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Založeno roku 1919

tel.: 566 523 790, e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz

Pozvánka
na výlov Netínského rybníka, který proběhne 5. 11. 2010 od 7 hodin.

Možnost zakoupení čerstvých ryb a občerstvení. 
Restaurace Na Obecníku 

pořádá tradičního 

informace a prodej vstupenek
na tel.: 566 524 333.

Chcete se konečně
po letech marného snažení 

naučit dobře mluvit
ANGLICKY?

Využijte naší mimořádné nabídky 
kurzů s rodilými mluvčími!

Konverzační kurzy britské a americké
angličtiny.

Výuka probíhá ve všední dny 
nebo jednorázově o víkendu.
Rozpis hodin a ceny zašleme

na vyžádání.
Agentura

ECO Velké Meziříčí –
Romana Procházková

tel. 602 325 108 email:
eco-prochazkova@seznam.cz

informace a prodej vstupenek

pořádá tradičníhop

DIGITALIZACE JE TADY
NABÍZÍME VÁM ŠIROKÝ SORTIMENT SET-TOP BOXŮ, 
ALE I SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ,KTERÉ VÁM ROZŠÍŘÍ 
NABÍDKU NA 21 NEPLACENÝCH PROGRAMŮ A K TOMU 
MOŽNOST PŘIJÍMAT KVALITU HD. SAMOZŘEJMOSTÍ JE 
MOŽNOST INSTALACE. SATELITNÍ KOMPLETY OD 2.990 Kč 
INSTALACE OD 500 Kč. Aktivujeme on-line balíčky MULTI 
OD SKYLINK.

Dnes
rozšířené 

vydání
za stejnou cenu

* Fotogalerie za 
říjen

* Příloha k 121. 
výročí městské 
knihovny

Nenechte si ujít 
* Výlov Netínské-

ho rybníka
v pátek 5. 11. od 7 hodin.

* Volbu nového 
starosty
v úterý 9. 11. od 15 hodin 
Více na straně 2

UPOZORNĚNÍ!!!
Ve středu 17. listopadu 2010 
z důvodu konání státního 
svátku týdeník

Velkomeziříčsko
nevychází. 

Dny otevřených 
dveří

* Střední škola 
řemesel a slu-
žeb
Velké Meziříčí, Horno-
městská 35,
středa 24. listopadu 2010 
od 10 do 17 hodin

* Gymnázium
Velké Meziříčí, Sokolov-
ská 27, středa 24. listopa-
du od 15 do 17 hodin 

Připravily Iva Horká 
a Simona Fňukalová

Ať už je, či není sníh nebo náledí, na některé silnice 
v kraji Vysočina mohou od pondělí 1. listopadu řidiči 
vyrazit jen s auty na zimních pneumatikách. Tuto po-
vinnost ukládá řidičům značka »zimní výbava«, s níž 
se setkají na dálnici D 1 přes celou Vysočinu, ale i na 
dalších komunikacích první, druhé i třetí třídy v kraji. 

Letos se prodloužil úsek dálnice D 1, kde značka platí, 
což je i výsledkem jednání kraje Vysočina s minister-
stvem dopravy a dopravní policií. Na D 1 byla zimní 
výbava vloni povinná mezi 66. a 162. kilometrem, od 
Lokte po Velkou Bíteš. Letos úsek platí již od 21. kilo-
metru u Mirošovic až po 182. kilometr u Kývalky.

Na krajských silnicích se tyto značky objevily 
poprvé vloni. „V letošním roce zůstávají na stejných 
místech, kde byly vloni,“ informuje technicko-správní 
náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 
(KSÚSV) Aleš Fučík.

Kraj se snaží zabránit sjíždění vozidel, zejména 
kamionů bez povinné zimní výbavy z D 1 na souběžné 
silnice nižších tříd. V minulosti se totiž neukáznění 
řidiči vyhýbali dálnici přes Vysočinu, kde byla značka 
osazena, právě tímto způsobem. Výsledkem byly ko-
munikace zablokované auty klouzajícími na letních gu-
mách. Ta v tom lepším případě bránila jen plynulému 
průjezdu ostatních vozidel. V tom horším však hrozí, že 
se záchranáři, odtahovka či silničáři nedostanou kvůli 
kolonám na místo případné dopravní nehody. 

Značka platí i v Bíteši
Kde, kromě dálnice, v našem regionu tedy řidiči 

na značku zimní výbava narazí? Ve Velkém Meziříčí 
nikde. Se zimním obutím svých vozidel však jistě 
musíte počítat ve Velké Bíteši a u Košíkova. „Zimní 
výbava je tam povinná na silnicích první třídy číslo 
37, druhé třídy číslo 602, 379, 395 a 399 a také na 
některých silnicích třetího řádu,“ vyjmenoval vedoucí 
technicko-správního oddělení žďárského pracoviště 
KSÚSV Miloš Štěpánek.

Značka zimní výbava přikazuje řidičům používat 
zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech svého 
vozidla v úsecích, které to vyžadují pro plynulost 
a bezpečnost provozu. Povinnost se nevztahuje na 
pracovní stroje, traktory, čtyřkolky a motocykly. Pl-
nění povinnosti užití zimních pneumatik lze nahradit 
užitím zimních řetězů, ale pouze za předpokladu že 
jsou splněny podmínky stanovené pro užití sněhových 
řetězů zvláštním právním předpisem.

Povinnost řidičům ukládá používat zimní pneuma-
tiky v období od 1. listopadu do 31. března. 

V případě, že řidič neuposlechne, jde o porušení 
povinnosti vyplývající z příkazové značky. V bloko-
vém řízení hrozí pokuta až 2000 Kč, ve správním až 
2500 Kč. V obou případech to znamená jeden bod do 
bodového hodnocení řidiče.        Martina Strnadová

Další informace na straně 3.

Na některé komunikace jen na 
zimních pneumatikách

Oproti letním prázdninovým mě-
sícům nezaměstnanost ve Velkém 
Meziříčí opět o trochu poklesla. 
Míra nezaměstnanosti v našem 
regionu za září 2010 dosahuje 9,8 
procenta, tedy stejně jako v červnu. 
Podruhé v letošním roce se tak do-
stala pod desetiprocentní hranici. 

Nové Město na Moravě je na tom 
o jedinou desetinu procenta lépe (9,7 
%). Ve Velké Bíteši je míra neza-
městnanosti 9,5 %. Nejlepší situace 
na trhu práce je tradičně ve Žďáře 
nad Sázavou (7,3 %) a nejhůře jsou 
na tom v Bystřici n. P., kde míra 
nezaměstnanosti dosahuje 10,9 %.

