní lhůtou u bytu č. 
1 na ulici Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí. Rada města souhlasila 
se zveřejněním záměru prodeje bytu 2+1 č. 12 v 1. nadzemním podlaží 
na ul. Čechova 1595/8, Velké Meziříčí o půdorysné ploše 55,4 m2.

 9. Rada města souhlasila s podnájemní smlouvou ke garáži v objektu 
ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí 808/7 mezi nájemcem nebytových prostor 
ZUŠ Velké Meziříčí a zaměstnancem ZUŠ Velké Meziříčí. Smlouva 
o podnájmu bude uzavřena na dobu, po kterou ZUŠ Velké Meziříčí 
nebude garáž využívat.

10. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické 
služby VM s. r. o. schválila smlouvu o podnájmu nebytových prostor 
– kanceláře na Zimním stadionu ve Velkém Meziříčí, a to na jednu 
hodinu týdně – středu v době od 15 do 16 hodin žadateli za účelem 
provozování autoškoly.

11. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření přísp. 
organizace Sociální služby města Velké Meziříčí za III. čtvrtletí 2009.
Rada města dále souhlasila se změnou v usměrňování mezd příspěv-
kové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí pro rok 2010 
dle předloženého návrhu.

12. Rada města souhlasila s uzavřením Náměstí v neděli 29. 11. 2009 
v době od 16 hodin z důvodu konání akce Adventní světýlka.

13. Rada města vzala na vědomí prezentaci fi rmy Commservis.com k me-
dializaci města Velké Meziříčí v mediích za období srpen – říjen 2009.

14. Rada města schválila zápis z projednávaných majetkových převodů 
z 18. 11. 2009 a doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání 
15. 12. 2009 navržené majetkové převody schválit.

15. Rada města se seznámila s projektovou dokumentací předloženou 
fi rmou FVM invest, s. r. o. Jihlava na výstavbu „Prodejna potravin 
LIDL“ – areál SVIT, Velké Meziříčí. S touto projektovou dokumentací 
Rada města souhlasila za těchto podmínek:
– příjezdová komunikace včetně mostu přes řeku Balinku a celého 

kruhového objezdu bude vybudována na náklady investora
– Rada města požaduje rozšíření počtu parkovacích míst z uvede-

ných 62 na 120 rovněž na náklady investora.
Ing. František Bradáč, starosta

Vínům vévodil Sauvignon
Slavnosti vína na Vysočině? Událost nezvyklá, leč proveditelná. O tom 

se přesvědčili účastníci druhého ročníku, který se konal minulý pátek v 
netínském kulturním domě. Iniciátor myšlenky a pořadatel v jedné osobě, 
podnikatel Josef Homola z Netína připravil pro milovníky tohoto ušlech-
tilého nápoje přehlídku vín ze sedmi moravských sklepů. Kromě mladého 
svatomartinského tak vinaři nabídli k ochutnávce každý svého favorita. 
Ten se pak ucházel o přízeň přítomných, kteří se pro danou chvíli stali 
degustátory. Nejvíce k chuti jim po hodnocení přišla bílá vína – Sauvignon 
p. Černého z Valtic, Hibernal p. Veverky z Čejkovic a Moravský Muškát 
z Templářských sklepů v Čejkovicích. Vítězové byli odměněni pamět-
ními diplomy a cenami, které spolu s J. Homolou předával patron akce 
František Podstatzký-Lichtenstein a 1. vicemiss 2008 Hana Svobodová 
ze Zadního Zhořce. Na smysly pak zaútočily i výtečné sýry či domácí 
zabíjačkové pochoutky. Svoji porci pak naservírovala také inovativní 
cimbálovka St. Medicimbal z Vrbice u Velkých Pavlovic. Mladí muzikanti 
se evidentně nebojí experimentů, a tak vyrukovali mimo jiné i s písní 
od skupiny Metallica. A kdo měl zájem, mohl si koupit láhev kvalitního 
nápoje domů – ceny se pohybovaly od 83 do 275 korun. „Už nyní vás zvu 
na příští ročník, který se bude konat 19. 11. 2010,“ slibuje J. Homola. Me-
diálně tuto v bramborářském kraji ojedinělou akci podpořil také týdeník 
Velkomeziříčsko.                                                                    Iva Horká

Zleva: František Podstatzký, Hana Svobodová a Josef Homola, kteří 
předávali vítězům ceny za skvélá vína.                         Foto: Iva Horká

Informace o dodávkách vakcín 
proti prasečí chřipce

Ofi ciální vyjádření zřizovatele krajských nemocnic na Vysočině, 
informace byla aktuální ke 12. hodině 23. listopadu.
Nemocnice Jihlava – vakcína dorazila, dodávka však neodpovídala před-
pisům a distributor si ji odvezl zpět, bude opakována
Nemocnice Havlíčkův Brod – vakcína již byla předána
Nemocnice Nové Město na Moravě – vakcína již byla dnes předána
Nemocnice Třebíč – čeká na kontaktní informaci od distributora vakcíny
Nemocnice Pelhřimov – vakcína již byla dnes předána
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. – více informací prim. Žáková, tel.: 
566 512 331, vakcína má dorazit zítra.                     Jitka Svatošová, KrÚ

Poškozovat cizí věci se zřejmě 
rozhodl neznámý pachatel. Během 
třetího listopadového víkendu 
navštívil jeden z autobazarů ve Vel-
kém Meziříčí. Zatím není známo, 
co ho vedlo k poškrábání laku u tří 
automobilů Škoda Octavia. Zda 

to byla obliba k této značce nebo 
obdivoval jen barevné provedení, 
či zda ho inspirovaly stupně vítězů. 
Poškodil totiž vozidla se zlatou, 
stříbrnou a šedou metalízou. Škoda 
byla vyčíslena na 42.000 korun.  

por. Mgr. Jana Martincová

Jiří Kolbaba po své diashow v kinosále odpovídal na dotazy. 
Foto: Martina Strnadová



Číslo 42 25. listopadu 2009 strana 3

Díl II. (první vyšel v minulém čísle)
V úterý 17. listopadu 2009 jsme si připomněli událost, která před 

dvaceti lety zásadním způsobem změnila dějiny českého státu. 
Sametová revoluce v roce 1989 vytvořila ostrý předěl nejen mezi dvě-

ma historickými epochami, ale také mezi zcela odlišnými společnostmi 
a způsoby života. V minulém čísle jsme zveřejnili malé ohlédnutí za 
událostmi, které tehdy proběhly ve Velkém Meziříčí. V dnešním vydání 
přinášíme slíbené pokračování s vyjádřeními některých lidí, jež stáli 
přímo v centru dění. Nechybí ani pohled současného starosty města, 
jak on prožíval tehdejší dobu. Další část patří vzpomínkové akci ze 
17. 11. 2009, kterou připravila zdejší organizace ODS na velkomezi-
říčském náměstí. Její součástí bylo také premiérové promítání doku-
mentárního fi lmu Jiřího Michlíčka, který události před dvaceti lety ve 
Velkém Meziříčí natočil videokamerou.

Co vám dala sametová revoluce a s čím naopak nejste spokojeni po 
těch dvaceti letech? Jaké pocity jste prožívali tehdy a jaké dnes?

Už nemusíme lhát
„Díky sametové revoluci se třeba mohly začít říkat věci nahlas a nemu-

seli jsme už lhát a nebo se bát,“ míní Jiřina Kácalová, bývalá profesorka 
zdejšího gymnázia a někdejší mluvčí Občanského fóra, „osobně jsem se 
třeba dostala do ciziny, kam bych se asi v minulém režimu nepodívala, 
což mě opravdu potěšilo. Pak jistě zlepšily obce a města svůj vzhled, jsem 
třeba ráda i za to, že máme ve městě svoje regionální noviny, že dobře 
pracuje kulturní středisko a tak dále. Ale nesmírně jsem se těšila na to, 
že právě nabytá svoboda bude dobrá i v tom smyslu, že budou i lepší lidi. 
Ale zjišťuju, že dokud si nevychováme ty slušné lidi sami, že ta společnost 
asi lepší nebude, jak řekl Komenský. Myslím, že bude potřeba ještě ně-
jaký čas, aby se i po morální stránce vše změnilo k lepšímu. Myslím, že 
T. G. Masaryk by prohlásil, že k tomu bude třeba alespoň padesát klidných 
let. Čeho se hodně bojím, je přílišné rozevírání majetkových nůžek. Když 
se podíváme do historie, tak vždycky takováto situace měla za následek 
nějaký zlom. Většinou bohužel krvavý…

Zklamaná jsem i z toho, jak nám hapruje hospodářství, kolik ryze 
českých podniků zkrachovalo – třeba naše sklářství, textilní průmysl, 
cukrovarnictví, ale i zemědělství, které jsme měli na velmi dobré úrovni. 
Zkrátka jsme nebyli připraveni čelit konkurenci. To mě opravdu mrzí, 
že se nepodařilo tyto závody udržet. S tím pak souvisí také vysoká míra 
nezaměstnanosti. Ale na druhou stranu mám pocit, že když mladí lidé 
chtějí pracovat, příležitostí, jak získat zaměstnání mají dost.“

Můžeme svobodně volit
„Pamatuji si dodnes na nadšení lidí a studentů, na projevy svobody. 

Zúčastnil jsem se tehdy jedné z manifestací přímo na Letenské pláni v Pra-
ze, kam jsme se přesunuli z Katedrály sv. Víta po bohoslužbě s tehdejším 
kardinálem Františkem Tomáškem. Na tyto okamžiky se prostě nedá za-
pomenout,“ říká současný starosta našeho města František Bradáč.

„Zpočátku panovala i určitá nejistota, zda se převrat podaří, nebo se 
vše vrátí do starých kolejí. Mnoha lidem se od těch dní úplně změnily 
životní osudy, změnilo se i celkové klima ve společnosti. Mnozí přijali 
tyto změny s nadšením a vděčností, někdo se slzami v očích, někdo však 
i s nelibostí a obavami. Asi dost naivně jsme tenkrát očekávali také změ-
nu morálky, ale na tom bude muset naše společnost ještě dost dlouho 
pracovat. Jinak se ale změnilo opravdu mnoho.

Po dlouhých letech se konaly svobodné volby a do politiky tak mohli 
jít i lidé, pro které to před tím nebylo možné. Pro mne, věřícího člověka, 
je nesmírně cenná a důležitá svoboda náboženství a svoboda slova. 
Svoboda však klade daleko větší požadavky na každého jednotlivce – na 
jeho volbu, na jeho rozhodnutí a zodpovědnost. A tady vidím jako negativní 
třeba to, že lidé byli obecně zvyklí na to, že se o ně společnost postará, 
že jim někdo řekne co a kdy mají dělat atd. Nebylo zakořeněno vědomí, 
že člověk je sám za sebe zodpovědný. A právě se ztrátou některých jistot 
se mnohdy zejména starší generace smiřovala dost těžko. Mladí, kteří už 
v nových podmínkách vyrůstají a žijí, to vnímají patrně jinak. Demokracie 
určitě neznamená nejvyšší spravedlnost. Nemáme-li však nic lepšího, je 
potřeba se naučit v ní žít a chovat se zodpovědně k sobě samým i druhým.“

17. listopad 1989 – zlomový okamžik našich moderních dějin

Letos uplynulo DVACET LET od sametové revoluce 
 Navzdory všemu si posledních dvacet let užívám

„Je pochopitelné, že jsem si letošní listopadové prožívání nemohl 
oddělit od vzpomínek. Listopad 1989 a následné roky jsem prožil jako 
farář českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí a považuji to 
období za téměř nejhezčí ve svém životě, co se týče jakéhosi profesně-spo-
lečenského prožívání,“ vzpomíná Joel Ruml, „nejkrásnější pochopitelně 
byly chvíle spíše neofi ciální. Tedy skrovné začátky scházení se u kašny na 

náměstí a pak setkávání Občanské-
ho fóra. To byly chvíle, kdy k sobě 
patřili lidé, kteří by za jiných okol-
ností k sobě cestu nenašli. Najednou 
to bylo možné a nebyly to chvíle 
věnované jen potřebným domluvám 
toho, co v té chvíli činit. Byly to to-
tiž okamžiky, kdy jsme se vzájemně 
poznávali a chápali, že jednoduše 
jsou v životě lidí chvíle, kdy leccos 
soukromého a osobního jde stranou 
a kdy pro lepší budoucnost se při-
nášejí i nemalé oběti. Kdykoliv jsem 
pak přišel do nového prostředí, 
tak jsem si říkal, co bych za to dal, 
kdyby se zopakovala ona polisto-
padová atmosféra velkomeziříčská, 
kdy se lidé vzájemně potkávali bez 
předsudků a s nadějí, že ten druhý 
znamená obohacení a nikoliv jen 

ohrožení. Dobře asi rozumíte, že se to už neopakovalo, čímž jsou listopad 
a to, co ve Velkém Meziříčí následovalo, naprosto jedinečné.

Pak jsou vzpomínky ty pracovní a ofi ciální, téměř revoluční. Patří mezi 
ně i zážitek generální stávky na náměstí, kdy se ze všech stran, myslím, 
že z řady fi rem, na náměstí valily průvody jako na prvomájovou veselici. 
Tehdy jsem se spíše zase vylekal. Z toho dojmu, že vládne představa, 
že se všechno jen tak přemaluje, více méně zůstane při starém, nebo ze 
starého si převezmeme pouze to, co vyhovuje a půjdeme dál, jako by se 
nechumelilo. Třeba i pod praporem jediné strany. Stávka pak vypadala 
skutečně jako lidová veselice a tehdy jsem si poprvé uvědomil, jak složité 
bude skutečně proměnit atmosféru ve společnosti i v duších a myslích lidí. 
Podobné to bylo, když jsme jako zástupci OF jednali na radnici. Také tam 
z jednání tehdejších pohlavárů byla znát touha, abychom jim dali pokoj, 
ve všem že nám vyhoví, ale do ničeho zásadního také nezamíří. Takže také 
pěkná zkušenost, i přesto, že je to v té nechuti k hluboké proměně něco, 
co se s námi táhne dodnes.

Jaké je to nyní? Navzdory všemu si posledních dvacet let užívám. Ne 
proto, že bych neviděl mnohé komplikace a obtíže. Ty se dostavily logickým 
a nutným otevřením se všemu, co zlého kde existuje až po zcela konkrétní 
dopady všeho moderního zla do životů jednotlivých lidí. To ovšem není 
věc nová, to je jen zkušenost toho, před čím jsme izolací a nesvobodou 
byli uměle chráněni, abychom skutečně věřili, že existuje systém, který 
před různými takovými negativy může ochránit. Navzdory tomu všemu 
jsem asi už natolik infi kován biblickou pravdou o člověku, že si iluze ne-
dělám a nemohu si dělat. Proto rozumím posledním dvaceti letům jako 
darované příležitosti, abychom se neschovávali za lidské režimy a sys-
témy a snažili se společně, vlastními silami a vírou měnit to, co měnit lze 
a čelit tomu, co vidíme, že válcuje a poškozuje lidi v našem okolí. Něco 
takového pochopitelně nenachází podporu u těch, kdo si myslí, že jsou 
určeni k tomu společnost lidí řídit, ale když si svobodně můžeme o nich 
myslet své a jednat formováni svou zbožností, pokorou nebo smělostí, 
pak žijeme z výdobytku, za který musíme být velice vděčni. Musím říci, 
že jsem si letošní listopadové výročí prožil s vnitřní radostí a vděčností, 
že jsem se toho mohl dožít a že dvacet let poznávám úplně jiný rámec pro 
svůj život než dřív. Navíc k tomu přistupuje naděje, že není všem dnům 
konec a že i před námi stojí výhled na ještě lepší věci. Vážím si tedy nových 
časů – dvacet let totiž není mnoho – a nepřestávám být za dar svobody 
vděčen. A touto cestou všechny své známé a přátele z Velkého Meziříčí 
pozdravuji.“                                                           Připravila: Iva Horká

Jednou z částí festivalu Mod-
ré  d ny je  t ř íden n í  prog ram 
Etno & Worldmusic, který je slo-
žen z několika workshopů a kon-
certů. Cílem je představit hudbu 
a kulturu, která není v ČR tolik 
rozšířená. Workshopy začínají 
26. listopadu v Městské knihovně 
Matěje Josefa Sychry ve Žďáře 
nad Sázavou od 16.00. Náplní bu-
dou šamanské výtvarné a taneční 
hrátky a také bubnování. Večerní 
program v kafírně Samsára začne 
v 19.30 koncertem Rajské zahrady 
s Karolínou M. Štěrbovou a Danie-
lou L. Štastnou. Zahrají na kytary, 
zvonky, bubny a tibetské misky. 
Následovat je bude Slovák Maok 
(kytara, píšťaly), a večer uzavře 
Ladislav Bakša hrou na perkusní 
nástroje a bubínky. V pátek budou 
pokračovat workshopy v kafírně 
Samsára. Jedním z nich bude dílna 
zaměřená na procítění podstaty 

hudby s názvem Tělo je můj hudeb-
ní nástroj. Večer vystoupí v DK od 
20.00 Michal Pavlíček a Monika 
Načeva, poté pak romská kapela 
Paramisara hrající romano-latino-
jazz. 28. listopadu od deseti hodin 
startuje v Domě dětí a mládeže ta-
neční a bubenický workshop. „Petr 
Šuchor představí Drum circle,“ zve 
ředitel festivalu Tomáš Forýtek. 
Střídat ho bude jedna z nejlepších 
českých tanečnic Tereza Pospie-
chová. Ta předvede a naučí, jak se 
tancuje v některých částech Afri-
ky. Maraton zakončí v osm hodin 
skupina Tubabu, která ovládá ryt-
my z celé Afriky. Dalším velkým 
koncertem je Galavečer s Lucií 
Bílou 1. prosince od 19.30 ve žďár-
ském DK. Více na www.modredny.
cz. Generálním partnerem Festivalu 
Modré dny je společnost Jiho-
moravská plynárenská, a. s., člen 
skupiny RWE.    Eva Fruhwirtová

g e n e r á l n í  p a r t n e r  f e s t i v a l u f e s t i v a l  p o d p o r u j í

ETNO & WORLDMUSIC 
dále vystoupí PARAMISARA + Maok /SK/ a hosté SVETLOLEŤ /SK/ 

Dům dětí a mládeže, velký sál, Dolní 2274/3, Žďár nad Sázavou
pátek 27. 11. 2009, 20.00 – 23.00 hodin

předprodej: Sony Centrum Ynos
 Žďár n/S., Nám. Republiky 63, tel.: 566 622 948
 cena v předprodeji: 100 Kč

www.modredny.cz

MICHAL PAVLÍČEK
+ MONIKA NAČEVA

Pro ty z vás, kteří chtějí získat zadarmo vstupenku na koncert s Lu-
cií Bílou, jsme připravili soutěž. Stačí odpovědět na otázky: Kterou 
zahraniční zpěvačku Lucie Bílá obdivuje a která zpěvačka nazpívala 
jako první píseň Bang Bang a odpovědi poslat do redakce týdeníku 

Velkomeziříčsko na e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
nebo tel.: 739 100 979 do 27. 11. do 14 hodin. Deset správných 
odpovědí na obě, nebo min. jednu otázku, odměníme vstupenkou 
na tento koncert.                                                                        -red-

Na festivalu Modré dny
se představí etno hudba

i Lucie Bílá

Dokumentární fi lm Jiřího Mich-
líčka z průběhu sametové revoluce 
ve Velkém Meziříčí mohla ve-
řejnost poprvé zhlédnout sedm-
náctého listopadu 2009. Společ-
né promítání následovalo v kině 
Jupiter club hned po setkání při 
příležitosti dvacátého výročí lis-
topadových událostí na náměstí. 

Mnozí z těch, kteří se předtím 
sešli u kašny, jako třeba Svatopluk 
Salaš či Václav Štipák, se objevili 
s mikrofonem i na záběrech doku-
mentárního fi lmu spolu s dalšími, 
například evangelickým farářem 
Joelem Rumlem či také někdejším 
předsedou městského národního 
výboru Antonínem Krejčím. Doku-
ment nazvaný Jakpak je dnes u vás 
doma je zhruba dvacetiminutovým 
sestřihem z celkem asi tříhodino-
vého záznamu událostí v listopadu 
1989 ve Velkém Meziříčí. Ty až do-
nedávna ležely v archivu zdejšího 
muzea. „Společně nás napadlo, že 
by to mohl být důstojný příspěvek 
k letošním oslavám výročí,“ říká 
Jiří Michlíček, coby někdejší člen 
amatérského fi lmařského kroužku 
při JKP. Záběry natočil videoka-
merou zakoupenou muzeem ještě 
v roce 1987. „Koupit tehdy v naší 
republice videokameru, to neexis-
tovalo. Jedině od veksláků. Koupili 
jsme ji tedy od nich v Praze a za-
čali jsme pro muzeum točit různé 
akce – taky třeba VŘSR, odhalení 
sochy Matky Vysočiny, ale i někte-
ré zajímavější věci,“ říká Michlí-
ček. Jedině díky této kameře, v té 
době jediné v našem městě, bylo 
možné zaznamenat i události před 

Někdejší mluvčí OF ve Velkém 
Meziříčí Joel Ruml tak, jak ho 
27. 11. 1989 zachytil na videokame-
ře Jiří Michlíček.

Foto (z videozáznamu):
Jiří Michlíček

Film připomíná euforii v Meziříčí

dvaceti lety. Nechybí mezi nimi 
první mítink Občanského fóra na 
náměstí u kašny v předvečer gene-
rální stávky, pak generální stávka 
27. listopadu 1989, během které se 
na velkomeziříčském náměstí teh-
dy ještě Klementa Gottwalda sešly 
tisíce lidí, až po předvolební mítink 
před prvními svobodnými volbami 
v naší zemi za přítomnosti Petra 
Pitharta. „Všichni účastníci se mi 
do fi lmu nevešli, to by byl moc dlou-
hý. Ale oni by možná dnes někteří 
z řečníků ani nebyli rádi, kdyby se 
tam viděli,“ podotýká Michlíček. 
Dokumentární fi lm z průběhu sa-
metové revoluce ve Velkém Meziří-
čí by měl být pro zájemce k dostání 
na DVD začátkem prosince v ateli-
éru Jiřího Michlíčka.

Někteří by si možná rádi něco 
podobného jako společné promítá-
ní záběrů z dob dávno minulých ve 
Velkém Meziříčí někdy zopakovali. 
Ty třeba zaujme informace, že Jiří 
Michlíček plánuje v budoucnu oslo-
vit další bývalé členy amatérského 
fi lmového studia při JKP a společně 
s nimi pořádat večery s historií. 
„V muzeu jsou uloženy další fi lmy 
třeba k třicátému výročí Kabla, 
o údolí Peklo, jež je dnes zatopené 
přehradou, Velké Meziříčí z pa-
desátých let, motocyklové závody 
v našem městě, povodeň v roce 1985 
a další,“ vyjmenovává J. Michlíček 
s tím, že mnohé z těchto záběrů 
jsou ještě na šestnáctimilimetrovém 
fi lmu. Podle něj v archivu existuje 
tolik zajímavého materiálu, že by 
bylo škoda nechat jej tam ležet la-
dem.               Martina Strnadová

Jiří Michlíček (vlevo) s Radovanem Necidem před promítáním dokumentu 
ze sametové revoluce v našem městě.                Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

Nárůst prodeje nemovitostí zatížených zástavou roste. Změna vlastníka 
takto zatížené nemovitosti je už dnes takřka standardní záležitost, se 
kterou si zkušená realitní kancelář poradí. Každé omezení vlastnického 
práva nebo omezení prodeje je zapsáno na listu vlastnictví (LV) v bodě 
C. Zástava – zápis na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva, vět-
šinou sjednaný na základě půjčky pro banku, anebo půjčky mezi dvěma 
fyzickými osobami. Znamená, že majitel nemovitost nemůže prodat bez 
vědomí zástavního věřitele (ten, od koho si půjčil). Lze prodat tak, že se 
pohledávka vyplatí, na katastrální úřad se vloží tzv. kvitance (doklad 
o zaplacení dluhu), dluh se vymaže a prodávající dostane „o to méně“ 
z kupní ceny, anebo se kupující dohodne s bankou na tzv. smluvním 
převzetí dluhu, kdy kupní cenu nebo její část hradí kupující tak, že se 
stane dlužníkem již spláceného úvěru namísto prodávajícího za stejných 
podmínek. Vždy záleží na podmínkách konkrétního obchodu. Soudní 
zástava – vzniká rozhodnutím soudu, aniž by o ni vlastník požádal nebo 
ji podepsal. Jde o zastavení majetku soudem, protože majitel je dlužníkem 
např. u zdravotní pojišťovny, fi n. úřadu… Exekuce – je nucený výkon 
soudního či jiného rozhodnutí. Na LV je zapsána jako omezení prodeje. 
Stále více klientů se na nás obrací s prosbou o pomoc při exekuci na 
jejich nemovitý majetek. I v případě, že je již „nařízení exekuce“ zapsá-
no na LV, je zde stále ještě možnost vyplacením dlužné částky dražbu 
odvrátit. Podmínkou v těchto případech je rychlé a naprosto otevřené 
jednání ze strany majitele.                                         Ivana Dočkalová

Je možné prodat zadluženou nemovitost?

O rozvodech
Byl jsem požádán, abych napsal o rozvodech. Pokusím se o to, byť by si 

toto téma žádalo zpracování delší. Už nás ani nepřekvapuje, když slyšíme, 
že se podle aktuálních statistik rozpadá více než polovina uzavřených 
manželství. Problémy v manželstvích ale byly vždycky, jenom se dříve 
více tajily. Rodinu drželo pohromadě hospodářství nebo dílna, prostě 
společná obživa, často dokonce společná pro víc generací. Rozvod byl 
také ještě před pár desítkami let pro veřejné mínění něčím nežádoucím, 
ne-li hanbou a ostudou. Doba se v mnohém změnila. Jsme svobodnější 
a otevřenější. Každý většinou máme své vlastní povolání a vlastní příjem. 
Více cestujeme a poznáváme jiné lidi, máme spoustu osobních zájmů 
a rodina tráví spolu celkově méně času než dříve. Téměř v každé rodině je 
dnes televize a počítač, takže si často sedáme každý sám před obrazovku 
a komunikujeme někdy víc s ní než s rodinou.

Co za této situace drží rodinu pohromadě? Jaké síly ji stmelují? Je 
jasné, že jsou mnohem slabší, než bývaly dříve. Vzájemný vztah manželů 
je pod mnohem větším tlakem, je mnohem víc namáhán a není mnoho 
vedlejších vlivů, které by mu pomohly. Takže když přijde obtíž, hádka, 
krize, je mnohem snazší říci – vždyť spolu být nemusíme.

Jsou chvíle a situace, kdy je menším zlem se rozejít než spolu zůstávat. 
Jsou dokonce tragédie, kterým by včasný rozchod byl zabránil. Nejsem 
z tohoto důvodu zásadně proti rozvodům, čeho se však bojím a proti čemu 
chci bojovat, je konzumní způsob života. Fakt, že si kupujeme stále víc 
nových věcí a staré prostě odkládáme, že porouchané nespravujeme, ale 
vyměňujeme za nové, nás chtě nechtě poznamenává. Zacházíme takto 
s věcmi, které nás obklopují, a hrozí nám, že stejně budeme zacházet 
i s lidmi. Nebezpečí vidím v tom, že se nebudeme snažit napravovat 
své vztahy, namáhat se a usilovat, aby to zase „bylo jako nové“. Bylo by 
krátkozraké začít manželské vztahy, ale i vztahy ostatní, konzumovat jako 
věci (dokud mi vztah něco dává, přináší, fajn; když začne selhávat, pryč 
s ním). Dej Bůh, abychom nebyli tak povrchní a hloupí.      Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická
25. 11. až 1. 12. 2009

● středa: 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici Rapotice
● čtvrtek: 17 hodin – mládež
● neděle: 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (1. neděle 

adventní), 16 hodin – biblická hodina (Jestřabí)
● úterý: 15 – děti, 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (U Světlé 24)

-pj-

Pořad bohoslužeb
Středa 25. 11.
 7.00 Mše sv. za rodinu Horkých. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 26. 11.
 7.00 Mše sv. za zemřelého manžela a syna, rodiny Vlachovu
 a Peškovu a za duše v očistci.  o. M. P.
18.00 Mše sv. za Oldřicha Sojku. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 27. 11.
 8.00 Mše sv. za Josefa Doležala a rodiče; za rodiny Dvo-
 řákovu a Charvátovu a za duše v očistci. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež, za požehnání pro Marii. o. L. Sz.
Sobotní památka Panny Marie 28. 11.
 7.00 Mše sv. za zemřelé rodiče a děti. o. M. P.
18.00 Mše sv. za Bohuslava Kališe a celou přízeň. o. L. Sz.
19.00 Vigilie I. adventní neděle
1. adventní neděle 29. 11.
 7.30 Mše sv. za rodiče Smejkalovy a jejich zemřelé děti. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodiče Kolouchovy a jejich bratry a sestry. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za děti, které přijímají křest,
 za jejich rodiče a kmotry.  o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Ondráčkových, sestru Marii
 a synovce Josefa. o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 na faře bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po 

mši sv. v 18.00 bude teologická hodina. V pátek 14.00–16.30 bude adorace 
Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání, od 16.30 bude mše sv. pro mládež. V sobotu v 8.00 bude setkání 
všech ministrantů, v 8.45 bude další hodina kurzu pro osoby, které mají 
být pověřené podáváním svatého přijímání. V 18.30 bude příprava na 
křest dítěte a v 19.30 bude příprava na svátost manželství.

Za týden začíná doba adventní – radostný a zbožný čas přípravy na 
příchod Páně a na vánoční svátky. Tuto přípravu chceme zahájit v sobotu 
v 19.00 společnou Vigilií 1. adventní neděle a požehnáním adventního 
věnce. V neděli bude na každé mši sv. požehnání vašich adventních věn-
ců. Také se chceme za týden při příležitosti Dne Bible modlit za šíření 
Božího slova. Část sbírky bude věnovaná pro biblické dílo. Při příležitosti 
Roku sv. Jana Marie Vianney‘e naše děkanství pořádá od 21. června do 
26. června pout‘ do La Salette a Ars – farnosti sv. Jana Marie. Podrobnosti 
najdete ve vývěsce. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.

Ve středu 25. 11. 2009 pořádá občanské sdružení Stop genocidě výstavu 
spolu s demonstrací a petiční akcí za zastavení umělých potratů. Chceme 
informovat, že akce se bude konat před budovou gymnázia. 

www.dekanstvivm.horacko.com

V pondělí 16. listopadu 2009 
oslavila významné jubileum 100 let 
vážená paní Gertruda Drápelová 
z Rudy. Je první občankou v celé 

dochované historii obce Ruda, 
která se dožila tohoto úctyhodného 
věku. Své kulatiny oslavila v kruhu 
svých příbuzných, přátel a známých 
v kulturním domě v Rudě v sobotu 
14. listopadu.

Touto cestou si ještě jednou 
dovolujeme popřát paní Gertrudě 
Drápelové jménem všech obyvatel 
obce Ruda, Lhotky a Křeptova do 
dalších let mnoho elánu, pevného 
zdraví, pohody, radosti a Božího 
požehnání.

Ve zkratce si připomeňme její do-
savadní život. Gertruda Drápelová 
se narodila 16. listopadu roku 1909 
Františkovi a Františce Autratovým. 
Byla třetí ze čtyř jejich dětí – starší 
Jindřich a Marie a mladší se jmeno-
vala Františka. Po základní škole se 
vyučila modistkou kloboučnictví. 
Po třech letech vyučení se paní Ger-
ta vrátila, a protože maminku velice 
milovala, zůstala s ní pracovat na 
polích v rodné dědině. Od 18 roků 
do 78 let zpívala na kůru v místním 
kostelíčku pod vedením varhaníka 
Františka Horkého a poté varhani-
ce Lidky Staňkové. Ve 24 letech 
se provdala za Jaroslava Drápelu 
z Jabloňova a měla s ním dvě děti, 
Jaroslava a Marii. V roce 1968 celá 
rodina začala stavět nový rodinný 
domek, ve kterém žije dosud s dce-
rou Marií a jejím manželem Františ-
kem Badalíkem. Gertruda nejenže 
pomáhala dceři Marii vychovávat 
a opatrovat děti, ale všem kolem 
sebe dala tolik lásky, která je prová-
zí celým životem. A na závěr, proč 
se paní Drápelová jmenuje Gertru-
da? Tatínek František po narození 
druhé dcery zalistoval v kalendáři 
a zjistil, že 16. 11. je Gertrudy, tak 
to byla Gertruda.

Karel Dvořák

Oslavy stého výročí posvěcení 
kostela v Uhřínově

Včelařství rok plný starostí i radostí
V letošním roce byla činnost včelařů na Bítešsku opět značně bohatá.
Na jaře se zima dlouho nechtěla vzdát své vlády, a tak včely i včelaři 

dlouho čekali na první prolety včel. Za celé zimní období nepřišel jediný 
den, který by umožnil včelám vyprázdnit výkalový vak. Teploty nad 10º C, 
při kterých včely hromadně vyletují, nastaly až v polovině března. Včel-
stva i včelaři byli po poměrně dlouhé zimě v dobré kondici a společně se 
těšili na nástup jara. Přišla však nečekaně špatná zpráva. Zástupce Krajské 
veterinární správy Brno nám koncem března oznámil, že se v obvodu 
naší organizace vyskytl mor včelího plodu. To je bakteriální onemocnění 
včelího plodu, jehož původcem je mikrob Bacillus larvae. Po propuknutí 
nemoci na plodu nákaza ve včelstvu rychle kulminuje a včelstvo není 
schopno odchovat mladé včely, a tím je odsouzeno k zániku. U nás se mor 
neléčí. Nakažená včelstva se likvidují spálením, neboť spory moru jsou 
velmi odolné a v latentním stavu dokáží přežít až 50 let. V zahraničí se 
používají antibiotika, jejichž účinnost je sporná a při nesprávné aplikaci 
se dostávají i do medu, který tím znehodnocují. Státní veterinární správa 
již několikrát v obchodní síti zachytila takto antibiotiky kontaminovaný 
zahraniční med, který musel být následně stažen z prodeje. Mor veteri-
nární správa zachytila při rozboru zimní měli, a to v obvodu obce Níhov 
v chatové oblasti u rybníků. Šlo o včelaře s trvalým bydlištěm v Brně, 
který zde včelstva nepřihlásil a nákazu patrně přenesl ze svého dřívějšího 
stanoviště včelstev v Brně Maloměřicích. Rychle následovala prohlídka 
včelstev za účasti zástupce krajské veterinární správy, při které byly již 
zjištěny klinické příznaky moru, což se následně potvrdilo i laboratorně. 
Po vydání rozhodnutí bylo pět včelstev včetně úlů a včelařského vybavení 
komisionálně zlikvidováno spálením. V ochranném pásmu o poloměru 
pěti kilometrů bylo nařízeno odebrání měli od všech včelstev a její la-
boratorní vyšetření. Výsledky vyšetření naštěstí neprokázaly rozšíření 
choroby do okolí. Opakované vyšetření proběhne na jaře 2010 a v případě 
negativního nálezu bude ohnisko moru prohlášeno za zaniklé.