Situace na trhu práce ve Velkém 
Meziříčí má ve třetím čtvrtletí 
roku 2010 zatím nejlepší výsledek. 
Začátek roku byl velmi špatný 
– nezaměstnanost ve městě byla 
vůbec nejvyšší za poslední roky. 
V lednu, únoru i březnu přesa-
hovala třináctiprocentní hranici. 
V dubnu pak spadla nad jedenáct 
a v květnu nad deset procent, stejně 
jako v červenci a srpnu. Nejlepší 
situace pod deset procent pak byla 
v již zmiňovaných dvou měsících 
roku – červen a září. 

Žďárský úřad práce na celém 
okrese eviduje 5 729 uchazečů 
o zaměstnání, což je devítiprocent-

ní míra nezaměstnanosti. Oproti 
loňsku je tak situace na okrese již 
o něco lepší. Uchazečů o práci je za 
září 2010 o padesát méně, než bylo 
za září 2009. Žďárský úřad práce 
nabízí 272 volných pracovních míst, 
což je oproti srpnové nabídce 357 
míst velký propad. Při aktuálním 
počtu nezaměstnaných to nyní zna-
mená 21 uchazečů na jedno volné 
pracovní místo.

Pro srovnání situace v dalších 
okresech kraje Vysočina: jihlavský 

okres udává míru nezaměstnanosti 
7,8 %, třebíčský 10,9 %, havlíč-
kobrodský 8,1 %, pelhřimovský 
6,0 %. Na celé Vysočině pak ne-
zaměstnanost dosahuje 8,6 %, při-
čemž průměr v celé ČR je 8,5 %.

Mezi obcemi žďárského okresu 
mají nejvyšší míru nezaměstnanosti 
Štěpánov nad Svratkou (18,7 %), 
Uhřínov (12,6 %), Tasov (14,5 %) 
a Osová Bítýška (13,1 %).

Martina Strnadová
(zdroj http://portal.mpsv.cz/)

Nezaměstnanost je letos podruhé nižší než 10 %

Silnice na Třebíč
je již průjezdná

Obchvat kolem obcí Oslavice a Oslavička je hotov. Objížďka do Třebíče 
skončila. Úsek prochází posledními úpravami okolí, kde jsou vysazovány 
nové stromky.                                                                Foto: Iva Horká

Zbývající úsek obchvatu kolem obcí Oslavice a Oslavička je hotov. 
Krajská silnice II/360 mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí je od pondělí 
otevřena. Skončila tak několikaměsíční objížďka při cestě z našeho města 
do Třebíče, jejímž důvodem byla rekonstrukce vozovky mezi Oslavicí 
a křižovatkou do Balin.

Stavby na zmíněné krajské komunikaci začaly nejprve obchvatem 
Trnavy, poté pokračovaly ve třech etapách. První byla dokončena na 
podzim roku 2006 a představovala necelé dva kilometry. Druhá etapa 
měřila téměř kilometr a přišla kraj na necelých 107 milionů korun, z čehož 
více než devadesát procent činily dotace z ROP Jihovýchod. Nenáročnější 
byla novostavba přeložky silnice II/360, respektive obchvatu Oslavičky. 
Při ní byly vybudovány dva mosty – jeden dlouhý čtyřiadvacet metrů 
přes potok Oslavička, druhý přes železniční trať Českých drah v délce 
96,4 metrů a výšce deseti metrů nad terénem. „Mostem – mimoúrovňo-
vým křížením – se podařilo odstranit jedno z nebezpečných, respektive 
kolizních míst vedení dráhy a krajské silnice,“ podotkl náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy Libor Joukl.

Při betonáži přemostění dráhy bylo podle informací z kraje zpracováno 
zhruba 1000 m3 betonu. Betonáž byla prováděna „v jednom zátahu“ po 
dobu cca 23 hodin. Poslední třetí část představovala rekonstrukci silnice 
v úseku mezi Oslavicí a Ovčírnou.

„Realizace přeložky úseku silnice II/360 začala už letos v květnu. 
Samotné fyzické předání stavby je naplánováno na 26. listopad 2010. 
Dosavadní odhadovaná prostavěná částka činí 69 milionu korun včetně 
DPH,“ informoval týdeník Velkomeziříčsko Jan Nechvátal, tiskový 
mluvčí kraje Vysočina.

Investorem projektu byl kraj Vysočina se spoluúčastí Evropské unie. 
Zakázku pro kraj Vysočina provedla fi rma Colas, která vyhrála výběrové 
řízení.

Zmíněná stavba v dotčené oblasti urychlila spojení Třebíč-Velké 
Meziříčí – D1. Původní trasa silnice II/360 vykazovala velmi nevhod-
né směrové vedení – hluboko pod limitními hodnotami – a rovněž 
naprosto nedostatečnou šířku koruny komunikace.        Iva Horká
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Zveme vás na

ustavující zasedání
Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý dne 9. listopadu 2010 v 15 hodin v sále kina 
Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17 a bude se řídit násle-
dujícím programem:
1. Zahájení ustavujícího zasedání
2. Zpráva o výsledcích voleb a představení zvolených členů zastupitelstva
3. Jmenování mandátové komise pro ověření platnosti voleb a komise 

pro úpravu usnesení
4. Přestávka pro práci mandátové komise
5. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva
6. Volba volební komise
7. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů Rady města
8. Projev starosty
9. Závěr

Ing. František Bradáč, starosta

Společnost České Radiokomu-
nikace a. s. jako poskytovatel 
služby elektronických komunikací 
a provozovatel digitálního pozem-
ního vysílání v síti 2 (Multiplex 2) 
společně s provozovateli televizní-
ho vysílá-
ní, jejichž 
programy 
jsou pro-
střednic-
tvím této 
sítě šířeny 
(Nova, 
Nova Ci-
nema, Pri-
ma, Prima 
Cool, Bar-
randov), 
provedli do 30. 10. 2010 dokrytí 
území a obyvatel regionu města 
Velké Meziříčí digitálním dokrý-
vačem. Starostu města Františka 
Bradáče o tomto kroku minulý 
týden informoval výkonný ředitel 
pro obchod a marketing Českých 
Radiokomunikací Kamil Levin-
ský. Podle jeho sdělení je digitální 
dokrývač umístěn na Fajtově vrchu. 
„Programy MUX 2 z něho budou 
šířeny na 35. kanále s horizontální 
polarizací a s primárním zdrojem 
signálu z Javořice u Jihlavy. Čes-
ké Radiokomunikace a. s. tímto 
krokem společně s provozovateli 
televizního vysílání v síti 2 nabízejí 

Digitální dokrývač
je nainstalován i pro multiplex 2

zkvalitnění pozemního digitálního 
televizního vysílání a věří, že ten-
to krok přispěje ke spokojenosti 
občanů města a jeho okolí,“ uvedl 
v dopise Levinský.