O co byla zima delší, o to kratší bylo jaro. Velmi rychlý nárůst teplot 
již koncem března a nebývale teplý celý duben způsobily časnější rozkvět 
všech rostlin, keřů a stromů. Včely však k výměně zimní generace včel 
potřebují vychovat minimálně dvě generace včel, což je dvakrát 21 dní. 
Příroda je však tentokrát předběhla, a tak v době květu ovocných stromů 
a řepky včelstva nebyla patřičně početná. Porosty u nás rozhodující jarní 
medonosné plodiny řepky ozimé byly poznamenány dubnovým extrém-
ním suchem, a tak nebyly dostatečně vzrostlé a rozvětvené a tudíž květy 
ronily i méně nektaru. Výsledkem těchto nepříznivých podmínek byla 
podprůměrná snůška jarních květových medů. Velice špatně dopadli 
včelaři v Polabí, Břeclavsku i jinde, kde jarní medy nevytáčeli vůbec. 
O to více včelaři očekávali snůšku medovicových medů z lesních porostů. 
Po dlouhých letech se snůška jevila velice nadějně, neboť především na 
smrcích bylo vidět hodně producentů medovice (mšice byly na letorostech 
i starším dřevě, hojně byla i puklice). Bohužel počasí opět včelařům nepřá-
lo. V červnu velice často pršelo a déšť nadějně začínající přínos medovice 
vždy opakovaně „spláchl“. A tak medovicového (lesního) medu včelaři 
mnoho nevytočili. Celostátně šlo z hlediska ročního výnosu medu o rok 
podprůměrný. Obdobná situace byla i v ostatních evropských zemích. 
Nižší nabídka medů má samozřejmě vliv i na současnou cenu medů. 
U nás profesionální včelaři (chovají více než 150 včelstev a včelaření mají 
jako živnost) v současné době prodávají medovicové medy do 150 Kč/kg 
a květové do 120 Kč/kg. Většina včelařů na Bítešsku bohužel již mnoho 
medu v zásobě nemá a s prodejem medu do nové snůšky nevydrží. Proto 
ten, kdo chce koupit med přímo od včelaře, by neměl příliš otálet.

Nejčastějším zdravotním problémem včelstev v posledních desetiletích 
téměř v celém světě je přemnožení roztoče Varroa destructor. V naší orga-
nizaci v kritickém období od podzimu roku 2007 do jara 2008 uhynulo na 
nákazu tímto parazitem 575 včelstev, což odpovídalo 45 % ztrátám. Od té 
doby se však situace úplně obrátila a v současné době výskyt roztoče vlivem 
důslednějšího léčení a patrně i vlivem přírody je na velice nízké úrovni, 
kdy nezpůsobuje žádné hospodářské škody. Dobrý zdravotní stav včelstev 
a zájem o včelí produkty přispěl ke zvýšení počtu včelstev v obvodu naší 
organizace oproti minulému roku o 15 %, tj. na 1 150 včelstev.

Mimo zabezpečení dobrého zdravotního stavu včelstev se letos činnost 
včelařské organizace zaměřila na vzdělávací činnost. Uskutečnily se tři 
odborné přednášky učitelů včelařství (ing. Zigal – nové způsoby ošet-
řování včelstev, ing. Veverka – tlumení moru plodu, ing. Ducháč – nové 
směry ve včelařství). V srpnu se uskutečnil již pravidelný tematický 
zájezd tentokrát na včelařskou farmu přítele ing. Martina Kurtina do 
Račic u Hrotovic. Současně jsme navštívili zámek a kostel v Jaroměři-
cích, pivovar v Dalešicích a na závěr poseděli ve vinném sklípku v areálu 
Vinařství Sádek Kojetice u Třebíče.

Již tradičně koncem roku pořádáme naši hlavní propagační a vzdělá-
vací akci – včelařskou výstavu. Výstava bude letos otevřena od čtvrtka 
26. 11. do úterý 1. 12. 2009 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masary-
kovo nám. č. 5. Bude přístupna vždy od 9 do 17 hodin. Na této tematické 
výstavě kromě včelařských pomůcek nemohou chybět především včely 
v proskleném úlu, které přitahují pozornost nejenom dětí. Pro praktické 
včelaře chceme předvést některé moderní úly, pomůcky pro získávání 
medu a další zajímavosti. Z naší prodejní nabídky je trvale vysoký zájem 
o medové pečivo. Ke koupi bude i medovina v několika druzích a oblíbené 
15° medové pivo. V nabídce bude i květový, medovicový a pastovaný med, 
svíčky z včelího vosku a další výrobky z včelích produktů (kosmetika, 
krémy, léčiva, atd.).

Na vaši účast se opět těší organizátoři, kteří školní mládeži i všem 
ostatním návštěvníkům rádi přiblíží život a chov včel a třeba i poradí, 
jak začít včelařit.         Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Oslavila sté narozeniny

Žáci a studenti v celé České republice od 23. listopadu do 6. prosince 
opět vyjdou ze svých škol, aby přímo na ulicích informovali veřejnost 

o problematice AIDS, o stále se zvyšujícím 
počtu nových případů HIV infekce a obětí 
onemocnění AIDS.
Informace o problematice AIDS je mož-
né získat na adrese www.aids-pomoc.
cz nebo na bezplatné telefonní lince 
AIDS – pomoc 800 800 980. Číslo sbír-
kového konta České společnosti AIDS 
pomoc, o. s. je 51-664650217/0100.       -ps-

Neděle 15. 11. 2009 byla pro 
občany z uhřínovské farnosti slav-
nostním dnem. Připomněli si, že již 
uplynulo sto let od posvěcení jejich 
farního kostela Povýšení sv. Kříže. 
Pro Uhřínovské byl tento den navíc 
slavností dvojnásobnou, neboť byl 
také požehnán nový obecní prapor 
a znak. Ve tři čtvrtě na dvě se vydal 
velký průvod od fary do kostela. 
V průvodu šli mi-
nistranti, starosta 
s místostarostou, 
kteří nesli nový 
ob e c n í  p r a p o r 
a znak, členové 
zastupitelstva, ka-
pela, kněží a velké 
množství domá-
cích i hostů. Míst-
ní farář Jiří Švan-
da s pozvanými 
kněžími během 
slavné mše svaté 
požehnal obec-
ní insignie a při 
promluvě přečetl 
z farní kroniky 
záznamy z doby 
před stavbou a při 
stavbě kostela. Slavnostní ráz mše 
svaté umocňoval místní chrámový 
pěvecký sbor doplněný dechovou 
hudbou z Březejce. Po skončení mše 
svaté pokračovala oslava v místním 
kulturním domě, kde bylo připra-
veno pohoštění. K tanci a poslechu 

hrála již zmíněná dechovka. Veliký 
dík patří všem, kteří se na této 
oslavě podíleli.

Údaje o kostele:
20. 10. 1907 posvětil dr. Antonín 

C. Stojan základní kámen
4. 11. 1907 poslední mše sv. ve 

starém kostele, zahájeno bourání 
a následná stavba řízená stavitelem 
Leopoldem Jungmanem z Brna

28. 11.  1909 
nový kostel Po-
výšení sv. Kříže 
posvěcen bisku-
pem Pavlem Huy-
nem. Architektem 
stavby byl Richard 
Martin z Božího 
Požehnání (dnešní 
Zastávka u Brna). 
Kostel je postaven 
v pseudoromán-
ském slohu, troj-
lodní. Jeho délka 
je 36 m, ší řka 
15,5 m a výška 
věže je 35 m. Vel-
kou zajímavostí 
je, že klenbu kos-
tela tvoří skořepi-

na z předpjatého betonu, to byla ve 
stavebnictví na tehdejší dobu věc 
přímo revoluční. Tento kostel je již 
třetím v Uhřínově. Ve Velkomezi-
říčsku o nich v minulosti psal Fran-
tišek Křehlík.              Karel Polák

Foto: Fotoateliér Novotová

O nejlepší svíčkovou Vysočiny
Sobota 28. 11. 2009 od 11 hodin na ranči Gerlinda
Předsedou poroty a moderátorem akce je Martin Zounar
Program: hodnocení svíčkové, divácká tipovací soutěž, adventní sta-
ročeský jarmark, hraná pohádka pro děti, ALABAMA country tance 
s výukou, hraje kapela Xandi, zapálení maxi adventního věnce, křest 
nových nápojů. Přijďte se bavit, fandit a setkat se s Martinem Zounarem 
a dalšími hosty. Změna programu vyhrazena.
Mediálním parterem akce je týdeník Velkomeziříčsko.



■ Prodám panelový byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí, přízemí, zateple-
no, nová okna. Cena dohodou. Tel.: 
775 349 729.

■  Z a c h ov a l ý  c i h l ov ý  by t 
2+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
606 662 872.
■ Prodám garáž na ul. Nad Gym-
náziem, volat po 14 hodině. Tel.: 
608 223 951.
Pronájem
■ Hledám pronájem nebo pod-
nájem ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
737 870 564.

■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ul. Mírová, nová okna, 
zateplený, zrekonstruovaný interiér, 
částečně vybaven, vl. plynové tope-
ní. Nástup možný od 1. listopadu. 
Tel.: 733 107 489.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronájem bytu ve Velkém 
Meziříčí 2+kk, v novostavbě. Mož-
nost pronájmu od 12/2009. Tel.: 
737 906 050.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí, 1. patro, částečně 
zařízený. Tel.: 732 183 331.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.

listy a exlibris českých výtvarníků. 
Nabídněte na mobil 731 567 364.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■  Mot or  na  Š  12 0 3 .  Te l . : 
728 511 766.
Nemovitosti

■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve VM, ul. Vrcho-
vecká. Cena 1.250.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat. 
Tel.: 777 628 982.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám prodlouženou garáž 
(30 m2, 2× osobní automobil) po 
rekonstrukci, na ul. Bezručova. 
Tel.: 728 530 739.

■ Prodám zděnou podsklepenou 
chatu se zahradou, VM – Palčáky. 
Cena dohodou. Tel.: 732 442 112.
■ Koupím RD, popř. byt ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.

Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon: 566 782 009;
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz; www.velkomeziricsko.cz
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si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

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

Arašídy pražené neloupané 400 g prodejní cena 19,50 Kč
Švestky sušené 150 g prodejní cena 10,90 Kč
Čokohrudky mix 500 g prodejní cena 17,90 Kč

Platnost akce od 18. 11. do 1. 12. 2009

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Kokos strouhaný 200 g prodejní cena  8,30 Kč
Mandle jádra volně 100 g prodejní cena  9,90 Kč
Mince zlaté 100 g prodejní cena 18,30 Kč

Platnost akce od 18. 11. do 1. 12. 2009

M Ó D N Í  S H O W

DANA DOBŘICHOVSKÁ 
4. 12. 2009 OD 19.30 HODIN 

      JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK : ČESKÁ MÓDA D.D.

NOVOSADY 28 . TELEFON: 734 445 558

B o n  v o y a g e

Reklamní partneři:

Generální partner: Hlavní reklamní partneři:

Mediální partner:

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemov i t o s t ,  v y pl at í me 
exekuce, peníze do 24 hodin.

Tel.: 731 508 270.

Údržbář či řemeslník nejen 
pro vaši nemovitost.

VM a okolí.
Tel.: 603 206 935.

Sháníte dárek k Vánocům? Prodáváme dárkové šeky na

Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, že nemáte talent? Ale máte! Každý, kdo umí držet tužku, umí kreslit. 
I vy namalujete za dva dny takovýto portrét. Ukážeme vám, jak na to – ukážeme vám, jak aktivovat vaši 
pravou mozkovou hemisféru, ve které máte tyto dovednosti uloženy. Vhodné pro všechny věkové skupiny, 
pro dyslektiky, i jako příprava na uměleckou školu. Na profesi ani pohlaví nezáleží. Cena 1.600 Kč/osobu.
Kurz olejomalby technikou BOBA ROSSE 30. 12. 2009 ve Velké Losenici u Žďáru nad Sázavou.
www.zeichenkurs.eu  Tel: 773 070 808

Ve dnech 27.–28. 12. 2009 ve Velkém Meziříčí

Krmiva pro psy a kočky 
za skvělé ceny najdete

na
www.krmtelevne.cz

Po Velkém Meziříčí doprava 
až k vám domů zdarma!

Řeznictví Komínek
Komenského 10/2,

Velké Meziříčí
přijímá objednávky na

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

zimní boty od. č. 28–38 50 %; sněhule 
50 %; zimní pantofl e 20 Kč; soupravy 
tepl. dětské 90 Kč, šusťákové 100 Kč; 
mikiny od 70 Kč; zimní bunda dětská 
od 100 Kč; kombi dětské 50 % a další.

Templ u Matesa, Novosady 85/97

Tel.: 732 846 836.

Nepůjde el. proud
Dne 25. 11. od 7.30 do 13.30 hodin ve VM, Františkov od č. p. 433 sm. 
Petráveč, Františkov, s. r. o., Karlov 220, Karlov u družstva 1175, 1368;
dne 2. 12. od 7.30 do 15.20 hodin ve VM, odběratelská stanice VM 
Nowaco (č. 201270), odběratelská stanice VM: Agados Jidášky (č. 
201105), odběratelská stanice VM DTS Scame (č. 700035), fi rmy naproti 
Nowaco.                                                                                              -e.on-

Zubní pohotovost
28. 11. MUDr. Marie Havlíčková,
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 628 788
29. 11. MUDr. Marwan Zrieka,
Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 129
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víken-
dech a svátcích nepřetržitě).                             Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Prodám
■ R. Laguna II, rozteč 5×108 mm; 
na Espace, zimní obutá kola s pneu 
Michelin Alpin 195/65/15, málo jetá 
za 5.000 Kč. Na Opel ráfky 14" 
4×100 mm na Astra, Tigra, Corsa za 
1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Vchodové plastové dveře se 
zárubní, atyp. rozměr zárubně 
190×100 cm, průchodová míra 
85×175 cm, nahoře 1/3 prosklená, 
zvenku hnědé, uvnitř bílé, bezpeč-
ností zamykání, vhodné pro rekre-
ační nebo starší domek, původní 
cena 16.000 Kč, nyní 10.000 Kč. Zn. 
Změna st. plánu. Tel.: 733 259 264.
■ Přívěsný vozík za osobní auto. 
Malá, velká plachta. Plastovou 
nádrž v kovové kleci 1 000 l; mo-
torovou pilu Jonsered plus nová 
lišta a řetěz. Ceny dohodou. Tel.: 
606 441 435.
■ Škoda Fabie I – orig. Al kola 
14" nepoškozená za 4.700 Kč. Fa-
bie I obutá plechová kola letní pneu 
185/60/14, zánovní, plus orig. pokli-
ce za 3.800 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Gumy na auto, 165×13 OR 
34 letní, OR 6 zimní. Použité, 
150 Kč/ks. Tel.: 606 181 593.
■ Vazbu na rodinný dům. Tel.: 
736 626 433.
■ Ford Escort, Focus, Fiesta 
– obutá letní kola 175/65/14 za 
1.200 Kč, ráfky na Fiat Punto 14" za 
1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Štěňátka mopse bez PP, béžová 
s tmavou maskou. Odchovaná v do-
mácnosti s celodenní péčí, očkova-
ná, pravidelně odčervovaná. Odběr 
možný od 22. 11. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 605 400 750.
■ Motor Š Favorit – vstřik. a jiné 
náhradní díly. Pneu 8,40×15 – 2ks. 
Tel.: 728 511 766.
■ Peugeot 309 1,4 Graffi c – třídve-
řový, stříbrná metalíza. R. v. 1992, 
najeto 147 800 km, po GO zadní 
nápravy. Tažné zařízení. Cena dle 
dohody. Tel.: 775 615 533.
■ Doma vykrmené prase, váha 
cca 160 kg. Tel.: 603 712 618.
Koupím
■ Staré pohlednice všech žánrů 
z období 1895 až 1950 a grafi cké 

■ Podnájem bytu 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, volný od 1. 12. 2009. Tel.: 
603 383 699.
■ Pronajmu garáž na ul. Bezru-
čova. Tel.: 604 825 408.
Různé
■ Napeču perníčky, cukroví, ke 
všem příležitostem. Dorty – dět-
ské, svatební, jakákoli velikost dle 
vašeho přání a fantazie. Cena od 
250 Kč/kg. Peču výhradě z domá-
cích vajec, másla atd. Bez jakých-
koli náhražek. Cukroví 50 druhů, 
věnečky, trubičky, řezy a jiné. Tel.: 
608 835 597 nebo 605 326 033.

■ Nabízím opravy komínů, 
vymazávání hřebenů, opravy 
bytových jader, opravy střeš-
ní krytiny, obklady a dlažby, 
zbavení mechu na střeše. Tel.: 
722 604 686.

■ Doučím AJ, ČJ, RJ – nejlépe 
žáky ZŠ. Tel.: 777 691 117.
■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes týden, víkend i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti 
či na zahradě. Jsem vysokoško-
lačka, mám zkušenost v oboru, 
praxi s dětmi všech věkových 
kategorií. Spolehlivost zaručena. 
Tel.: 739 672 508.
■ Vdova hledá kamarádku nebo 
kamaráda do 70 let, kteří jsou 
též sami a rádi by uvítali občasné 
schůzky nebo navštěvování dle 
dohody. Samota je těžká. Telefon: 
566 522 806, v sobotu a neděli od 
10 hodin, pracovní den od 12 do 
14 hodin.