Pokrytí signálem digitální vysí-
lací sítě 2 
ze zmíně-
ného do-
krývače 
znázorňu-
je mapka 
pod tímto 
článkem, 
která má 
informo-
vat dotče-
né obyva-
tele, aby si 

mohli upravit antény na příjem sítě 
2 v případech, že jsou v oblastech, 
kde nyní signál sítě 2 buď vůbec 
není možno chytit, nebo je nedosta-
tečný. Další potřebné a doplňující 
informace, lze nalézt na webových 
stránkách www.digistranky.cz. 
Tam jsou k dispozici také informace 
o zemském digitálním TV vysílání 
a způsobech příjmu.

Svůj digitální opakovač ve Vel-
kém Meziříčí spustila od minulé ne-
děle také veřejnoprávní televize ČT 
se všemi svými čtyřmi programy, 
o čemž jsme informovali v minulém 
čísle našeho týdeníku. 

Zprac.: Iva Horká

Farma rodiny Němcovy z Netína 
otevřela 13. října 2010 v Praze na 
Vodičkově ulici první regionální 
prodejnu potravin. V jejím sorti-
mentu nechybí mléčné a masné 
výrobky, zelenina, ovoce, vejce, 
pečivo a další výrobky dle sezon-
ní produkce farmářů. Otevření 
prodejny by mělo plynule navázat 
na ukončení sezony farmářských 
trhů, které jsou v Praze poměrně 
populární a lidé si na nich regio-
nální potraviny mohou pravidelně 
kupovat.

„Tímto krokem chceme podpořit 
projekt Najdi si svého farmáře, na 
nějž je nová prodejna napojena, 
a současně propagovat regionální 
výrobky malých farem,“ uvedl 
František Němec. Právě o pod-
poru produkce malých farem mu 
jde nejvíce. Za stejným účelem 
spustilo ministerstvo zemědělství 
podpůrnou propagační kampaň 
Regionální potravina, která má 
seznámit spotřebitele s produkty 
z jednotlivých krajů České repub-
liky. „Teď však značku regionální 
potravina získala Madeta. Ale ta 
přece není regionálním výrobcem 
potravin,“ kritizuje projekt Němec. 
Proto se snaží spojit s ostatními 
malými farmáři a podporovat re-
gionální potravinu vlastní cestou. 

Sám na své farmě produkuje mléko 
a mléčné výrobky. Ty si mohou zá-
jemci koupit čerstvé buď přímo na 
farmě, nebo jim je rozváží rovnou 
domů. Nabízí tak mléko, jogurty, 
tvaroh i sýry. Časem chce rozšířit 
sortiment, který distribuuje sám 
přímo k zákazníkovi, i o hovězí 
maso od jiného malého dodavatele. 
„Na prvním místě je důvěra mezi 
mnou a zákazníky. Chci jim za 
férovou cenu nabízet kvalitní vý-
robek – chutný a poctivý – namísto 
různých náhražek, na které jsou 
zvyklí,“ dodává Němec s tím, že se 
snaží, aby si lidé kvalitní potravinu 
sami našli.

Inspirovat se proto jel letos na-
příklad i do italského Turína, kde 
v říjnu proběhl festival Terra Madre 
2010. Ten je celosvětovým setká-
ním výrobců tradičních potravin, 
pěstitelů, chovatelů, rybářů i ku-
chařů. Terra Madre a jeho součást 
Salon del Gusto jsou přehlídkou 
výroby lokálních potravinářských 
produktů z celého světa. V dopro-
vodném programu běží workshopy, 
přednášky a konference a setkání 
s tématy nejmodernějších trendů 
souvisejících s rozvojem udrži-
telného zemědělství a se širokou 
problematikou venkova.

Martina Strnadová

Farmář se snaží propagovat
regionální potraviny

Vyjádření k povolebnímu 
vyjednávání

Reaguji na prohlášení Františka Bradáče, otištěné ve Velkomeziříčsku 
27. 10. 2010. František Bradáč zde uvádí postup koaličního vyjednávání, 
argumentuje svými preferenčními hlasy a přidává slova a pochybnosti 
o čistotě úmyslů nově vzniklé koalice. Je třeba připomenout, že KDU-ČSL 
v těchto volbách skončila třetí (za ODS a ČSSD). Vítězem voleb navíc 
není ten, kdo vyhraje na mandáty či preferenční hlasy, ale ten, kdo sestaví 
koalici. V roce 2006 občanští demokraté se šesti mandáty volby vyhráli, 
jejich tehdejší lídr Alois Nováček získal nejvyšší počet preferenčních 
hlasů z lídrů stran, a přesto jsme skončili v opozici. Letošní povolební 
vyjednávání bylo opět složité, nebylo tak přímočaré, jak z jednostranného 
popisu F. Bradáče vyplývá, a logicky mělo kořeny v tom, co se stalo před 
čtyřmi lety. Opravdu jsme s Jiřím Michlíčkem F. Bradáčovi řekli, že se 
pro něj v koalici pokusíme místo v radě vyjednat. Opravdu si F. Bradáč 
vzal čtyři dny na rozmyšlenou. Jenže se ze strany KDU okamžitě rozjela 
jednání s jediným cílem: rozbít vznikající blok koaličních subjektů. Také 
díky tomu se nám pro něj podporu ani v ODS, ani v nově vznikající koalici 
vyjednat nepodařilo. Po každých volbách je někdo vítěz a někdo poražený. 
Před čtyřmi roky jsme před voliči uspěli, ale politická realita byla krutá 
– skončili jsme v opozici. Nesli jsme to ale jako chlapi a nestěžovali jsme 
si na nečisté úmysly. Od chlapů bychom to samé čekali i letos.

Radovan Necid, předseda místního sdružení ODS

Vašík je tříletý chlapec s roz-
tomilým úsměvem. Setkáte-li se 
s ním, neodoláte tomu promluvit na 
něj. Chviličku trvá, než se přestane 
stydět. Má ještě tři sourozence, 
z nichž je nejmladší. Rodina žije 
v Cyrilově. Oba rodiče jsou mladí 
vysokoškolsky vzdělaní lidé. Už 
zhruba pět měsíců do rodiny pra-
videlně dojíždí vedoucí osobní asi-
stence Jaroslava Pavlíčková. Občas 
se střídá se svým kolegou.