■ Doučím spolehlivě Mat, 
Fyz a základy AJ, NJ a RJ, I. 
a II. st. ZŠ. Tel.: 774 621 703.

Nábytek NEKO – studio zdravého spaní
vás zve na

Nábytek NEKO – kuchyňské studio
vás zve na 

které proběhne 1. a 2. 12. 2009
v naší prodejně ve Velkém Meziříčí.
Připravili jsme pro vás
– vaření v parním hrnci MORPHY RICHARDS
– pečení vánočky a cukroví
– ukázka kuchyňského robotu MORPHY RICHARDS
– pečení v domácí pekárně MORPHY RICHARDS
Prezentace výrobků bude samozřejmě spojena s ochutnávkou.
Při této akci budou poskytnuty slevy na kuchyňské linky, elektro-
spotřebiče, kuchyňské stoly a židle.

Tradiční vánoční pečení,

ve dnech od 30. 11. do 4. 12. 2009.
Celý den budete mít možnost si vybrat vhodný typ matrace, 

roštu a anatomických polštářů pomocí počítače. 

Na objednávky budou poskytovány slevy. 

Na vaši návštěvu se těší kolektiv Nábytku Neko.

Snadno, rychle, na cokoli – 
od 50.000 Kč.

Tel.: 728 740 170, 603 334 413.

Pronajmu obchodní prostory
na náměstí,

80 m2 (40+15+25)
od 16. 1. 2010.

Tel.: 723 565 274.
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AKCE VE LHOTKÁCH

27. 11. Želetava
28. 11. Vídeň (prvních 100 piv 
 zdarma)

Setkání pracovníků Pomocných provozů Kablo,
které se koná 4. 12. 2009 od 14 hodin v restauraci U Vachtlů.
Všichni jsou srdečně zváni.                                  -poř-

Kamenice u Jihlavy 4. prosince 2009 v 17.30 hodin
Radostín nad Oslavou 6. prosince 2009 ve 14.15 hodin
Měřín 6. prosince 2009 v 17 hodin
Výtěžek z koncertu bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, o. s., klub Velké Meziříčí na nový projekt 
muzikoterapie. Koncerty budou v kostele. 
Srdečně vás zvou účinkují kytaristé, lektoři a hosté Školy umění Měřín.

Mikulášská zábava
Arbok
5. 12. 2009, KD Lhotky

S Kolbabou putovali Amerikou
(Pokračování ze str. 2.) Vedle zná-
mých metropolí bez povšimnutí sa-
mozřejmě nezůstaly ani fantastické 
a světově proslulé parky jihozápadu 
země – Grand Canyon, Yosemite, 
Yellowstone či třeba také Monument 
Valley v Navajské rezervaci s mís-
tem Four Corners, kde se setkávají 
státy unie Colorado, New Mexico, 
Arizona a Utah v jednom bodě. 
„Když se tady rozkročíte a současně 
položíte na zem i obě dlaně, můžete 
v tu chvíli být ve všech čtyřech 
státech najednou,“ podotkl Jiří 
Kolbaba. Všechny ty přírodní krásy 
– kaňony, gejzíry, skalní monumen-
ty, barvami hýřící terasy, divoké 
řeky a nespoutaná zvířata – doslova 
berou dech. Úžasnou atmosféru se 
Kolbaba opakovaně pokouší zachytit 
svým fotoaparátem, aby alespoň 
část z ní na svých snímcích přenesl 
k ostatním. Ale přesto vždy a všem 
neopomene doporučit, aby tu krásu 
zhlédli na vlastní oči. Možnost má 
podle něj každý, neboť hranice jsou 
jenom v nás samých. Již ze samot-
ného titulu besedy i navštívených 
unijních států plyne, komu tentokrát 
část svého vyprávění autor věnoval. 
Kdo komu ukradl kus Ameriky je 
všem jasné, běloši indiánům. „Byli 
byste zklamáni z toho, jak dnes indi-
áni žijí v rezervacích,“ říká Kolbaba, 
„trpěli, přihodily se jim obrovské 
tragédie a dnes jsou vykořeněni, 
zbaveni tradic a bojují s alkoholem 

a drogami.“ Vedle indiánských 
jmen, jako třeba Šílený kůň, Kolba-
ba zmínil i některá další, například 
Wild Bill Hickok a Calamity Jane. 
To když putování vedlo kdysi divo-
kým Západem s jeho městy duchů, 
která svého času obývali zlatokopo-
vé. Dnes je lze nalézt opuštěná, jako 
by z nich pistolníci a dobrodruhové 
toužící zbohatnout jen před nedáv-
nem odešli. Následovala Kalifornie 
a San Francisco se sochou Tomáše 
Garrigua Masaryka, odtud po Route 
66 do druhého největšího města 
USA – Los Angeles. Sem patřila 
samozřejmě i zastávka v Hollywo-
odu – centru fi lmového průmyslu 
i s nejdražší ulicí Rodeo Drive či 
chodníkem slávy. To už se povídání 
stočilo ze západu zpět k východu, 
přes Texas a Dallas, kde byl zabit 
John Fitzgerald Kenedy, či Memphis 
v Tennessee s hrobem Elvise Aarona 
Presleyho. V NY pak dobrodružná 
a zajímavá cesta skončila. Poté 
ještě Jiří Kolbaba nabídl pozorným 
posluchačům soutěž. Za správné 
odpovědi na otázky z toho, co před 
chvílí slyšeli, mohli získat například 
sadu pohlednic nebo kalendář s jeho 
snímky a také jeho novou knihu. 
Zbyl i prostor na dotazy. Setkání se 
nakonec protáhlo na dobré tři hodiny 
nabité dobrodružstvím, divokou pří-
rodou na straně jedné i moderní civi-
lizací těch největších světových měst 
na straně druhé.  Martina Strnadová

Výpůjčka pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr výpůjčky pozemku parc. 

č. 5280/9 o výměře 2 090 m2, parc. č. 5280/2 o výměře 4 661 m2, k. ú. 
Velké Meziříčí, ulice Průmyslová. Výpůjčka pozemku se zveřejňuje za 
účelem pěstování trávy a příjezdové komunikace.

Pronájem pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. 

č. 750/1 o výměře asi 730 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Hornoměstská. 
Pronájem pozemku se zveřejňuje za účelem využití zahrada.

Směna pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje směnu pozemku parc. č. 4489/2 

o výměře 2 419 m2, k. ú. Velké Meziříčí. Směna pozemku je potřebná 
pro stavební záměr města.

Prodej pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc.č. 6052/6 

o výměře 1 272 m2, k. ú. Velké Meziříčí. Prodej pozemku je zveřejněn 
za účelem komerčního využití. Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr 
prodeje pozemku parc. č. 3538/1 o výměře 74 m2, k. ú. Velké Meziříčí, 
ulice Uhřínovská. Pozemek je vklíněn do stavebního místa žadatele.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 
850/1 o výměře asi 18 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Zámecká. Pozemek 
je zastavěn stavbou garáže žadatele.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 2 765 o výměře 6 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Karlov. Pozemek je 
vklíněn do majetku žadatele.

Směna, prodej pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny a prodeje části pozemku 

parc. č. 811/1, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí, za účelem majetkového 
vypořádání současného stavu.

Darování pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr darování pozemků parc. č. 6255 

o výměře 222 m2, ochranné pásmo stavby vodojemu, k. ú. Velké Meziříčí.
Pozemek parc. č. st. 85 o výměře 16 m2 se stavbou vodojemu, poze-

mek parc. č. 59/2 o výměře 6 m2, pozemek parc. č. 94/4 o výměře 332 
m2 ochranné pásmo stavby vodojemu, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí. 
Pozemek parc. č. st. 196 o výměře 608 m2, ochranné pásmo vodojemu, k. 
ú. Mostiště u Velkého Meziříčí. Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr 
darování části pozemku parc. č. 2768 o výměře 1 000 m2, pozemku parc. 
č. 2769 část o výměře 929 m2, pozemku parc. č. 5075/1 o výměře 10 m2, 
pozemku EN parc. č. 2850/1 o výměře 108 m2, pozemku parc. č. 2851/1 
o výměře 108 m2, vše k. ú. Velké Meziříčí. Darováním uvedených částí po-
zemků dojde k majetkovému vypořádání komunikace průtahem města.

Směna pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny pozemku PK parc. č. 

871 část o výměře 1 147 m2, část pozemku PK parc. č. 892 část o výměře 
33 m2, vše k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí. Směnnou pozemků bude 
řešeno majetkové vypořádání cyklostezky.

Další informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení ma-
jetkoprávní.

Zveřejnění dne 20. 11. 2009       Ing. František Bradáč, starosta města

Při nakládání s odpady je třeba 
řídit se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), který 
je základním právním předpisem 
v oblasti nakládání s odpady.

Tento zákon stanovuje, že pů-
vodcem odpadů je každá právnic-
ká nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání a jako taková má řadu 
povinností, jako např. předcházení 
vzniku odpadů, v případě vyprodu-
kování odpadů při podnikatelské 
činnosti zajistit jejich přednostní 
využití (recyklace, regenerace) 
nebo odstranění (spalování, sklád-
kování apod.) způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a život-
ní prostředí. Dále pak nakládat 
s odpady a zbavovat se jich pouze 
způsobem stanoveným tímto záko-
nem a ostatními právními předpisy 
vydanými na ochranu životního 
prostředí (§ 16 zákona stanoví řadu 
dalších povinností).

Pokud původce odpadů produku-
je nebezpečné odpady, může s nimi 
(dle § 16 odst. 3 zákona) nakládat 
pouze na základě souhlasu k na-
kládání s nebezpečnými odpady, 
který pro původce odpadů mající 
provozovnu na území Velkome-
ziříčska vydává odbor životního 
prostředí Městského úřadu Velké 
Meziříčí – dále jen „OŽP“.

Podle dalšího paragrafu, a to č. 39 
odst. 1 zákona, jsou původci odpadů 
povinni vést průběžnou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládá-
ní s nimi. V případě, že produkují 
nebo nakládají s více než 100 kg 
nebezpečných odpadů za přísluš-
ný kalendářní rok nebo s více než 
100 t ostatních odpadů za rok, 
jsou původci povinni dle § 39 odst. 
2 zákona zasílat příslušnému úřadu 
(OŽP) hlášení o produkci a naklá-
dání s odpady, a to do 15. února 
následujícího roku.

Z toho vyplývá, že jako původce 
odpadů je podnikatel povinen zajis-
tit, aby s veškerými odpady, které 
vyprodukuje při své podnikatelské 
činnosti, tedy i těmi sebemenšími 
(např. i s obaly od svačin, použitými 
obálkami apod.), bylo nakládáno 
podle zákona včetně souvisejících 
právních předpisů.

Své odpady smí odevzdávat jen 
osobám oprávněným k nakládání 
s nimi. Plnění této povinnosti je 
pak povinen prokázat případné 
kontrole, kterou úřady provádějí. 
To znamená předložit smlouvu na 
odstraňování odpadu uzavřenou 
s oprávněnou fi rmou, např. Tech-
nické služby VM, s. r. o., Technické 
služby Velká Bíteš, spol. s r. o., TS 
města, a. s., nebo dalšími opráv-
něnými osobami, jejichž seznam 
je k dispozici na http://extranet.
kr-vysocina.cz/websouhlasy/.

Pokud původce některou ze 
svých povinností poruší, vysta-
vuje se nebezpečí postihu, a to 
ze strany
– obecního úřadu, který může 

uložit fyzické osobě oprávněné 
k podnikání nebo právnické 

osobě, která nemá zajištěné vy-
užití nebo odstraňování odpadů 
v souladu se zákonem, pokutu ve 
výši do 300.000 Kč,

– České inspekci životního pro-
středí nebo obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, která 
může uložit pokutu až do výše 
1.000.000 Kč za různá porušení 
povinností vyplývajících ze zá-
kona (§66 zákona).
Pokud však podnikatel při své 

činnosti produkuje odpad podob-
ný komunálnímu, tedy takový, 
který vzniká i při běžném životě 
domácností, pak je tu jednoduchý 
způsob, jak zákonné nakládání 
s odpady zabezpečit. Město Velké 
Meziříčí stanovilo obecně závaznou 
vyhláškou (OZV) systém shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů vznikajících na 
jeho území. Do tohoto systému se 
původce odpadů může na základě 
smlouvy s městem zapojit.

OZV města Velké Meziříčí č. 
2/2007, o systému nakládání s komu-
nálním a se stavebním odpadem na 
území města Velké Meziříčí a v jeho 
místních částech, tak mimo jiné 
stanoví, že původce odpadů může:
 – ukládat odpad podobný komu-

nálnímu do sběrných nádob 
k tomu určených (popelnic, 
kontejnerů),

 – odkládat separovaný odpad do 
označených kontejnerů (PET 
lahve, nápojové kartony, plasty, 
sklo, papír),

 – odkládat nebezpečný odpad ve 
sběrném dvoře společnosti Tech-
nické služby VM, s. r. o.
V rámci jedné smlouvy si tak 

zabezpečí možnost zbavit se většiny 
odpadu ze své provozovny v soula-
du se zákonem o odpadech.

Pokud však smlouvu s městem 
uzavřenou nemá, nemůže systém 
ani využívat, tedy nesmí odkládat 
odpad na určená místa – do sběr-
ných nádob, které jsou součástí 
městem zavedeného systému shro-
mažďování, sběru a svozu odpadu, 
a musí hledat jinou cestu, jak se 
vyprodukovaného odpadu zbavit.

Může uzavřít smlouvu s jinou 
svozovou fi rmou nebo individuálně 
odvážet odpad do zařízení k využí-
vání nebo odstraňování odpadů ve 
městě (sběrné suroviny), případně 
mimo Velké Meziříčí. Za nepovo-
lené odkládání odpadů do nádob 
na zbytkový odpad (popelnic) nebo 
nádob na odděleně sbírané slož-
ky (barevných kontejnerů) může 
Městský úřad Velké Meziříčí uložit 
takovému původci odpadů pokutu 
až do výše 300.000 Kč.

Další podrobnosti o správném 
hospodaření s odpady rádi všem 
zájemcům vysvětlí a pomoc poskyt-
nou pracovníci odboru životního 
prostředí zdejšího úřadu při osobní 
návštěvě nebo na telefonních čís-
lech a e-mailových adresách (viz 
www.mestovm.cz).

Zdislava Oplatková, 
odbor životního prostředí MěÚ VM

Podnikatelé, víte, jak nakládat s odpady?

Posezení s harmonikou 
Akordeon Band Vysočina
12. 12. 2009, KD Lhotky

V minulém vydání týdeníku Vel-
komeziříčsko, ale i v tom dnešním 
si připomínáme události staré dva-
cet let. Jak šla sametová revoluce 
Velkým Meziříčím… Nelze přitom 
zapomenout ani na zdejší studenty. 
„Sfoukli jsme prach z mohutného 
svazku školní kroniky a podívali 
se, co dělali na začátku »studentské 
revoluce« žáci zdejšího gymnázia,“ 
uvádí Barbora Štindlová své citace. 
Svými osobními vzpomínkami 
je doplňuje Jiřina Kácalová, jež 
tehdy události na gymnáziu sama 
se studenty prožívala.

Co se píše v kronice o škole po 
17. listopadu 1989? „V pondělí 
20. listopadu byly naše představy 
o tom, co se stalo v Praze, značně 
neúplné, rozcházely se zprávy ofi -
ciální s neofi ciálními. Věděli jsme 
o stávkách vysokých i středních 
škol v Praze, o tom, že nehrají 
divadla a že je situace velmi napja-
tá. Bylo třeba rozhodnout, zda se 
uskuteční exkurze do Prahy, která 
byla pro třídy 4. A a 4. B zajištěna 
na 21.–23. listopadu. Ředitel školy 
(pozn. red. Zdeněk Porazil) po 
projednání problému především 
s pedagogy, kteří měli odjet jako 
dozor, exkurzi povolil a na svém roz-
hodnutí trval i poté, co večer přijal 
řadu telefonátů rodičů, kteří žádali 
zákaz exkurze. Ostře byl následující 
den kritizován i OV KSČ. V úterý 
ráno, před odjezdem vlaku, přišel na 
nádraží a dal žákům možnost volby 
– odjet, nebo zůstat doma, třeba 
i individuálně. Odjeli všichni.