„Osobní asistence nám usnad-
ňuje život. Dostanu se k činnostem, 
které bych dělat normálně nemohla, 
protože Vašík vyžaduje neustálou 
péči. Zkoušela jsem vyřídit si hlídá-
ní, ale nebyl nikdo, kdo by takovou 
nadstandardní péči zvládl. Ani 
kamarádka,“ vysvětluje maminka 
Pavla, zatímco připravuje dětem 
svačinu, a pokračuje s vyprávěním 
dále, „o osobní asistenci jsem se 
dozvěděla od třebíčské Ranné 
péče. Jsem moc spokojená. Osobní 
asistenti se Vašíkovi věnují v oblasti 
rozvoje. Jejich péče mu prospívá, je 
znatelně komunikativnější, než bý-
val, více disciplinovanější.“ Domů 
právě přichází Vašíkův otec a zapo-
juje se do hovoru: „Jsem nadšený 
od počátku. Změnila se atmosféra 
v rodině. Mohu si dovolit pracovat 
i přesčas, všechno funguje lépe.“

„Aby se Vašíkova péče posunula, 
potřebuje motor. Jarka je výchovný 
profesionální prvek. Věříme jí, že 
pro našeho syna dělá to nejlepší,“ 

uzavírá naši návštěvu maminka 
Pavla.

O několik kilometrů dále ve 
Velkém Meziříčí žije pan Vladimír. 
Je o téměř dvě generace starší než 
Vašík. Již několik let je upoután 
na lůžko. Pečuje o něj především 
jeho žena.

„Se vznikem osobní asistence jsme 
navázali spolupráci s panem Červen-
kou, osobním asistentem. Dochází 
k nám každý pracovní den už deset 
měsíců. Pomáhá manželce hlavně 
s mojí hygienou. Oba si výborně 
rozumíme. Popovídáme si o všem, co 
nás chlapy zajímá,“ vypráví nadšeně 

Vladimír.
Setkání 

je př ítom-
na i man-
želka: „Ne-
dávno vzal 
pan Pavel 
manžela na 
vozíčku po-
prvé v tom-
to roce ven 
podívat se, 
co je v na-
šem okolí 
nového. 
Sama bych 
jej neuvez-
la. Tenhle 
č lověk je 
n a š e  z á -
chrana,“ 
dodává 
s vděčností 
Vladimíro-
va manžel-
ka.

Text 
a foto:
Lenka 

Judová

Co nová terénní 
služba poskytuje

Osobní asistence je novou terénní 
službou Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou. Služba je poskytována od 
1. ledna 2010 ve Velkém Meziříčí 
a okolních obcích. „Zaměřuje se na 
poskytování péče a podpory dětem 
od tří let věku a dospělým se zdra-
votním postižením a dlouhodobým 
onemocněním,“ přibližuje Lenka 
Judová ze žďárské charity, „osob-
ní asistenti zajišťují služby lidem 
především v domácím prostředí, ve 
školách, v zaměstnání nebo ve spo-
lečenském prostředí (při cestování, 
na kulturních a sportovních akcích). 
Pomáhají zejména při osobní hy-
gieně, zajištění stravy, zvládání 
běžné péče a údržby domácnosti; 
doprovázejí k lékaři, na úřady, 
do škol, zaměstnání, na kulturní 
a volnočasové aktivity, zajišťují 
také podporu v péči o dítě s posti-
žením, poskytují základní sociální 
poradenství, a tím odlehčují péči 
pečující osoby v případě vyčerpa-
nosti, z důvodu zaměstnání.“

Veřejnost a další zájemci mohou 
získat informace o službě pro-
střednictvím webových stránek, 
případně mohou kontaktovat ve-
doucí osobní asistence na telefonu 
733 755 870, která zodpoví veške-
ré dotazy a poskytne informace 
o možnostech této služby a podání 
žádosti.       Připravila: Iva Horká

Vedoucí 
velkome-
ziříčského 
denního 
stacionáře 
Ne sa  i ng . 
Alena Pou-
lová získala 
cenu Cha-
r ity České 
republiky 
v kategorii 
zaměstna-
nec.  Ta jí 
byla udělena 
u příležitos-
ti Dne cha-
rity a předá-
vala se letos 
již potřetí.

Poulová 
byla  pod-
le  sdě len í 
žďárské 
charity no-
minována 
za Diecéz-
n í cha r it u 
Brno. „Své 
tipy mohly 
jednotli-
vé charit y 
celé České 
republi-
k y posí lat 
ve čt yřech 
oblastech: 
zaměstna-
ne c ,  dob -
rovolník, 
sponzorská 
organizace 

a mimořádný čin. Seznam oceněných za jednotlivé diecéze se nakonec 
zúžil na osmadvacet pracovníků – zaměstnanců i dobrovolníků – a spon-
zorských organizací, kteří svojí obětavou prací, mimořádným činem nebo 
dlouhodobou podporou přispěli k rozvoji organizace,“ uvedla Judová.

Ceny byly předány v Praze a slavnostního ceremoniálu se zúčastnil 
prezident Charity ČR a českobudějovický světící biskup Mons. Pavel 
Posád a ředitel Charity ČR ing. Mgr. Oldřich Haičman. „Toto ocenění mi 
udělalo velkou radost, ale patří také lidem, kteří mě v mé práci podporu-
jí – od mých nejbližších, přes moji nadřízenou, paní ředitelku ing. Janu 
Zelenou, až po výborný tým lidí kolem mě. Bez nich bych tolik nedokázala. 
V charitě pracuji již sedm let, svoji práci mám velmi ráda a je pro mě 
osobně ctí pracovat právě v této organizaci,“ sdělila svoje pocity Alena 
Poulová. Ta je pracovnicí Oblastní charity Žďár nad Sázavou a vedoucí 
denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí od 1. 1. 2004. Nominována 
byla za několikaletý přínos ve vedení služby pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením, za vybudování kvalitního zařízení, jeho 
rekonstrukci i rozšíření, ale také za vysoké pracovní nasazení a lidský 
přístup, kterým buduje dobré jméno charity.

Zprac.: Iva Horká

Vedoucí stacionáře
získala cenu charity

Osobní asistent je naše záchrana, říkají klienti

Alenu Poulovou ocenili za její záslužnou práci i přístup 
k lidem s postižením.                Ilustrační foto: Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

Jméno  Věk Navr. strana Pol. přísl. Počet hlasů
Bradáč František Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 366
Veleba Jan Ing. 63 ČSSD BEZPP 1 271
Necid Radovan Ing. 43 ODS ODS 1 235
Komínek Josef 51 ČSSD ČSSD 1 224
Juda Petr MUDr. 51 ODS ODS 1 122
Michlíček Jiří 56 ODS ODS 1 095
Vrána Petr RNDr. 44 ČSSD BEZPP 1 065
Jágrik Miroslav 38 ČSSD ČSSD 1 062
Blažek Pavel Mgr. 34 ČSSD ČSSD 1 059
Lavický Vilém Ing. 69 ODS ODS 1 042
Kaše Jiří MUDr. 52 VPM BEZPP 1 029
Hort Jiří Mgr. 32 ODS ODS 1 027
Ráček Vít Ing. 38 NK BEZPP 1 025
Kratochvíl Stanislav 50 NK BEZPP 1 019
Ripperová Marie PhDr. 50 NK BEZPP 999
Láznička Josef PaedDr. 63 ČSSD ČSSD 995
Koudelová Květoslava 58 ČSSD ČSSD 988
Rapušák Tomáš Mgr. 41 ODS ODS 988
Vidláková Alena Ing. 43 ČSSD ČSSD 966
Jurdová Jiřina Ing. 44 ODS ODS 956
Charvát Miloš Ing. 53 ODS ODS 950
Přibylová Blanka Ing. 51 ODS ODS 950
Kamanová Pavla Mgr. 37 NK BEZPP 949
Kaštan Ivo 46 ODS ODS 947
Záviška Vincenc Ing. 45 VPM BEZPP 945
Janoušek Aleš MUDr. 62 NK BEZPP 937
Havelka Vítězslav 44 ODS ODS 930
Vávra Jiří 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 894
Doležalová Marie Ing. 36 ČSSD ČSSD 881
Pešek Pavel 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 855
Doleželová Alena Bc. 53 ČSSD ČSSD 845
Kučera Jindřich 36 ČSSD ČSSD 843
Kališ Jiří 41 NK BEZPP 841
Tománek Antonín 63 ODS ODS 836
Hrabálek Tomáš 35 ODS ODS 833
Buďa Pavel 36 ODS ODS 831
Marek Josef 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 829
Pospíšil Rostislav 49 ODS ODS 829
Karmazín Jaromír JUDr. Ing. 66 ČSSD ČSSD 825
Malec Tomáš Ing. 36 NK BEZPP 824
Wernischová Linda Ing. 28 ČSSD ČSSD 822
Koudela Antonín 57 ČSSD BEZPP 818
Kučerová Libuše 64 ČSSD BEZPP 818
Zezula Miroslav 58 ČSSD ČSSD 813
Řezníček Milan Ing. 48 ČSSD ČSSD 812
Inochovský Oldřich Ing. 51 ODS ODS 809
Doležal Vladimír 25 ODS ODS 807
Janšta Pavel 61 ODS ODS 801
Kratochvílová Jitka Ing. 70 ODS ODS 800
Marková Věra 40 ČSSD BEZPP 800
Mikulášková Marie PhDr. 64 ČSSD BEZPP 796
Němcová Zdeňka dipl. um. 45 NK BEZPP 787
Němec Petr 44 NK BEZPP 769
Kudláček Pavel 40 NK BEZPP 739
Řezníček Josef Ing. 32 NK BEZPP 732
Bárta Petr 38 NK BEZPP 730
Malec Vojtěch 62 KDU-ČSL KDU-ČSL 723
Krejčí Vladimír 36 ČSSD ČSSD 715
Buďová Veronika 30 ODS ODS 704
Řeháčková Irena 63 KDU-ČSL KDU-ČSL 699
Smejkal Miloš Ing. 41 NK BEZPP 699
Brožová Lucie 24 ČSSD ČSSD 698
Mrňa Jaroslav 51 KDU-ČSL KDU-ČSL 690
Homola Petr 25 ODS ODS 688
Kaman František 66 ODS ODS 687
Kratochvíl Milan 75 ODS ODS 683
Doležalová Božena 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 681
Smejkal Jan 69 KDU-ČSL KDU-ČSL 680
Lavický Pavel 30 KDU-ČSL KDU-ČSL 672
Hubl Jindřich 47 VPM BEZPP 671
Savara Josef 64 ČSSD ČSSD 662
Prokop Josef Mgr. 48 VPM BEZPP 641
Novotný Petr MUDr. 43 VPM BEZPP 640
Bíbrová Ivana Mgr. 38 NEZ BEZPP 636
Doležal Jiří 63 VPM BEZPP 609
Fikarová Olga 75 ČSSD ČSSD 586
Lancman Karel JUDr. 60 KSČM BEZPP 584
Vokoun Miloš RNDr. 51 TOP 09 TOP 09 558
Šulc Ivo MVDr. 50 NEZ BEZPP 545
Tronečková Irena 38 NEZ BEZPP 534
Sedmidubský Ladislav Ing. 54 NEZ BEZPP 502