Na škole se v úterý 21. 11. bouř-
livě diskutovalo ve třídách, v aule 
se konala větší shromáždění, na 
různé otázky studentů odpovídal 
ředitel školy. Na shromáždění ve 
středu, které bylo svoláno studen-
ty, byl projednáván zejména text 
rezoluce určené ÚV SSM. Tato 
rezoluce odsuzovala násilí 17. lis-
topadu a podporovala požadavky 
vysokoškolských studentů. Po ur-
čité diskuzi byly později odeslány 
rezoluce dvě – samostatná studentů 
a samostatná profesorů, kteří ji 
adresovali na ÚV KSČ. V úterý 
21. 11. studenti 4. A a B spolu s pro-
fesory Jiřím Cejpkem, Daliborem 
Kolářem, Bohumírem Prokopem 
a Jiřinou Kácalovou dorazili do 
velice rušné Prahy.“

K tomu Jiřina Kácalová přidává 
vlastní postřehy z hlavního města: 
„Účastníci pražské exkurze měli 
možnost nasát na vlastní kůži at-
mosféru převratných dní v centru 
dění. V mrazivých listopadových 
dnech si při manifestacích na 
Václavském náměstí i prostorách 
vinohradského divadla plně vychut-
nali neopakovatelně vřelé vztahy 
mezi lidmi, neobvyklou lidskou 
soudržnost, která se dokáže mezi 
našimi lidmi objevit v momentě, kdy 
o něco skutečně jde a kdy výsledek 
ještě není jasný.“

V kronice se dále píše: „Naši 
studenti se dostali i do tiskového 
střediska DAMU – tam získali 
materiály, které měli přivézt domů 
a které přidali k tiskovinám již dříve 
získaným. (…) Na nádraží ve Velkém 
Meziříčí je pak očekávalo množství 

Ani gymnazisté nezůstali pozadu

spolužáků, kteří toužili vědět, jak to 
v Praze skutečně vypadá.“

Stejné jsou i vzpomínky Jiřiny 
Kácalové: „Po návratu do Velkého 
Meziříčí se studenti 4. ročníků 
přirozeně stali středem všeobecné 
pozornosti. Z Prahy přivezli nejen 
nezapomenutelné dojmy, ale spoustu 
letáků a dalších materiálů, které 
získali nejen v tiskovém středisku 
pražské DAMU, ale i v jiných cent-
rech. Už na meziříčském nádraží na 
ně čekala delegace méně šťastných 
kolegů ze 4. C. V pátek 24. listopadu 
se pak od rána ve škole diskutovalo 
a plánovalo co dál. Vznikl stávkový 
výbor studentů (doplněn třemi profe-
sory – prof. Kácalová, prof. Minařík, 
prof. Zemčíková – pozn. red.). Roz-
množovaly se materiály přivezené 
z Prahy a bylo rozhodnuto je roznést 
po velkomeziříčských závodech 
a vůbec rozšířit je mezi lidi.

Kolem 10. hodiny se do školy 
dostavila delegace z velkomeziříč-
ského Kabla a vyžádala si zástupce 
z řad studentů, kteří by v jejich 
závodě mohli podat informace 
o situaci v hlavním městě. Jejich 
žádosti, troufám si říci, že velmi 
statečně, ředitel školy vyhověl,“ říká 
Jiřina Kácalová a kronika její slova 
dokládá: „Jejich požadavku bylo 
vyhověno, následoval příjezd pří-
slušníků StB (do školy i do závodu), 
dále velmi ostrý a kritický telefonát 
z OV KSČ řediteli školy. Materiály 
přivezené z Prahy studenti ve škole 
rozmnožovali, šest studentů s těmito 
materiály bylo v ulicích zadrženo 
příslušníky VB, po telefonické do-
mluvě VB a ředitele školy byli však 
ještě dopoledne propuštěni.“

„Zdeněk Porazil za ně převzal 
osobní zodpovědnost se všemi 
případnými důsledky. ÚV KSČ se 
položil 24. 11. až ve večerních ho-
dinách a OV KSČ Žďáru snad ještě 
ani nedošlo, jak se věci mají. A tak 
studentíci svým způsobem uvedli 
do pohybu meziříčské dělnictvo 
a zaměstnanectvo. V pátek večer 
byli studenti gymnázia i iniciátory 
podvečerního shromáždění na na-
šem náměstí. Masově se zúčastnili 
shromáždění i v sobotu a v neděli 
a samozřejmě se zúčastnili i gene-
rální stávky v pondělí 27. listopadu,“ 
připomíná Jiřina Kácalová.

„Po dohodě s ředitelem školy byla 
stanovena forma generální stávky 
na škole. Studenti 1. a 2. ročníků 
sledovali společně televizní přenosy 
manifestací ve velkých městech, 
studenti 3. a 4. ročníků se zúčastnili 
mezi 12. a 14. hodinou manifestace 
na náměstí. Ze studentů, kteří 
nejvýrazněji prosazovali cíle sa-
metové revoluce, je třeba jmenovat 
Víťu Ráčka, Emana Míška, Jendu 
Smejkala (3. C), Jendu Komínka (4. 
A). Studenti měli stálý kontakt s vy-
sokoškoláky (studenty JAMU a VUT 
v Brně, DAMU v Praze), cituje na 
závěr z kroniky Barbora Štindlo-
vá a dodává, „co jsme v kronice 
chtěli zjistit, to jsme zjistili. Totiž, 
že studenti GVM 17. listopad 1989 
nezaspali, ale naopak stejně jako ve 
velkých městech se i u nás stali jeho 
prvními »světlonoši«.“    

Připravila: Martina Strnadová

Generální stávky na velkomeziříčském náměstí se před dvaceti lety zú-
častnili zaměstnanci zdejších podniků spolu se studenty středních škol ve 
městě.                                            Foto (z videozáznamu): Jiří Michlíček
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Blahopřání

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

DIVADELNÍ SEZONA
JUPITER CLUBU

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB
LISTOPAD A PROSINEC 2009

Vzpomínky

* * *

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

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

 1. 12. přednáška Zážitky z poutí v Čechách i v zahraničí Jan Peňáz
 8. 12. přednáška Historie rybníkářství na okrese Žďár Ing. Ján Regenda
15. 12. přednáška Živý Betlém v Měříně Mgr. Oldřich Hnízdil

Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) Horác-
kého divadla v Jihlavě se uskuteční ve středu 2. prosince 2009 od 19 hodin
William Shakespeare

Překlad Martin Hilský
Jedna z nejranějších  Shakespearových komedií  odehrávající se v Efesu 
je virtuózní situační fraškou, v níž hlavní postavy dvojníků rozpoutají 
kolotoč zaměněných identit, v němž nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také 
rozvinuta úvaha o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky, úcty 
a zamyšlení na vzájemném prolínání jejich bytostí. 
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas.           -prog-

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová – Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Příběh dvou komparsistů komentující situace a nové vztahy mezi členy 
fi lmového štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany se odehrává 
v malém irském městečku, kde je klid narušen hollywoodskou fi lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k natočení amerického velkofi lmu. Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Březen 2010 – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Středa 25. v 19.30 hodin
PROTEKTOR
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dra-
matu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných citech, 
o lásce, která v extrémních dobách může vést až na samou hranici sebe-
destrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, 
lidskou důstojnost a nakonec o život v temných časech protektorátu.
Rozhlasový reportér Emil Vrbata a herečka Hana jsou manželé. Píše se 
rok 1938, atraktivní Hana slaví první úspěchy ve fi lmu, je obletována 
ctiteli. Emil žárlí. Německá okupace a začátek války obrátí jejich životy 
naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem, z výšin 
nadějně rozběhnuté kariéry padá na dno společenského žebříčku. Emil 
využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin život. Odmítne roz-
vod, v zájmu Haniny ochrany setrvá v „rasově smíšeném manželství“ 
a stane se hlasem německé propagandy. Smlouva s ďáblem si ale vybírá 
daň. Emilova sebeúcta se hroutí, láska k Haně se mění v „protektorství“, 
manželství se propadá do lhostejnosti. Osud na Emila přichystal past. 
Na útěku od milenky ve spěchu ukradne cizí kolo a šlápne do pedálů. 
Jenže z rozhlasu už drnčí poplašná zpráva: „V Praze byl spáchán atentát 
na zastupujícího říšského protektora Heydricha, jeden z pachatelů ujel 
z místa činu na bicyklu...“. Náhodný kontakt se zdánlivě banálním před-
mětem odstartuje Emilovu zběsilou jízdu o život, o odpuštění v očích 
milované ženy... Režie M. Najbrt. V hlavní roli M. Daniel, J. Plodková, 
K. Melíšková, T. Měcháček, R. Stanke. Milostné drama ČR. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 74 minut

Čtvrtek 26. v 19 hodin
TOYEN
Velký ateliér, hangár či cirkusový stan. Zde zbudujeme velký 
svět Toyen (1902–1980) a Jindřicha Heislera (1914–1953), před-
ních evropských surrealistů. Kulisa se bude skládat z fragmen-
tů bytů, hotelů, kaváren a ulic. Koupelna a vana v bytě Toyen, rezidence, 
kde čtyři roky bydlel Heisler, Žid, který se nedostavil k transportu, a kde 
on a jeho milenka vytvářeli umění. Malířská výbava, klobouky, peně-
ženky, fotografi cká výbava, rádiová hlášení přibližně z let 1930–1970. 
Amatérské fi lmy, natočené Toyen a Heislerem. Pronikneme do obrazů 
a uměleckých děl v tomto vskutku fantaskním světě. Režie Jan Němec. 
V hlavní roli Z. Stivínová, J. Budař, M. Bouda. Drama ČR 2005.
Vstupné: 45, 75 Kč 68 minut

Středa 1. v 19.30 hodin
NÁHRADNÍCI
Mít svého dokonalého náhradníka. Co by se mohlo stát?
Lidé žijí své životy v ústraní, v bezpečí svých domovů, prostřednictvím 
robotických náhradníků – sexy a naprosto dokonalých mechanických 
zpodobnění jich samotných. Jde o ideální svět, v němž neexistují zločin, 
bolest, strach a následky. Když je poklidný život této utopické společnosti 
rozbouřen první vraždou za mnoho let, objevuje agent Greer obrovské 
spiknutí, související s fenoménem náhradníků, a musí se vzdát svého 
vlastního náhradníka a riskovat život, aby přišel celé záhadě na kloub. 
Akční sci-fi  thriller USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
Bruce Willis. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 88 minut 

Pátek 4. v 18 hodin
VZHŮRU DO OBLAK
Vzhůru do oblak je příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredrick-
senovi, který si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když 
na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní 
Ameriky. Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil i původce 
jeho nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý průzkumník divočiny 
jménem Russell. Jejich společná pouť do ztraceného světa, v němž se 
setkávají s všemožnými zvláštními, exotickými a překvapivými posta-
vami, je plná humoru, emocí a obrovsky nápaditých příhod. Animovaný 
rodinný fi lm. Český dabing. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut

Středa 9. v 19.30 hodin
DISTRICT 9
Tady nejste vítáni.
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civiliza-
ce s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný technologický 
pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní 
planety. Stvoření byla ubytována v nouzových domovech v jihoafrickém 
Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého světa dohadovaly, co a jak 
dál. Teď všem dochází trpělivost. Dohled nad mimozemšťany byl svěřen 
MNU, soukromé organizaci, které je osud mimozemšťanů lhostejný. Měla 
by ale naději na obrovský výdělek, pokud dokáže zprovoznit mimozem-
ské zbraně, které vyžadují k aktivaci mimozemskou DNA. Napětí mezi 
mimozemšťany a lidmi dospěje ke svému vrcholu ve chvíli, kdy začne 
MNU obyvatele Okrsku 9 stěhovat do nového tábora. Jeden z agentů 
MNU, Wikus van der Merwe se nakazí mimozemským virem, který začne 
měnit jeho DNA. Záhy se stává nejhledanějším mužem planety – je klíčem 
k odhalení tajů mimozemské technologie. Vyděšený muž má jedinou mož-
nost: ukrýt se v Okrsku 9. Režie: N. Blomkamp. V hlavní roli S. Copley, 
J. Cope, N. Bolttová, S. Strikeová, E. Mkandawie. Akční sci-fi  thriller  
USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 112 minut

Výzva pro pamětníky
V příštím roce uplyne 140 let 

od narození významné osobnosti 
našeho regionu, majitele velkome-
ziříčského zámku a velkostatku 
v letech 1908–1937, předsedy Čes-
koslovenského červeného kříže ve 
velkomeziříčském okrese, dědečka 
současných majitelů zdejšího zám-
ku: Františka hraběte Harracha.

Zpracovávám životní příběh této 
významné osobnosti a rád bych 
získal další informace, které nelze 
vyčíst v žádné literatuře, natož 
dohledat v archivech. Rád bych 

proto touto cestou poprosil čtenáře 
Velkomeziříčska (případně jejich 
potomky), kteří se pamatují na 
hraběte Harracha, pracovali pro něj 
či se s ním osobně setkali nebo mají 
jakoukoliv jinou památku či vzpo-
mínku na jeho osobu, aby se mi 
ozvali na tel. č. 566 522 206 nebo na 
e-mail hartman.tomas@gmail.com, 
případně mě osobně kontaktovali 
v Muzeu Velké Meziříčí (na zám-
ku). Děkuji a těším se na spolupráci.

Tomáš Hartman,
Muzeum Velké Meziříčí

Dne 21. 11. 2009 oslavili 50 let společného života
manželé
Marie a Josef Solařovi
z Mostišť.

Hodně zdraví a lásky do dalších společných let přejí
Eva, Marie a Josef s rodinami.

Odešla jsi všem,
kdo Tě měli rádi, 
aniž Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dne 6. listopadu 2009 jsme si 
připomněli 12. smutné výročí od 
smrti naší drahé dcery, manželky, 
maminky, babičky a sestry, paní
Drahoslavy Veselé,
rozené Mikyskové.

Za tichou vzpomínku děkují 
a nikdy nezapomenou maminka, 

manžel Jaroslav, dcery Radka 
s rodinou a Pavlína,

a bratr Vlastimil s rodinou. 

Jen ty stromy
okolo Tvého hrobu tiše šumí.
Jen ten, kdo Tě měl rád,
těm stromům porozumí.
Dnes, 25. listopadu, jsou to již 
3 roky, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček 
a  pradědeček, pan
Drahoslav Mikyska.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka, syn Vlastimil s rodinou,

vnučky Radka s rodinou, Pavlína 
a zeť Jaroslav. 

Roky plynou jako řeky proud, 
jen vzpomínky zůstanou 
a nedají zapomenout. 
Dne 26. listopadu si s bolestí v srdci 
připomeneme 25. smutné výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, ta-
tínka, dědečka a pradědečka, pana 
Františka Janáka
z Martinic.
Stále vzpomínají manželka, dcera 

a syn s rodinami.

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005, 
program. oddělení JC.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného 
prodeje.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá 
v sobotu 5. a 19. prosince 2009 od 15 hodin
na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Středa 13. ledna 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém 
manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něžně 
moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti, či o moudrém 
bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá v pondělí 7. 12. 2009 od 17 hodin
BAREVNOU PRODLOUŽENOU (platí pro oba kurzy).
Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND.
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka.
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek od 4. listopadu 2009
na program. oddělení JC, tel. 566 782 004, 566 782 005      -prog-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás zve na

v neděli 20. prosince 2009 od 17.30 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu.
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Sluníčko, Harmonie – 
O. Komárková, A. Svobodová; Dětský pěvecký sbor Slunko – 
J. Urbanová; Dramatický kroužek ZUŠ – Lea Fučíková; vokální 
skupina 6tet Sextet; žáci, učitelé a absolventi Základní umělecké 
školy Velké Meziříčí
Rezervace a prodej vstupenek od středy
11. listopadu 2009 na tel. č. 566 782 004, 566 782 005
nebo na prog. oddělení Jupiter clubu, 1. patro. 
Vstupné: 90 Kč
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Pragokoncert Bohemia a. s. Zlín pořádá v neděli 29. listopadu 
2009 od 10 hodin na velkém sále v Jupiter clubu dětské představení
Michala Nesvadby

Velká zábava, soutěže s aktivní účastí dětí.
Rezervace a předprodej vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005 nebo 
na programovém oddělení Jupiter clubu. Programové oddělení vyzývá 
k odběru zamluvených vstupenek nejpozději týden před datem konání 
akce, nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.
Cena 130 Kč, 140 Kč (děti do 2 let bez nároku na sedadlo).

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na
výstavu obrazů

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je potěšit 
permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 900 a 800 Kč.
Bližší informace na straně 7 nebo na tel. č. 566 782 001, 566 782 004.

Pavly Kamanové – Jarmily Dvořákové
(sestry Rozmarinovy)

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá
v pátek 27. listopadu 2009 od 17 hodin v předsálí Jupiter clubu

Určeno pro žáky od 12 do 15 let. • Vstupné: 35 Kč.       -prog.-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela Stetson
si vás dovolují pozvat na tradiční

aneb Vánoce se kvapem blíží.
Sobota 5. prosince 2009, velký sál Jupiter clubu 
od 19.30 do 2 hodin.
S úvodními takty zazní vánoční písničky, po kon-
certní části budeme hrát k tanci a poslechu.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
Rezervace vstupenek na programovém oddělení 
tel.:  66 782 005.
Protože v ten den roznáší dárky sv. Mikuláš, obdrží všichni návštěvníci, 
kteří přijdou včas, dárky, jež jistě všechny potěší. Těšíme se na vás. 
Občerstvení zajištěno.

Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin

Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč,
prodej zahájen

Otevřeno do 3. 12. 2009
v pracovní dny 8–16 hodin,

neděle 29. 11. 9–12 hodin a 14–16 hodin.

Jupiter club, s. r. o. 

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně
děti a rodiče rozsvítit světýlka na náměstí.
Vezměte s sebou světýlka v podobě
lampionů, svíček, prskavek…
► Krátký kulturní program 
► Rozsvícení vánoční výzdoby
► Nebeský pošťák
► Lampiony přání
► Zahraje a zazpívá GENEZE
Kino Jupiter – promítání pohádek
Neděle 29. listopadu 2009, začátek v 16.45 hodin

aneb

Český svaz žen Velké Meziříčí
a

Jupiter club Velké Meziříčí
zvou na výstavu

Program:
Pondělí 14. prosince 

– ukázky pletení z papírového pedigu, modelování z hlíny (klienti 
Dětského střediska Březejc)

Úterý 15. prosince
– zdobení vánočních perníčků (studenti Střední školy řemesel a slu-

žeb VM)
– výroba drobné vánoční dekorace (SEV Ostrůvek)
– ukázky pletení z papírového pedigu (klienti Dětského střediska 

Březejc)
– výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček)

Středa 16. prosince 
– prodej vánočních perníčků (p. Marková)
– zdobení vánočních perníčků (studenti Střední školy řemesel a slu-

žeb VM)
– výroba drobné vánoční dekorace (SEV Ostrůvek)
– modelování z hlíny (klienti Dětského střediska Březejc) 
– výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček)

Své práce vystavují: 
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek VM, Základní škola a Klub 
maminek Pavlínov, Mateřská a Základní škola Mostiště, Střední škola 
řemesel a služeb VM, Dům dětí a mládeže VM, Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie VM, Domov pro seniory VM, Základní škola 
Tasov, Dětské středisko Březejc, Delfín – VM (klub pro všechny), 
Základní škola Oslavice – školní družina, Mateřská škola Nad Plovár-
nou VM, Květiny Verunka, Mateřská škola Čechova VM, Základní 
škola speciální a praktická škola Březejc, školní družina Velká Bíteš, 
Základní škola a Praktická škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní 
VM a žáci II. stupně uč. Štěrbové

Vstupné dobrovolné
Pondělí 14. prosince

středa 16. prosince 2009
velký sál Jupiter clubu, 10 – 18 hodin

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá 5. prosince 2009 pro zájemce z Velkého Meziříčí
návštěvu

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM
nejpozději do 27. listopadu 2009.
V případě naplnění kapacity je uzávěrka dříve.

Honební společenstvo Lhotky zve své členy na

v pátek 4. prosince 2009 v 18 h do KD Lhotky.  -poř-

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Velkém Meziříčí, U Světlé 24 – Husův dům

zve na

renesanční a barokní skladby (loutna, teorba, barokní kytara)
Neděle 6. prosince, 18 hodin

Možnost prohlídky velkého keramického betléma zhotoveného 
Občanským sdružením Slepíši.

Vstupné dobrovolné.

Prodejní výstava
výtvarných prací žáků Základní školy a střední školy Březejc

1.– 29. listopadu 2009
* malované hedvábí, tkané výrobky, šperky *
* keramika, obrazy, tašky, dřevěné výrobky *

Kavárna v Passage IMCA, Náměstí 12/14, Velké Meziříčí
Finančně podpořeno krajem Vysočina rámci projektu

„Naše podzimní aktivity“ 

Sajtna Kochánov pořádá v KD Netín 28. 11. 2009
zábavu se skupinou

Od 20 do 23 hodin u vstupného překvapení.      -kh-

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 
1523/10 ve Velkém Meziříčí vás srdečně zve na právě probíhající vý-
stavu dětských prací nazvanou

kterou pořádá odloučené praco-
viště MŠ „Klíček“, Sokolovská. 
Výstava je první ze tří výstav, 
které se uskuteční ve školním roce 
2009/10 v rámci celoročního pro-
jektu organizace s názvem Jen si 
lidé všimněte, co je krásy na světě. 
Výstava byla zahájena 13. 11. 2009 
v 10 hodin v prostorách radnice 
ve Velkém Meziříčí, ukončena bude 26. 11. 2009. Přijďte potěšit své 
oko i duši.                                                    Za MŠ Mgr. Věra Bourková

Město Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., vás zvou na

za posledních 120 let sportovního dění ve Velkém Meziříčí.
Vestibul kina Jupiter club,

výstava potrvá do středy 23. 12. 2009.

Vánoční koncert na zámku 
ve Velkém Meziříčí

Rodina Podstatzkých pořádá v neděli 13. prosince 2009 v 17 hodin
IV. charitativní koncert

na záchranu varhan v Netíně
Program:

Dětský pěvecký sbor, Netín
Pod vedením Vladimíra a Martiny Sklenářových

Videoprojekce průběhu první etapy rekonstrukce netínských 
varhan s odborným průvodním slovem a zvukovou nahrávkou 

již opraveného nástroje
Soubor Campagnuollo Barok Ancamble, Odry

Pod vedením Martina Jakubíka
Obsazení:

Soprán – Anna Sokolová
Hoboj – Alena Jestřebská

Housle – Samuel Mach, Jana Arátorová
Violoncello – Marie Jakubíková

Fagot – Michal Gemrot
Varhanní pozitiv – Martin Jakubík, umělecký vedoucí

Zvuk, světla a videoprojekce: MusicData Velké Meziříčí

Koncert se koná na vnitřním nádvoří velkomeziříčského zámku
Pro posluchače je připraveno tradiční teplé občerstvení, které 
př ipravují studenti SŠŘS Velké Meziř íčí a bude podáváno 

po skončení cca 75minutového programu.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na rekonstrukci 

varhan v netínském kostele.

Výherci soutěže s Michalem
Volné vstupenky na zábavný pořad pro děti Michal je kvítko získali:
Jitka Mašterová, Velké Meziříčí; Lada Březková, Pavlínov; Zdislava 
Sedláková, Velké Meziříčí. Výherkyním gratulujeme.                   -red-

Stetsoni rozdávají dárky
Je to až k nevíře, ale rok se nám 

opět přetočil v kalendáři jednou 
dokola. Nastalá zima svlékla ze 
stromů podzimní pestrobarevný 
šat, ptáci odletěli za teplem daleko 
od nás. Mnohá zvířata se uložila 
k zimnímu spánku a celá příroda 
zpomalila svůj tep, aby si odpočala 
od rozmarů počasí v uplynulém 
roce. Jen člověku starosti hlavu tíží, 
čím více se Vánoce blíží.

Zastavte se přátelé na malou 
chvíli ve vašem předvánočním 
shonu a pokud vás neodnesou 
čerti, přijďte 5. 12. 2009 v 19.30 
hodin do Jupiter clubu nasát po-
hodu a klid do vaší duše a dobrého 
moku do vašeho uštvaného těla. 
Country kapela STETSON pro vás 
připravila, v rámci své dlouholeté 
tradice, mnoho hezkých vánočních 
i nevánočních písní. V koncertní 
části uslyšíte písně z repertoáru 
Spirituál Kvintetu, Věry Martino-

vé, Janka Ledeckého, Traditionálu 
a dalších. Po závěrečné písni, kterou 
si zazpíváme společně, se rozjede 
na plné pecky country bál, kde vaše 
těla na parketu rozhýbou známé 
písně české a americké country. 
V úvodu předvánočního posezení 
obdrží všichni návštěvníci dárečky 
z rukou pekelných čertů, neboť 
Mikuláš se pro pracovní zaneprázd-
nění omluvil. 

Stetson se představí ve složení: 
Pavel Abeska – steel kytara, klá-
vesy, zpěv; Karel Bílek – kytara, 
banjo, f. harmonika, zpěv; Jaromír 
Bednář – rytm. kytara, zpěv; Leoš 
Havlát – bicí; Josef Netolický – 
baskytara, zpěv. Premiéru bude mít 
zpěvačka Vlaďka Čermáková. Jako 
host zpestří instrumentální část na 
fl étnu Ilonka Havlátová.

Co nejsrdečněji vás zve a moc se 
na vás těší Stetson.

Pavel Abeska
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HÁZENÁ – MLÁDEŽ

O NEJLEPŠÍHO MARIÁŠNÍKA

FOTBAL MLÁDEŽ STOLNÍ TENIS

FOTBALOVÉ TABULKY

HOKEJ MLÁDEŽ
Zhodnocení podzimní sezony 

mladšího dorostu 2009/10
Po podzimní části jsme skončili na 
9. místě. Do přípravné sezony jsme 
vstoupili s 33 hráči. Během 2 týdnů 
se kádr snížil na 20 hráčů a poté na 
konečných 18. Přátelských utkání 
jsme odehráli 10, 5 jsme vyhráli, 2 
remizovali, 3 prohráli a skóre bylo 
20:20. Vstup do nového ročníku 
divize D byl skvělý, když jsme 
deklasovali Veselí nad Moravou 
1:0 brankou Poláka. V Břeclavi 
jsme prohráli 5:4. Doma jsme jen 
remizovali s Havlíčkovým Bro-
dem 1:1. V Kroměříži jsme vyhráli 
2:0. S Uherským Brodem jsme 
doma prohráli 1:3. V Bohunicích 
jsme remizovali 1:1. Doma jsme 
prohráli s Bystrcí 0:1, když jsme 
dostali v 81. min. gól. Ve Vyškově 
jsme prohráli 3:0, protože nám 
nefungovala zónová past. Doma 
s prvním mužstvem tabulky – 
Třebíčí – jsme prohráli 1:3. Na 
Vrchovině jsme vyhráli 2:0. Zde 
jsme neztratili za poslední 3 roky 
ani bod. Doma jsme remizovali 
s nováčkem soutěže Pelhřimovem 
2:2. V Prostějově jsme dohrávali 

první kolo a prohráli 8:1, nejhorší 
výkon za celou podzimní sezonu. 
V Otrokovicích jsme vyhráli 2:1, 
kdy jsme potvrdili, že v Prostějově 
to byl jen zkrat. Po celou sezonu 
jsme podávali vyrovnané výkony. 
Herně jsme nepropadali žádným 
týmům, kromě Prostějova, ten byl 
o třídu lepší. Na začátku prvního 
kola musel odejít na operaci me-
nisku Vidlák J. Ke konci sezony si 
Milota zlomil holenní kost.
Hráčský kádr: Homola, Řeháček 
– Procházka, Štefka, Polák, Ro-
sický, Pazderka, Milota – Denev, 
Láznička, Prchal, Bárta, Bradáč, 
Krejčí – Pól, Vidlák J., Stupka, 
Benedikt, Hladík
Žluté karty: 4× Rosický, 3× Polák, 
2× Denev, Štefka, Benedikt, 1× 
Homola, Vidlák J.                     -ls-

Tabulka střelců:
 1. Denev Patrik 5
 2. Polák David 4
 3. Krejčí David 3
 4. Prchal Matěj 2
5.–8. Štefka Stanislav 1
5.–8. Stupka Petr 1
5.–8. Procházka Jakub 1
5.–8. Bárta Ladislav 1

Moravskoslezská divize – MSD sk. D
 1. Šardice 16 11 3 2 38:8 36
 2. Slovácko B 15 10 2 3 33:14 32
 3. Žďár n. Sáz. 15 10 1 4 29:15 31
 4. Třebíč 15 7 5 3 22:15 26
 5. V. Meziříčí 15 7 2 6 18:26 23
 6. Pelhřimov 15 6 4 5 25:19 22
 7. Rosice 15 6 3 6 25:26 21
 8. Vikt. Otrokovice 15 5 4 6 17:15 19
 9. Konice 15 5 4 6 20:23 19
10. Protivanov 15 6 1 8 18:26 19
11. Blansko 16 4 6 6 21:24 18
12. Uherský Brod 15 4 4 7 16:24 16
13. Boskovice 15 4 4 7 23:33 16
14. Napajedla 15 4 2 9 16:31 14
15. Rousínov 15 3 4 8 16:27 13
16. Vyškov 15 4 1 10 14:25 13

I. A třída skupina B mužů
 1. Náměšť n. O.-Vícenice 12 8 3 1 25:12 27
 2. Nová Ves 12 8 2 2 22:14 26
 3. Rapotice 12 8 1 3 33:14 25
 4. Stonařov 13 7 4 2 34:17 25
 5. Budišov-Nárameč 12 7 3 2 23:13 24
 6. Rantířov 12 7 2 3 27:15 23
 7. Kouty 13 5 2 6 20:23 17
 8. Šebkovice 13 5 2 6 22:28 17
 9. Bohdalov 13 5 1 7 14:19 16
10. Přibyslavice 12 4 3 5 20:22 15
11. V. Meziříčí B 13 2 6 5 13:18 12
12. Třešť 13 3 0 10 14:28 9
13. Štoky 13 1 3 9 16:32 6
14. Křižanov 13 1 2 10 14:42 5

MSDD – sk. D starší dorost
 1. Třebíč 13 11 1 1 42:11 34
 2. Bohunice 13 9 1 3 27:17 28
 3. Prostějov 13 7 1 5 23:19 22
 4. Břeclav 13 6 2 5 32:27 20
 5. Kroměříž B 13 6 2 5 19:18 20
 6. Vrchovina 13 6 2 5 25:30 20
 7. V. Meziříčí 13 6 1 6 18:20 19
 8. Pelhřimov 13 5 2 6 30:22 17
 9. Vyškov 13 5 2 6 17:14 17
10. Havl. Brod 13 4 3 6 17:22 15
11. DOSTA Bystrc 13 4 1 8 19:25 13
12. Uherský Brod 13 3 3 7 11:17 12
13. Vikt. Otrokovice 13 3 3 7 13:34 12
14. Veselí n. M. 13 3 2 8 15:32 11

MSDD sk. D mladší dorost
 1. Třebíč 13 10 2 1 41:14 32
 2. Prostějov 13 9 0 4 47:19 27
 3. Břeclav 13 8 2 3 35:19 26
 4. Vyškov 13 7 5 1 22:10 26
 5. Bohunice 13 7 3 3 25:16 24
 6. Pelhřimov 13 4 6 3 26:19 18
 7. Kroměříž B 13 5 3 5 18:23 18
 8. Havlíčkův Brod 13 5 1 7 19:24 16
 9. V. Meziříčí 13 4 3 6 18:28 15
10. DOSTA Bystrc 13 4 3 6 17:27 15
11. Uherský Brod 13 4 3 6 13:26 15
12. Vikt. Otrokovice 13 3 4 6 14:19 13
13. Vrchovina 13 1 2 10 10:32 5
14. Veselí n. M. 13 1 1 11 9:38 4

MSŽD sk. D starší žáci
 1. Kroměříž 13 11 1 1 47:8 34
 2. Hodonín-Šardice 13 11 1 1 44:7 34
  3. Slovácko 13 8 3 2 39:14 27
 4. Sparta Brno 13 8 2 3 23:10 26
 5. FC Brno B 13 8 1 4 39:24 25
 6. Havl. Brod 13 7 3 3 20:10 24
 7. Třebíč 13 5 5 3 23:22 20
 8. Jihlava B 13 5 1 7 15:35 16
 9. Břeclav 13 5 0 8 20:34 15
10. Bohunice 13 3 3 7 12:26 12
11. Prostějov 13 4 0 9 13:29 12
12. V. Meziříčí 13 3 2 8 12:34 11
13. Mikulov 13 0 2 11 2:27 2
14. Pelhřimov 13 0 2 11 6:35 2

MSŽD sk. D mladší žáci
 1. Havl. Brod 13 11 1 1 33:6 34
 2. Kroměříž 13 9 2 2 43:11 29
 3. Šardice 13 7 4 2 47:13 25
 4. Sparta Brno 13 7 3 3 20:8 24
 5. Slovácko 13 6 4 3 22:15 22
 6. FC Brno B 13 6 4 3 28:22 22
 7. Prostějov 13 6 3 4 19:14 21
 8. Pelhřimov 13 5 5 3 19:17 20
 9. Bohunice 13 4 4 5 22:24 16
10. Jihlava B 13 4 1 8 20:19 13
11. V. Meziříčí 13 3 2 8 16:32 11
12. Třebíč 13 2 1 10 11:43 7
13. Břeclav 13 2 0 11 17:45 6
14. Mikulov 13 1 2 10 5:53 5

Krajský přebor žáků – starší
 1. Pacov 13 11 1 1 65:13 34
 2. Vrchovina 13 9 2 2 39:18 29
 3. Bystřice n. P. 13 9 2 2 28:13 29
 4. Humpolec 13 9 1 3 47:15 28
 5. Žďár n. S. 13 6 3 4 31:24 21
 6. Chotěboř 13 6 3 4 27:20 21
 7. Třebíč B 13 6 2 5 22:23 20
 8. Havl. Brod B 13 5 3 5 21:17 18
 9. Žďírec n. D. 13 5 2 6 20:31 17
10. Telč 13 4 1 8 23:35 13
11. Kamenice n. L. 12 3 2 7 25:30 11
12. Bedřichov 13 2 2 9 16:43 8
13. V. Meziříčí B 13 1 2 10 12:70 5
14. M. Budějovice 12 1 0 11 13:37 3

Krajský přebor žáků – mladší
 1. Vrchovina 13 10 3 0 55: 10 33
 2. Havl. Brod B 13 11 0 2 40: 11 33
 3. Humpolec 13 10 0 3 43: 19 30
 4. Pacov 13 9 1 3 62: 7 28
 5. Žďár n. S. 13 8 2 3 41: 11 26
 6. Třebíč B 13 7 2 4 32: 22 23
 7. Kamenice n. L. 12 6 1 5 39: 21 19
 8. V. Meziříčí B 13 5 2 6 21: 22 17
 9. Bedřichov 13 4 3 6 18: 30 15
10. Bystřice n. P. 13 4 2 7 23: 26 14
11. M. Budějovice 12 3 3 6 22: 33 12
12. Žďírec n. D. 13 2 1 10 11: 64 7
13. Telč 13 1 0 12 10: 37 3
14. Chotěboř 13 0 0 13 4:108 0

Zdroj: www.fotbal.cz

Český pohár
Velké Meziříčí – Chmelná 4:6
Body: Klíma Petr 2, Řikovský 
Aleš 1, Pokorný Jan 1

Okresní přebor I. třídy
Velké Meziříčí B – Nížkov C 13:5
Body: Klíma Tomáš 4,5; Kampas 
Jan 3,5; Šoukal Slavomír 3, Kořínek 
Stanislav 2/2, Buk Martin 0/2