Raus Daniel 34 VPM BEZPP 483
Klement Martin 39 KSČM KSČM 472
Pokorný Svatopluk 61 KSČM BEZPP 471
Maloušková Zdeňka Bc. 47 VPM BEZPP 469
Bartoš Karel 57 KSČM KSČM 465
Voda Petr Ing. CSc. 56 NEZ BEZPP 453
Kosour Miroslav 35 VPM BEZPP 450
Blahová Libuše Mgr. 47 VPM BEZPP 449
Sedlák Jiří 44 VPM BEZPP 446
Kutnerová Diana JUDr. 54 TOP 09 BEZPP 437
Koudelík Michal Mgr. 37 VPM BEZPP 429
Krátký René 48 VPM BEZPP 426
Urban Miloslav Ing. 44 VPM BEZPP 426
Machát Bohumír 55 VPM BEZPP 424
Rychlý Josef 59 KSČM KSČM 419
Kotoučková Libuše 55 VPM BEZPP 418
Hořínková Naděžda Bc. 38 KSČM BEZPP 417
Štindl Martin PhD. 41 NEZ BEZPP 412
Mladý Josef 33 TOP 09 TOP 09 399
Koudelka Jaroslav 63 KSČM KSČM 387
Dobrovolný Milan 43 NEZ BEZPP 374
Hlávková Věra 66 KSČM KSČM 367
Kotrba Miroslav 53 VPM BEZPP 366
Mejzlík Jiří 25 KSČM BEZPP 366
Voda Josef 56 VPM BEZPP 366
Prudík Radoslav 51 VPM BEZPP 365
Špaček Petr Mgr. 38 TOP 09 BEZPP 365
Zedníček Petr Mgr. 41 TOP 09 TOP 09 352
Pospíšil Zdeněk 59 KSČM KSČM 351
Žák Libor MUDr. 42 NEZ BEZPP 350
Čamek Vratislav 39 TOP 09 BEZPP 348
Března Petr 45 VPM BEZPP 342
Kubiš Josef 71 KSČM KSČM 341
Vodáková Stanislava 67 KSČM KSČM 340
Zmrhal Jaroslav 68 KSČM KSČM 339
Štursa Miroslav 63 KSČM BEZPP 334
Seknička František 50 VPM BEZPP 332
Štěpán Vladimír 64 KSČM KSČM 331
Pazderková Jiřina 70 KSČM KSČM 329
Hladík David Mgr. 34 TOP 09 TOP 09 325
Simajchl Jaromír 69 KSČM KSČM 320
Doležalová Bohumila 24 KSČM BEZPP 319
Prášek Tomáš 23 TOP 09 BEZPP 312
Štegner Jan 50 TOP 09 BEZPP 310
Audy Jana Mgr. 30 NEZ BEZPP 308
Dvořák Josef 36 TOP 09 BEZPP 303
Doležal Roman 39 KSČM KSČM 300
Nováková Jana 57 VPM BEZPP 298
Dočkal Ondřej 26 KSČM KSČM 296
Vokoun Ondřej Mgr. 24 TOP 09 TOP 09 295
Novotná Jitka Bc. 39 TOP 09 BEZPP 284
Němcová Jana Mgr. 45 NEZ BEZPP 278
Vítková Jana 51 VPM BEZPP 274
Malcová Naděžda Mgr. 36 TOP 09 BEZPP 267
Juhoš Petr 38 KSČM KSČM 266
Mladý Petr 37 TOP 09 BEZPP 265
Zeman Antonín 65 KSČM BEZPP 260
Číhal Michal 26 TOP 09 BEZPP 254
Večeřová Lucie Mgr. 26 TOP 09 BEZPP 251
Najmanová Iva Mgr. 49 NEZ BEZPP 248
Smolík Jiří 62 KSČM BEZPP 247
Kadlík Libor 45 TOP 09 BEZPP 242
Dlouhý Karel 26 TOP 09 BEZPP 239
Jelínková Radka 34 NEZ BEZPP 238
Jan Petr 30 TOP 09 BEZPP 229
Dvořák Pavel 39 TOP 09 BEZPP 222
Hubl Vladimír 58 NEZ BEZPP 219
Studený Josef Ing. 46 NEZ BEZPP 218
Klíma Jan 22 TOP 09 BEZPP 206
Pytlíková Marcela 40 NEZ BEZPP 202
Fojtík Daniel 50 NEZ BEZPP 197
Krejčí Ivo 24 NEZ BEZPP 194
Novota Viliam 28 TOP 09 BEZPP 193
Ambrož Josef 41 NEZ BEZPP 191
Doležalová Jana 26 TOP 09 BEZPP 188
Požár Vlastimil 37 NEZ BEZPP 177
Dvořáková Marie 47 NEZ BEZPP 173
Vašíčková Milena 24 NEZ BEZPP 168
Klimešová Jarmila 45 NEZ BEZPP 167
Bárta Miroslav Ing. 50 NEZ BEZPP 148
Celkem kandidátů: 161                                              Zdroj www.volby.cz

Připravila: Iva Horká

Kolik hlasů získali od voličů jednotliví kandidáti
ve Velkém Meziříčí v letošních komunálních volbách (15. – 16. 10. 2010)

Rozmístí značku „zimní výbava“
Povinná zimní výbava se tento týden objeví na vybraných úsecích silnic 

ve vlastnictví kraje Vysočina. Jejich umístěním začnou značky okamžitě 
platit, vjet na označené úseky bude možné pouze se zimními pneumati-
kami, bez ohledu na aktuální počastí nebo stav vozovky. Osazení značky 
zimní výbava se také promítne do dopravních informací dostupných na 
www.kr-vysocina.cz. Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči 
motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. 
„Z hlediska bezpečnosti jízdy po komunikacích na území kraje Vysočina 
preferujeme zavedení povinnosti zimního obutí celoplošně. V současné 
době nový návrh ministerstva dopravy posuzují výbory Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Pokud vše půjde bez problémů, mohla by se 
situace vyřešit schválením nového zákona platného od 1. ledna 2011,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl. Osazení značky 
zimní výbava: Úsek 1 – II/150 a křižovatek II/335, III/33914, III/01827, 
III/13015, III/01830 a dále II/130 a křižovatka II/150 (za obcí Bezděkov 
– Ledeč nad Sázavou). Úsek 2 – II/112 a křižovatky III/11228, III/11230, 
III/11231, II/129 (hr. okr. Benešov – před obcí Křelovice). Úsek 3 – II/379 
(Velká Bíteš – ulice Tišnovská, Na Valech, Pod Hradbami). Úsek 4 – II/399 
a křižovatek II/392, III/3956 (od D1 – Jinošov).Podle potřeby může dojít 
k doplnění dalšího obdobného dopravního značení na dalších silnicích.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