Okresní přebor III. třídy
Velké Meziříčí C – Polnička B 11:7
Body: Kampas Jan 4,5; Pokorný 
Martin 3,5; Bártík Libor 2, Bednář 
Ivan 1/1, Prachař Vít 0/3
V sobotu odehrálo naše áčko dosti 
vyhecované utkání proti divizní 
Chmelné. Jelikož šlo o postup 
v Poháru Vysočina, tak jsme do 
zápasu nasadili ty nejlepší hráče, 
jaké máme. Nastoupili jsme v se-
stavě: Klíma Petr, Řikovský Aleš 
a Pokorný Jan. Zápas jsme začali 
špatně. Prohráli jsme úvodní čtyřh-
ru 2:3 na sety. Následovaly dvouhry, 
ve kterých jsme statečně drželi se 
soupeřem krok do stavu 3:3. Poté 
protivník udeřil a vyhrál třikrát 
po sobě a dostal se do vedení 3:6. 
Poslední zápas, v kterém už o nic 
nešlo, dohrál Klíma Petr a jen zkori-
goval konečný výsledek na 4:6 v náš 
neprospěch. Chmelná vyhrála pět 
jednotlivých dvouher 3:2 na sety, 
koncovky setů zvládali hosté lépe, 
a to byl hlavní klíč, který ovlivnil 
celý zápas. Naše družstvo před-
vedlo vynikající výkon a ukázalo, 
že se dokáže vyrovnat i tak silným 
soupeřům, jako je právě Chmelná. 
Děkujeme fanouškům, kteří nás 
přišli podpořit. Zápas se musel 
divákům líbit a ukázal tu největší 
kvalitu stolního tenisu, která se 
v našem městě momentálně hraje.
Na programu měly své zápasy 
i béčko s céčkem. V pátek sehrálo 
béčko utkání proti Nížkovu C. 
Hostům jsme nedali žádnou šanci 
k úspěchu a vyhráli 13:5. V utkání 
dominoval Klíma Tomáš, který ne-
utrpěl žádnou porážku. Céčko hrálo 
proti Polničce B a zvítězilo také 

11:7. V tomto zápase hrál nejlépe 
Kampas Jan, který družstvo podr-
žel a svým plným bodovým ziskem 
dosti napomohl k vítězství.
V sobotu čeká naše áčko domácí 
dvojzápas proti Nuselské a Havlíč-
kovu Brodu. HB má 7 výher jako 
my a jde o zápas o první místo v ta-
bulce. Zápasy začínají v 10 hodin 
proti Nuselské a v 15 hodin proti HB 
na SŠ řemesel a služeb. Přijďte nás 
podpořit!                                  -pk-

Okresní přebor 3. třídy
po 5. kole

 1. Velké Meziříčí C 5 4 1 0 58:32 14
 2. Velká Bíteš C  5 4 0 1 54:36 13
 3. Uhřínov 4 3 0 1 40:32 10
 4. SK Netín B 5 2 1 2 39:51 10
 5. Polnička B 4 2 1 1 38:34 9
 6. Sázava 5 2 0 3 44:46 9
 7. Malá Losenice 5 1 2 2 42:48 9
 8. Poděšín 5 0 3 2 42:48 8
 9. TJ Žďár n. S. F 5 1 0 4 41:49 7
10. Škrdlovice 5 0 2 3 34:56 7

Okresní přebor 4. třídy
po 5. kole

 1. Dolní Heřmanice 5 4 1 0 62:28 14
 2. Vepřová 5 3 2 0 55:35 13
 3. SK Netín C 5 4 0 1 51:39 13
 4. Orel Bystřice n. P. 5 3 1 1 52:38 12
 5. Lhotky C 5 2 1 2 51:39 10
 6. Borovnice 5 2 1 2 51:39 10
 7. Poděšín B 5 2 0 3 37:53 9
 8. Oslavice C 5 1 0 4 34:56 7
 9. Jámy 5 1 0 4 33:57 7
10. Poděšín C 5 0 0 5 24:66 5

-pl-
Český pohár ve stolním tenise

SK Sokol Lhotky – TJ Vladislav 
5:5
Sestava Lhotky: Konečný 2,5, La-
vický 2,5, Nevrtal Z.

Okresní přebor I. třídy
TJ Sokol Polnička A – SK Sokol 
Lhotky B 12:6
Sestava Lhotky: Doubek 2, Chylík 
2, Nevrtal T. 2

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Poděšín 
C 15:3
Sestava Lhotky: Dufek 3,5, Kr-
čál 4,5, Rössler 3,5, Vondrák 3,5

Okresní soutěž
TJ Nové Město C – SK Sokol 
Lhotky D 18:0
Sestava Lhotky: Holubář, Kup-
ka M., Kupka V., Marek       -ach-

Jihomoravská divize mladší žáci
Tatran Bohunice – Sokol VM 8:4, 
16:14 (5:7), nájezdy 16:9
V posledním podzimním utkání 
měli od prvních minut více ze hry 
domácí hráči, kteří lépe proměňo-
vali střelecké příležitosti. Naši dob-
ře rozehráli druhou část souboje, 
leč po změně stran i přes bojovný 
výkon nakonec odešli poraženi.
Hráli: Macoun Filip – Stupka To-
máš (8), Svoboda Filip (3), Fiala 
Martin (2), Drápela Vojtěch (2), 
Holub Jakub (2), Zelinka Jiří (1), 
Blaha Tomáš, Ambrož Michael, 
Pažourek Tomáš, Klapal Vojtěch. 
Trenér Janíček M.
Jihomoravská divize starší žáci
Tatran Bohunice – Sokol VM 
26:26 (11:14)
Výborný vstup do utkání se podařil 
svěřencům trenéra Janíčka, když 
dokázali v úvodní desetiminutovce 
„válcovat“ domácí celek (1:5, 3:7). 
Bohuničtí pak začali více využívat 
svoje příležitosti a do poločasu se 
dotáhli až na tříbrankový rozdíl. 
Po změně stran se dařilo našemu 
týmu zásluhou dobře organizované 
obrany a střeleckých dispozicí Jana 
Svobody držet brankový odstup 
až do 39. minuty (20:20). Domácí 
celek se fyzicky zvedl a začal mít 
více ze hry. V infarktové koncovce 
se nám podařilo alespoň srovnat 
brankový poměr a zůstat ve hře 
o žákovskou ligu.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(13/2), Horák Petr (8), Pospíšil Jan 

(3), Stupka Tomáš (1), Juránek Ja-
kub (1), Lečbych Jan, Holub Jakub, 
Fiala Martin Blaha Tomáš. Trenér 
Janíček.

Východočeská divize
mladší žákyně

Vzácně vyrovnané souboje, ve 
kterých se oba celky nevyvarovaly 
větším výkyvům. Domácí tým se 
viditelně od víkendových soubojů 
s Ledčí nad Sázavou herně zve-
dl a dotahoval vždy minimálně 
čtyřbrankové manko. Lépe mu 
svědčil souboj osobních obran, 
v nichž dokázal soupeřky výraz-
něji přehrát. Důležitou postavou 
Velkomeziříčských byla brankářka 
Jarmila Šabacká, která měla nema-
lou zásluhu na výkonu družstva. 
V dramatických závěrech soubojů 
se pak domácím podařilo získat 
alespoň jeden „skalp“ Havlíč-
kobrodských.
Sokol VM – Jiskra Havl. Brod 
13:14 (8:8)
Sokol VM – Jiskra Havl. Brod 
15:14 (6:9)
Hrály: Šabacká Jarmila (1) – Zá-
višková Kateřina (7), Kopečková 
Kateřina (7), Janečková Denisa (4), 
Uchytilová Agáta (4), Koudelová 
Eliška (3), Doležalová Romana 
(2), Zezulová Denisa, Pavlíčková 
Tereza, Uhlířová Eva. Trenérka 
Jelínková R., Závišková I. l.

Východočeská divize
starší žákyně

Sokol VM – Jiskra Havl. Brod 
22:20 (10:11)

Sokol VM – Jiskra Havl. Brod 
14:24 (7:14)
Závěrečné podzimní kolo již ne-
mohlo v tabulce zamíchat pořadím. 
Lídr tabulky i přes nekompletní 
kádr udával po většinu hrací doby 
tempo a nic nenasvědčovalo výraz-
nější změně (4:10, 12:16). Výkon 
domácího celku se po změně stran 
pomalu ale jistě zvedal. V závě-
rečné desetiminutovce se podařilo 
vyvarovat se chyb, naopak soupeř 
neproměnil několik tutovek a zner-
vózněl (15:18, 20:18). Toho domácí 
hráčky 100% využily a nenechaly 
si po třech sezonách ujít „psychic-
ky“ cenné vítězství! Druhý souboj 
byl z domácí strany veden příliš 
vlažně, což na koncentrovanější 
a motivovanější soupeřky nemohlo 
v žádném případě stačit.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Závišková Iva (14), 
Kratochvílová Hana (11), Partlová 
Markéta (5), Studená Kateřina (3), 
Zezulová Kristýna (2), Rosová 
Terezie (1), Homolová Michaela, 
Sedláčková Klára, Koudelová Te-
reza. Trenérka Partlová E.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – KP Brno B 22:23 
(12:13)
Souboj dvou nejlepších celků sku-
piny měli od prvních minut lépe 
rozehraný brněnští hráči. Jejich 
lépe organizovaná obrana a nápa-
ditější útočné akce měly navrch 
(3:5, 6:8, 10:11). Domácí celek 
„pokulhával“ v produktivitě, navíc 
časté chyby v obranné hře nabí-
zely soupeři prostor ke skórování. 

V závěru poločasu po trenérském 
time-outu se přeci jen zvedla ak-
tivita obranné fáze a podařilo se 
srovnat na 11:11. Poslední útočnou 
akci před poločasem však zvládl 
lépe hostující celek a na přestávku 
odcházel s nejtěsnějším náskokem. 
Druhý poločas začali lépe aktivněji 
hrající hosté, když poměrně snadno 
trestali chyby naší obrany (14:16). 
V rozmezí 34.–42. minuty se hra 
Velkomeziříčských zkonsolidovala 
a výsledkem byl zvrat v dosavad-
ním průběhu (20:18). V závěrečné 
minutě mohl domácí celek jít do 
vedení. Neproměněný sedmime-
trový hod a následná přesná trefa 
pravé spojky Brněnských rozhodly 
o nejtěsnějším vítězství lídra skupi-
ny, který si tak zajistil přímý postup 
do žákovské ligy. Náš celek má ještě 
jednu šanci na postup mezi dvacet 
čtyři nejlepších chlapeckých celků 
ČR. Čeká jej však ještě barážové 
dvojutkání s týmem Nového Veselí. 
Pouze vítěz si pak zajistí možnost 
startu v této finančně dotované 
celostátní soutěži.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(8/2), Pavliš David (6), Pospíšil Jan 
(3), Juránek Jakub (3), Horák Petr 
(2), Lečbych Jan, Janíček Martin, 
Holub Jakub, Fiala Martin. Trenér 
Janíček.                                  -záv-
Tabulka Divize starší žáci sk. B

1. HK KP Brno B 10 10 0 0 367:174 20
2. Velké Meziříčí 10 7 1 2 287:154 15
3. Bohunice 10 6 1 3 285:228 13
4. SK Kuřim 8 2 0 6 140:207 4
5. Újezd u Brna 10 2 0 8 158:345 4
6. Juliánov 8 0 0 8 118:247 0

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad děvčata ročníků narození 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Pravidelné tréninky pondělí a středa od 15.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou. 

www.hazenavm.cz

Mladší žáci
HHK VM – MBK Vyškov 2:6 
(1:0, 1:3, 0:3)
Branky: Strnad, Tlapák. Asistence: 
Tichý. Sestava HHK: Slavíček – 
Smažil, Juráček, Kampas, Báňa, 
Novák – Strnad, Tlapák, Tichý – 
Šilpoch, Slabý, Mynář – Kapusta.
Rozhodčí: Maloušek – Kavina, 
Sysel. Vyloučení: 3:1, navíc Strnad 
5 + OK. Zásahy brankářů: 38:9. 
Diváků: 50.

Starší žáci
HHK VM – Vinna Young Tigers 
3:3 (2:0, 0:1, 1:2)
Branky: Burian, Marešová, Ber-
nat. Asistence: Štěpánek, Lainka. 
Sestava HHK: Slavíček – Novotný, 
Kučera, Kejda, Sladký, Bernat, 
Kampas M., Štěpánek, Burian, 
Lainka, Marešová, Fiala, Kampas 
J., Smejkal, Jašek, Crha. Rozhodčí: 
Maloušek – Kavina, Sysel.
Diváků: 55.

Mistrovské utkání: dohrávka
Sobota 28. 11. 2009 10.00 hodin HC 
Šternberk – HHK ml. žáci, 12.00 
hodin HC Horní Benešov – HHK 

st. žáci (obě utkání se hrají na ZS 
v Horním Benešově)            -hhk-

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

SKLH Žďár nad Sázavou A – 
HHK VM A 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
Branky: 2× Bíbr A., Paták D., Pa-
cal L. Sestava: Svoboda I. – Paták 
D., Pražák M., Bíbr A., Pitřík R., 
Kroutil R., Pacal L.
SKLH Žďár nad Sázavou B – 
HHK VM B 12:3 (6:0, 3:2, 3:1)
Branky: 2× Havliš M., Třeštík F. 
Sestava: Tlapáková L. – Krůza M., 
Havliš M., Pestr M., Šandera L., 
Třeštík F., Ambrož F. 0

4. třída
SKHL Žďár nad Sázavou – HHK 
VM 2:7 (0:2,2:2,0:3)
Branky: 4× Úlovec J., Budín N., 
Slabý P., Dundálek D. Asistence: 2× 
Zeisel L., 2× Janoušek P., Dundálek 
D., Pacalová K. Sestava: Svoboda 
I. – Dundálek D., Řepa V., Juda 
M., Slabý P., Pacalová K., Janoušek 
P., Úlovec J., Zeisel L., Báňa M., 
Karásek L., Nevěčný O., Nováček 
S., Budín N.                                -zú-

Dne 5. prosince v 9 hodin se v na-
šem městě uskuteční turnaj v ma-
riáši. Jako hrací místo byl z důvodu 
kapacity zvolen sál hasičské zbroj-
nice. Bude se hrát klasický volený 
mariáš ve třech na 5 kol, 
hrací karty pikety. 
Bodový systém ko-
runový, žebrák 5, 
durch 10, desítky 
nad 100 se nehra-
jí, strop jedné hry 
je 20 Kč.
Položili jsme pár 
otázek hlavnímu pořadateli:
Proč turnaj v mariáši?
Mariáš patří k nejoblíbenější karetní 
hře, která se hraje od nepaměti. Řekl 
bych, že spousta Čechů přímo hol-
duje mariáši, hraje se všude i v těch 
nejmenších hospůdkách. To platí 
i o Velkém Meziříčí a okolí. Je zde 
spousta partií, kde se mastí karty.
Takže taková konfrontace karet-
ních spolků?
Ano, není na škodu si vyzkoušet 
nové soupeře. Všichni jsme zvyklí 
na ty své z domovské hospody, 
takhle to bude větší drama.

O co se bude hrát?
Co se týče cen, nejlepší se může 
těšit na 120 kg pašíka, druhý odveze 
divočáka. Oceněno bude prvních 30 
hráčů, dále cena nejlepší „Medři-

čák“ a nejlepší žena.
Nejlepší žena? Není 

to jen chlapská zá-
ležitost?
V žádném přípa-
dě, mariáš hrají 
i ženy a jak dobře.
Např íklad Káťa 
Dobrovolná s paní 

Minaříkovou skvěle reprezentují 
naše město.
To je výzva a zároveň pozvání pro 
všechny „mariášnice“.
Co byste chtěl vzkázat těm, kdož 
by si rádi přišli zahrát, ale moc 
si nevěří?
Tréma je normální, nervózní jsou 
i vrcholoví sportovci. V mariáši dvě 
tři rozdání a je klid, zjistíte, že je to 
pořád jen ten mariáš, pokud nejde 
karta, tak s tím stejně nikdo nic ne-
nadělá. Přijdou všichni mariášníci 
Velmezu i začínající, bude to zku-
šenost, svátek, stojí to za to.  -dvo-
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3. kolo Českého poháru – muži
TJ Sokol VM – TJ Jiskra Lázně 
Třeboň 23:32 (12:15)
V dlouho očekávaném zápasu proti 
extraligové Třeboni začali naši hráči 
skvěle, kdy se po 2 přesných střelách 
Víti Večeři ujali rychle vedení. Tře-
boň byla naším dobrým vstupem do 
zápasu zaskočena a do 18. minuty 
jsme se tahali se soupeřem ze středu 
extraligové tabulky o vedení (9:9). 
Následoval time-out hostů, který náš 
tým trochu dostal z tempa a soupeř 
se šňůrou 4 branek dokázal dostat do 
vedení. Ke konci prvního poločasu 
se naši hráči bojovným výkonem 
snažili o srovnání, ale několik po-
vedených střel skončilo na tyčkách 
soupeřovy branky, a tak Třeboň 
odcházela s tříbrankovým vedením. 
V druhém poločase pokračovaly 
oba týmy v pěkné, rychlé a čistě 
hrané házené. Domácí nepolevili 
v bojovnosti a nenechali zkušené 
hosty navyšovat skóre, a tak přes 
260 lidí v hale mohlo ještě do 47. 
minuty doufat v zázrak (stav 20:23). 
Na obou stranách se o góly staraly 
především spojky. Bohužel nám 
v tento moment jakoby došly síly 
a tým si vybral slabší pětiminutov-
ku. Naši hráči nemohli v útoku najít 
optimální herní pohodu a několika 
ztrátami míče a přesnou střelbou 
soupeře ztratili naději na vítězství 
(54. minuta 20:30). Konečné vítěz-
ství hostů 23:32 tak bylo nakonec 
vzhledem k předvedené hře a vývoji 
zápasu příliš vysoké, i když před 
zápasem o vítězství hostů nikdo 
asi nepochyboval. Domácí potvr-
dili, že se týmů z vyšších soutěží 

nezaleknou a jejich dobré pohárové 
výsledky z letošní a loňské sezony 
nebyly náhodné. Za předvedený 
bojovný výkon náš tým sklidil od 
diváků zasloužený potlesk ve stoje. 
Všichni přítomní si odnášeli pěkný 
sportovní zážitek.
Sestava, branky: Poul, Kotík – Ve-
čera (7), Bezděk (3). Chlubna (3), 
Raus (3), Šidlo (3/2), Kříbala Petr 
(2), Kaštan Jiří (2), Živčic, Kříbala 
Pavel, Necid, Konečný, Homola. 
Trenér Vaverka