Zvolení členové zastupitelstev 
v okolních obcích

Baliny Nováčková Olga, Čermáková Monika, Drápela Pavel, Horký 
Miroslav, Říhová Dana, Trojan Tomáš, Vidláková Martina
Blízkov Král Zdenek, Fraňková Petra, Bradáč Stanislav, Oulehla Sta-
nislav, Sedlák František, Halásková Marie, Chlubnová Vlasta, Smejkal 
Miroslav, Holán Tomáš
Bory Eliáš František Mgr., Chalupová Helena Bc., Brychtová Kateřina 
Mgr., Chalupová Božena, Pol Miroslav, Březka Josef, Novotný Antonín, 
Dufek František, Křížová Blanka, Viliš Petr, Špaček Milan, Marková 
Růžena MVDr., Kříž Vladimír, Zikmundová Jana, Zikmundová Lud-
mila Mgr.
Březejc Kryštofová Jana, Rosová Eva, Prášek Vladimír, Kavalec Josef, 
Milota Pavel
Černá Simandl František, Hradová Jana, Mutl Tomáš, Plocek Vítěz-
slav PaedDr., Jakubcová Zdeňka, Vostál Petr, Huška Jindřich, Pacalová 
Jitka, Simandl Stanislav
Dobrá Voda Dlouhý Jiří Ing., Pekárek Stanislav, Hladík Petr Ing., Pokorná 
Marie Mgr., Zástěra Vladimír, Kubiš Jaromír, Špaček Miroslav, Badalík 
Miroslav, Kadlec Pavel
Dolní Heřmanice Mucha Luboš, Dočkalová Ivana, Tichý Miloslav, Paták 
Zbyněk, Prudík Josef, Procházková Marie, Prudík Ladislav, Martincová 
Irena, Krištofová Marie
Dolní Libochová
Němec Jindřich, Lukášková Jana, Čechová Iva, Kokrda Josef, Krátký 
Josef, Požár Vladimír, Lukášek František
Heřmanov Bajer František, Chadimová Pavla, Dočkalová Věra, Brychta 
Petr, Dvořák Václav, Bajerová Vlasta, Holánek Josef, Požár Oldřich, 
Chromý Josef
Horní Libochová Vidourek Radek, Danielová Alžběta, Remer Bohuslav, 
Rouča Miroslav, Dvořák Bohuslav, Dvořák Pavel, Horký Václav
Horní Radslavice Komínková Magda, Kubiš Pavel, Mikyska Otakar, 
Dohnalová Jitka, Kafka Zdeněk
Chlumek Jašová Jarmila, Vacula Milan, Smejkal Milan, Cejnková Vlasta, 
Chytka Stanislav, Chytková Drahomíra, Přibyl Pavel
Jabloňov Švec Pavel, Novotná Eva, Broža Libor, Dvořák Josef Ing., Milota 
Zdeněk, Bojanovský Jan, Dufek Blahoslav
Jívoví Horká Jana, Ambrožová Erika, Holán Miloš, Šroler Jindřich, Ďásek 
Václav, Vala Ludvík, Čech Jiří
Kadolec Kobylka Václav, Karásková Eva, Novák Jiří, Bojanovský Martin, 
Jurán Antonín Ing., Kružík Antonín, Jičínská Jitka
Kněževes Petr Pavel, Dvořáková Libuše, Kališ Pavel, Krejčová Květa, 
Zapletalová Lenka, Krejčí František, Musil Pavel
Kozlov Heralecký Jaroslav, Hublová Erika, Plodek Jaromír, Eliáš Karel, 
Karásek Jiří, Částek Lubomír, Ambrož Jaroslav
Krásněves Müller Josef, Staněk Bedřich, Šedý Jaroslav, Weinhöfer Josef, 
Kadlec Josef, Jaroš Zdeněk Ing., Homola Martin
Kundratice Sysel Miroslav, Bajer Stanislav, Kudláč František, Šotnerová 
Iva, Kopáček Jaromír, Mička Roman, Rösslerová Bohuslava
Lavičky Havelka Jan, Turek Pavel Ing., Smejkalová Drahoslava, Chrást 
Zdeněk, Homola Josef, Bradáč Jiří, Prášek Martin Bc.
Martinice Konečný Jaromír Ing., Šoukal Martin, Álló Zdeněk, Pospíšil 
Tomáš, Šoukal Miroslav Ing., Drápela Michal, Švihálek Josef
Meziříčko Rychlá Radka, Seknička Pavel, Zeman Jan, Seknička Ro-
man, Březková Markéta, Březka Milan, Kopřiva Libor, Mokrejš Jan, 
Sekničková Jana
Moravec Uhlíř Oldřich, Toufar Jaromír Ing., Hladíková Božena, Zikmund 
Libor, Brožová Lucie, Hladký Martin Bc., Tulis Luboš, Dočekal Leoš, 
Borkovec Michal
Netín Juda Miroslav, Pruša Lubomír, Fikrová Eva MUDr., Brabec Pavel, 
Krejzlová Pavla, Pešek Bohuslav, Štěpánek Bohuslav, Pejchal Bohumil, 
Sýkora Martin
Nová Ves Chocholáčová Jitka, Loup Josef, Dolíhal Josef, Hladík Milan, 
Holá Marie, Horký Miroslav, Kejda Jiří
Ořechov Pekárek Petr, Slámová Petra, Bednářová Jana, Blaha Antonín, 
Komínková Blanka, Jandová Libuše, Celá Helena Mgr., Sklenář Roman, 
Horký Václav
Oslavice Šoukalová Marie, Šoukal František, Peterka Milan, Klusáček 
Milan, Vafek Martin, Malec Jiří, Janoušek Pavel Ing., Bazala Jiří, Žun-
dálek Luboš
Oslavička Dvořáková Lenka, Švec Josef, Šulová Markéta Ing. Ph.D., Va-
něk Jaroslav Ing., Babáčková Miroslava Mgr., Koch Dušan, Komínek Ivan
Osová Bítýška Katolický Jaroslav doc. Ing. Ph.D., Malý Milan Mgr., 
Mach Josef, Štěpánková Lenka Mgr., Machát Oldřich, Liška Milan Ing., 
Ošmerová Irena, Mach Jaroslav, Mezlík Milan, Musil Jiří Ing., Tillhonová 
Ludmila, Komínek Vojtěch Ing., Beran František    (Pokračování str. 5.)

Diskopříběh, Non stop; Céčka, 
sbírá céčka, Pár přátel, Decibely 
lásky, Colu, pijeme colu; Chtěl 
bych žít, Líbezná, Každý mi tě 
lásko závidí – největší hity zpěváka 
a skladatele Michala Davida. Téměř 
všechny a k nim spousta dalších 
písní jako Ruská Máša, Děti ráje, 
Třetí galaxie, ale i spartakiádní hit 
Poupata zazněly minulý čtvrtek ve 
velkém sále Jupiter clubu. Právě 
tam pořádal Pavel Pešek Mej-
dan roku, neboli koncert českého 
diskokrále, jak je David mnohdy 
nazýván. Hitmaker nenechal niko-
ho na pochybách, že je opravdovým 

Hity Michala Davida
zněly v Jupiter clubu

profesionálem – písně skládá, zpívá, 
ale i se sám doprovází bravurní 
hrou na piáno. Show umocnily 
také zvukové, obrazové a světelné 
efekty v režii fi rmy Music Data, 
a nepochybně doprovodná kapela se 
dvěma vokalistkami. Michal David, 
vlastním jménem Vladimír Štancl, 
vystudoval pražskou konzervatoř 
a roku 1987 založil skupinu Alle-
gro. Právě s tou, jak připomněl na 
meziříčském koncertu, v našem 
městě v roce 1988 vystupoval. Ka-
riéru však začal až s kapelou Kroky 
Františka Janečka. 

(Pokračování na straně 5.)
Michal David, vlastním jménem Vladimír Štancl, vystoupil v Jupiter clubu 
28. 10. 2010.                                                                     Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Život ve dvou aneb O svatbách
Jedna z nejoblíbenějších činností v rámci mého farářování jsou svatby. 

Mám jich za sebou pěknou řádku a rád na ně, stejně jako na předsvatební 
rozhovory, vzpomínám. Většinou jsou to svatby těch, kteří mají nějakou 
spojitost s evangelickou církví. Už jsem ale oddával i ty, kteří s církví 
bližší vztah neměli, považovali se za lidi hledající a církevnímu obřadu 
se prostě rozhodli dát přednost před obřadem civilním. Církevní řády 
mi tuto praxi umožňují, což vnímám jako významný projev evangelické 
vstřícnosti a otevřenosti.