II. liga muži
SK Kuřim – TJ Sokol VM A 24:25 
(11:14)
Meziříčští hráči odjížděli na pa-
lubovku Kuřimi zcela oprávněně 
s obavami. Kuřim sice okupuje po-
slední příčku tabulky, ale ve zdejší 
„nafukovačce“ se nevyhrává lehce 
a o vítězství zde musí do konce bo-
jovat každý tým. Po loňské porážce 
měli naši hráči chuť prohru oplatit. 
V infarktovém zápase nakonec 
rozhodli o výhře až ke konci zápasu. 
Cílem před utkáním bylo zlomit 
odpor soupeře v samém začátku 
zápasu, to se bohužel nepovedlo 
a domácí s hosty drželi od začátku 
utkání krok. Brankově jsme se 
od soupeře odtrhli až ve dvacáté 
minutě. Střelecky se dařilo Víťovi 
Večeřovi, na kterého ovšem domá-
cí od 15. minuty nasadili osobní 
obranu. Začátek druhé půle byl 
zcela v naší režii, kdy si naši hráči 
dokázali vybojovat náskok sedmi 
branek (49. min. 15:22) a o zápase 
se zdálo být rozhodnuto. V tento 
moment bohužel na naši značně 
kombinovanou sestavu přišla krize 
a toho domácí bojovným výkonem 
patřičně využili. Do 30. minuty se 

Kuřimi podařilo srovnat na 24:24 
a začali jsme se bát, že odjedeme 
bez bodů. Hrdinou zápasu se stal 
Laďa Šidlo, který 10 sekund před 
koncem utkání dokázal vybojovat 
sedmimetrový hod, který i sám 
proměnil. V posledním podzim-
ním zápase jsme tak mohli oslavit 
vydřené vítězství.
Sestava, branky: Kotík – Večeřa (5), 
Šidlo (5/2), Raus (4), Konečný (3), 
Chlubna (3), Živčic (3), Kaštan Jiří 
(1), Kříbala Petr (1), Necid, Kříbala 
Pavel, Homola. Trenér Vaverka

JM liga
Tatran Bohunice B – TJ Sokol 
VM B 23:26 (13:17)
Po velmi pěkně odehraném neděl-
ním utkání s Juliánovem B naši hrá-
či v úterý 17. 11. dorazili na hřiště 
Tatranu Bohunice B. V redukované 
sestavě vstupovali na palubovku 
poměrně nervózní, neboť domácí 
zápas s tímto soupeřem celkem 
hladce prohráli. Ovšem po vstupu 
na hřiště jakoby veškerá nervozita 
zůstala v šatnách. Výbornou obra-
nou a nápaditým útokem jsme sou-
peře nutili k chybám jak v útoku, tak 
v obraně. Od prvních minut zápasu 
jsme postupně navyšovali skóre 
a soupeř nestačil v žádné z herních 
činností našim v pohodě hrajícím 
hráčům, v poločase 17:13. Střelecky 
se velmi dobře dařilo Ladislavu 
Šidlovi. Brankově se prosadili skoro 
všichni naši hráči, a to i přesto, že 
v brance soupeře nastoupil brankář 
juniorského reprezentačního celku. 
V závěru utkání bohužel jediný roz-
hodčí zápas neudržel pod kontrolou 
a hrozilo, že přeroste v střet hráčů. 
Naši se však udrželi a klidným 
vystupováním zápas dotáhli a ví-

tězství 26:23 bez problémů udrželi, 
i když nás to v závěru stálo 3 branky 
v naší síti. Změna také nastala pro 
tento zápas na postu vedoucího 
mužstva, kdy pro zranění tuto pozici 
velmi dobře zastal Petr Kaštan, kte-
rý stávajícího vedoucího a trenéra 
Michaela Bezděka poslal na hřiště. 
Závěrem je třeba poděkovat našim
hráčům za předvedený výkon, 
protože byl na profesionální úrovni 
a znamená pro naše barvy 4. místo 
v tabulce skupiny B Jihomoravské 
ligy a také postup do jarní „fi nálové“ 
skupiny Jihomoravské ligy.
Sestava, branky: Poul – Šidlo (8/2), 
Necid (3), Kaštan Jiří (3), Homola 
(3), Stávek (2/1), Buchta (2), Raždík 
(2), Rosa (1), Bezděk Michael (1), 
Strašák (1), Babáček. Trenér Bez-
děk Michael

JM liga
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Sokol-
nice 25:32 (11:14)
V posledním zápase, kdy již náš 
tým měl výhrou nad Bohunicemi 
zajištěn postup do výkonnostně 
lepší jarní skupiny JM ligy, jsme 
hostili lídra soutěže. Domácí kvůli 
nemocem a zraněním nenastoupili 
v optimální sestavě, kdy značně 
chyběli hráči na postu spojky. Opro-
ti tomu Sokolnice přijely v plné 
síle i se střelcem St. Mrkvicou, 
který nám dokázal vsítit 14 branek. 
V zápase jsme tahali za kratší ko-
nec a družstvo Sokolnic nakonec 
zaslouženě zvítězilo.
Sestava, branky: Kotík – Kříbala 
Petr (5), Šidlo (4), Krištof (4), 
Homola (3), Necid (3), Raždík (3), 
Stávek (2/1), Kaštan Jiří (1), Rosa, 
Strašák, Babáček, Bezděk Michael. 
Trenér Bezděk Michael          -nav-

Junioři
Volejbaloví junioři, stejně jako 
zbývající celky juniorské extraligy, 
zahájili osmým dvojkolem odvety 
základní části. Zlínská Fatra, která 
v Meziříčí zanechala vcelku dobrý 
dojem, i když odjela z Meziříčí 
nakonec s prázdnou (3:1, 3:1), podle 
předpokladů v domácích zápasech 
šla tvrdě za vítězstvím. Nevzdala 
se, ani když první zápas směřoval 
k hladkému vítězství borců z Vy-
sočiny, dokázala srovnat stav setů 
a nakonec bohužel lépe zvládla 
i koncovku rozhodujícího pátého 
setu, i když si naši hráči udržovali 
v jeho průběhu mírný náskok.
Fatra Zlín – TJ Sp. VM 3:2 (–22, 
–14, 21, 23, 15)
Odpolední odveta se vyvíjela hodně 
podobně, meziříčští hráči si vytvo-

řili po dvou vypjatých koncovkách 
slibný náskok, ale ještě zdaleka 
neměli vyhráno. Třetí set opět smě-
řoval k domácím, když měli zlínští 
hráči setbal za stavu 24:21, náš celek 
se však poučil z prvního zápasu a po 
obrovské a napínavé bitvě se nako-
nec zaslouženě radoval z vítězství.
Fatra Zlín – TJ Sp. VM 0:3 (–23, 
–24, –30)
Petr Juda byl v hodnocení obou 
zápasů jako obvykle velice výstiž-
ný: „Po dvou prohraných setech 
se domácí zvedli a začali nás pře-
hrávat. Přesto jsme měli vyhrát. 
V pátém setu jsme neustále vedli, 
za stavu 14:13, po přítahu za jedna, 
ale Standa Kliment špatně nahrál 
a pánbůh nás pak za to potrestal. Ve 
druhém zápase jsme zase většinou 
prohrávali, ale zvládli jsme dobře 
všechny koncovky. Zvláště ta třetí 
byla hodně cenná, domácí již vedli 

HHK prohrálo další domácí utká-
ní.
HHK VM – HC Uherský Brod 1:4 
(0:2, 0:0, 1:2)
Branky HHK: 60. Troščák – 14. 
Marek (Gergela), 17. Hasoň (Kubiš), 
47. Obadal (Hasoň), 49. Vančura 
(Marek, Hlatký). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Pekárek (Štourač) – 
Rosendorfský, Musil, Šerý, Střecha, 
Stráňovský, Kudláček – Kozlík, 
Chlubna, Kočí, Kudláček, Láznič-
ka, Novák, Hubl, Troščák, Krča.
Sestava HC Uherský Brod: Kudela 
(Struhelka) – Surý, Masař, Kojecký, 
Hlatký, Bahula, Obadal L., Hasoň, 
Obadal P., Šiller, Vančura, Přikryl, 
Peterka, Gergela, Marek, Kubiš.
Rozhodčí: Maloušek – Kučera, 
Olšar. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. 
Diváci: 190
Výsledky 8. kola: Uherské Hra-
diště – Kometa Úvoz 3:3, Uherský 
Ostroh – Moravské Budějovice 1:2, 
Vyškov – Boskovice 3:5, Velká Bí-
teš – volno, Kroměříž – volno.

Program:
V příštím kole mají muži HHK 
volno.                                     -hhk-
HC Nedvědice – HHK Velké Me-
ziříčí B 0:6 (0:3; 0:2; 0:1)
Rozhodčí: Štětina, Císař. Branky: 
13. min. Šoukal (Barák, Peterka), 
17. min. Peterka (Šoukal), 18. min. 
Šlapal (Bradáč, Tůma), 29. min. 
Tůma (Paterka), 31. min. Šlapal 
(Peterka, Zelníček), 44. min. Šlapal. 
Vyloučení: 5 (navíc trestné střílení) 
2. Využití 0:0. Oslabení 0:0. Střely 
na branku: 21:56. Sestava HC Ne-
dvědice: Binga L. – Tálský, Bubák, 
Pospíšil, Krejčí P., Prudký, Krejčí 
R., Neugebauer, Šibor, Hrbáč, Binga 
P., Sís, Jíra, Held, Loukota. Sestava 
HHC V. Meziříčí: Komínek (Šeba) 
– Zelníček, Invald – Trnka, Bradáč 

– Šoukal, Šlapal, Malec – Tůma, 
Barák, Navrátil – Pelíšek, Peterka.
Celou první třetinu jsme diktovali 
tempo hry, chybělo nám ovšem 
přesné zakončení. Naše střely 
domácí gólman buď viděl, nebo ne-
měly patřičnou razanci. Až Šoukal 
dokázal pořádně vystřelit a hned 
jsme vedli 1:0. Do konce první 
části se nám ještě dvěma slepenými 
góly podařilo zvýšit na rozdíl tří 
branek. Domácí s námi sice stíhali 
bruslit, ale žádnou herní činností 
nás nepřekvapili.
Ve druhé třetině Nedvědice zvý-
šila důraz v osobních soubojích 
s cílem nás dostat pod tlak. My 
jsme jim to opláceli stejnou mincí 
a z toho vznikly čtyři přesilové 
hry domácích, ve kterých jsme se 
ovšem úspěšně ubránili. Navíc jsme 
v polovině zápasu přidali další dvě 
branky a odcházeli do šaten s uspo-
kojivým náskokem.
V závěrečném dějství se hra poně-
kud vyrovnala. My už jsme tolik 
netlačili na pilu a soupeř na nás nic 
nevymyslel. Za zmínku stojí dovr-
šený hattrick Šlapala, kdy předvedl 
po samostatné akci hezký blafák 
a potom Komínkem vychytané 
trestné střílení domácích, čímž 
potvrdil svoji neprůstřelnost.
Hokejisté Nedvědice vzhledem 
ke svému mládí mají před sebou 
určitě perspektivu být rok od roku 
nepříjemnějším soupeřem. Jenom 
dobrým bruslením a bojovností 
se však zápasy proti kvalitnějším 
mužstvům, jako bylo v neděli to 
naše, nevyhrávají.
Tento víkend máme volno, další 
zápas se hraje v Náměšti v sobotu 
5. 12. 2009 v 16.30 hodin.

Výsledky dalších utkání:
Náměšť – Mostiště 8:1
V. Bítýška – Řečice 12:3
V. Bíteš – Šerkovice 11:3          -ht-

Přípravné práce pro vznik snowpar-
ku proběhly za příjemného podzim-
ního počasí. K vlastnímu budování 
Horsefeathers snowparku Fajtův 

kopec dojde 12. prosince. Jeho sou-
částí bude i testcentrum. Další infor-
mace a podrobný popis zveřejníme 
po výstavbě parku.  Text a foto: -jp-

Listopad/prosinec 2009
So 28. 11. 13.30 – 15.00
Ne 29. 11. 13.45 – 15.15
So  5. 12. 14.45 – 16.15
Ne  6. 12. 13.15 – 14.45

So 12. 12. 13.45 – 15.15
So 19. 12. 12.30 – 14.00
Ne 20. 12. 12.45 – 14.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

24:21, ale kluci vyčapali spoustu 
těžkých míčů a nakonec se to po-
vedlo. Přesto ještě postrádám od 
svých hráčů větší odvahu v útoku. 
Dokážeme dobře bránit, ale útok, 
což jsou jednoduché body, ještě není 
podle mých představ.“
Sestava VM: Málek, Vašíček, Vrá-
na, Kliment, Kameník, Uchytil, 
Novotný, Jonáš, Minář, Hybášek, 
Augusta, Duben.
Zbývající výsledky osmého kola:
Hradec Králové – ČZU Praha B 
3:2, 2:3
Ostrava – Nový Jičín 3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po 8. dvoukolech:

1.  Volejbal Brno 12 12 0 36:5 24
2. DHL Ostrava 14 10 4 32:19 24
3. volleyball cz.ČZU Praha B 14 9 5 32:25 23
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 14 8 6 30:20 22
5. Fatra Zlín 14 5 9 25:30 19
6. Slavia Hradec Králové 14 3 11 17:39 17
7. TJ Nový Jičín 14 1 13  7:41 15

Dalším soupeřem našich hráčů bude 
již v sobotu 28. 11. druhý celek 
tabulky, ostravské DHL. Vzhledem 
k tomu, že souběžně hostí muži 
družstvo Nového Veselí v krajské 
jedničce, budou junioři hrát v 11.00 
a 15.00.

Muži
Muži v krajské jedničce měli na 
pořadu sedmé kolo. Našim hráčům 
evidentně pomohlo vítězství na 
půdě vedoucího Žďáru v minulém 
kole. Získanou sebedůvěru prodali 
i v tomto kole, které je přivedlo do 
Přibyslavi. V obou zápasech určo-
vali vývoj a poměrně jednoznačně 
naplno bodovali.
TJ Sokol Přibyslav – Sp. VM 
1:3 a 1:3
Sestava VM: Vašíček, Homola, 
Holík, Hybášek S. a M., Villert, 
Plachetský, Trojan.          

 -kon-

Michaela Charvátová, Petr Gottlieb, 
Bohumír Dvořák a Jan Coufal. To 
jsou jména sportovců Velkého Me-
ziříčí, kteří se 28. 10. 2009 v praž-
ských Roztylech stali mistry České 
republiky curlerů vozíčkářů.
Starosta města František Bradáč 
společně s místostarostou Josefem 
Komínkem jim v budově radnice 
poblahopřáli ke zlatým medailím, 
poděkoval za jejich odhodlání 
a popřáli mnoho úspěchů v další 
sportovní činnosti.
V těchto dnech se již připravují 
na 4. mezinárodní turnaj v cur-
lingu vozíčkářů, který proběhne 
27.–29. listopadu 2009. Turnaj 
můžete sledovat na st ránkách 
http://www.curlingpromo.cz/ v pří-
mém přenosu.   Veronika Poulová,

pracovnice veřejných vztahů

Vedení města poděkovalo mistrům České republiky v curlingu

Na Fajtově kopci vzniká snowpark

Krajský přebor
3. kolo = 15. listopadu: Spartak 
Velké Meziříčí A – Spartak Pel-
hřimov B 4,5:3,5
Body za domácí: ing. Nedoma (C), 
Jan a Čtveráček po 1 – Kopr, Mgr. 
Mejzlík a Bárta po 0,5 – Janák Jos. 
a Mrazík 0 b.
Naši hráči byli v tomto utkání fa-
vority a svou roli nakonec skutečně 
naplnili, i když zvítězili jen tím 
nejtěsnějším možným rozdílem. 
Jejich vystoupení je možno hodnotit 
pozitivně.

Regionální soutěž skupina „Vý-
chod“

3. kolo = 15. 11.: Sokol Jámy – 
Spartak Velké Meziříčí B 3:2
Za domácí Kunc, Pařil (C) a Pelikán 
po 1 bodu – Štěpánek a Hudeček 
0 b./Za hosty Urbánek a Janák M. 
po 1 b. – Kučera (C), Handa a Švi-
hálková 0 b.
V bratrovražedném – a tentokrát 
i sestrovražedném – derby dvou 
spřátelených týmů byli nakonec 
úspěšnější sokolové z Jám, přestože 
Meziříčí nadějně vedlo v poměru 
2:1.

-vp-

Zleva sedící Petr Gottlieb, Bohumír 
Dvořák a Jan Coufal spolu s mís-
tostarostou Josefem Komínkem 
a starostou Františkem Bradáčem. 

Foto: Veronika Poulová