Svatební obřad vedu klasicky, jak jsem zvyklý. Klasické bývá většinou 
i místo, pokud si snoubenci nevyberou nějaké místo méně obvyklé. Říkám 
si, proč ne, když po něm opravdu touží, a vyjdu jim vstříc. Svatební publi-
kum si mne se zájmem prohlíží (někteří třeba evangelického faráře v taláru 
ještě nikdy neviděli) a pozorně poslouchá. Na svatbě jsou skoro všichni 
naladěni přívětivě, aspoň zepředu to tak vypadá. Kázání mívám na deset 
minut, ani ne, většinou o tom, jak to manželství stojí za to, přestože nám 
dává zabrat, jak je život ve dvou dobrou životní možností nejen pro manže-
le samotné, ale i pro jejich okolí. Mluvívám o lidské blízkosti, o lásce a to-
leranci. Pak přichází dvojí ano, po kterém už jsou snoubenci úředně svoji. 
Kladu také jednu společnou otázku kmotrům, rodičům a všem přítomným. 
Ptám se jich, zda chtějí při novomanželích stát a pomáhat jim. Ti tak slyší 
hlasité, někdy až hromové: „Ano, chceme.“ Poté přichází na řadu vzá-
jemný slib ženicha a nevěsty. Jeho příprava tvoří důležitou součást našich 
předsvatebních rozhovorů. Snoubenci si mohou z více možností vybrat ten 
svůj, šitý na míru jejich vztahu a prožívání, slib slavnostní či spíše civilní, 
stručný či delší… To bývá možná nejhezčí moment celého obřadu. Pak 
dochází na prstýnky, polibek a podpisy do protokolu. V modlitbě děkuji 
za lásku novomanželů a prosím o moudrost a odpovědnost do dalších let. 
Požehnáním se snažím sdělit, že láska tu je – a je tu pro nás.           -pj-

Základní škola Školní se od 
září 2010 zapojila do celostátního 
projektu Celé Česko čte dětem. 
Projekt vznikl proto, aby si spo-
lečnost uvědomila, jak ohromný 
význam má pravidelné čtení pro 
dítě, pro jeho emocionální vývoj 
a pro formování návyku číst si 
v dospělosti. Pravidelné předčítání 
v přátelské atmosféře je spolehlivý 
a účinný způsob, jak se může čtení 
stát pro dítě stejně přitažlivým, či 
dokonce ještě přitažlivějším než 
televize. Právě to je ta správná 
cesta, jak dát dítěti pocítit jeho 
důležitost, projevit mu svou lásku 
a nenásilně rozvíjet jeho jazykové 
dovednosti a všeobecné vědomosti. 
Projekt podpořila spousta známých 

Celé Česko čte dětem

osobností, např. Zdeněk Svěrák, Ja-
rek Nohavica, Jan Hřebejk, Halina 
Pawlowská, Arnošt Goldfl am a řada 
dalších. Čtěte dětem 20 minut denně.

Pravidelné čtení dítěti:
– vytváří pevné pouto mezi rodi-
čem a dítětem,

– podílí se na emočním rozvoji 
dítěte,

– učí morálním hodnotám, napo-
máhá při výchově,

– rozvíjí jazyk, paměť a představi-
vost, učí myšlení,

– formuje čtecí návyky a podporuje 
získávání vědomostí po celý život,

– rozšiřuje znalosti, zlepšuje sou-
středění, usnadňuje učení,

– je tou nejlepší investicí do úspěš-
né budoucnosti dítěte.      -jš,pd-

První Piškotéka v Křižanově
Teenageři mají diskotéku, pro ty ještě mladší jsme tedy uspořádali 

Piškotéku. Stalo se tak v neděli 3. října 2010 ve zdejší sokolovně pod tak-
tovkou neformální skupiny dětí a mládeže Vodotrysk. Celý předcházející 
týden nás sice děsilo sychravé a deštivé počasí, ale o víkendu se s mraky 
rozehnaly i naše obavy. Už od 14. hodiny k sokolovně mířily desítky ro-
dičů se svými ratolestmi. V sále na ně čekalo posezení, bar s míchanými 
koktejly (nealkoholickými pro děti a s kapkou alkoholu pro jejich rodiče) 
a rautový stůl se stylovými specialitami – piškoty s banány v čokoládě 
a piškoty s marmeládou – obklopenými všudypřítomnými bonbony. 
V patře pak byly nabízeny párky v rohlíku, kofola a další občerstvení. 
K zakoupení tu byly také výrobky ruční práce členů Vodotrysku jako 
malovaná trička a deštníky, hrnky, svícny, rámečky na fotky, podzimní 
dekorace aj. Všechny prostory sokolovny byly pečlivě zkrášleny spous-
tou balonků a krepového papíru. Děti se opravdu vyřádily – tancovaly 
na písničky Dády Patrasové, Šmoulů a Maxim Turbulenc jako o život, 
s pořádným zápalem soutěžily a ke konci nám předvedly i svá pěvecká 
nadání, což jsme všichni oceňovali bouřlivým potleskem. Druhý den je 
ale čekala škola a školka, takže jsme se kolem páté rozloučili a „piškoti“ 
šli s rodiči zas domů. Jsem si jistý, že většina po tak aktivním odpoledni 
usnula jak nemluvňata. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, a hlavně 
všem, kteří přišli a strávili s námi nedělní odpoledne. Velký dík patří také 
městysi Křižanov za fi nanční podporu.                                             -nag-

Odborná přednáška pro studenty
Hotelové školy Světlá

a Obchodní akademie Velké Meziříčí
Nedílnou součástí vzdělávání budoucích pracovníků v oblasti cestov-

ního ruchu je také přímý kontakt s profesionály z oboru. Proto vyučující 
odborných ekonomických předmětů vypracovali projekt na školní rok 
2010/2011 s názvem „Cyklus ekonomických přednášek profesionálů 
z praxe“. Jeho cílem je propojení teoretických znalostí studentů se zku-
šenostmi odborníků.

Zvolená témata odpovídají průřezu vyučovaných ekonomických 
předmětů na Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Mezi-
říčí. Realizace projektu se uskuteční v průběhu celého školního roku, 
přednášejícími budou nejen absolventi naší hotelové školy, ale i další 
profesionálové z praxe.

S první odbornou přednáškou na téma „Zákon o cestovním ruchu, čin-
nost cestovních kanceláří a cestovních agentur, osobnost profesionálního 
průvodce cestovního ruchu“ se představila dne 14. 10. 2010 ing. Jana 
Necidová, majitelka cestovní agentury Neko Tour z Velkého Meziříčí. 
Svojí profesionalitou, znalostmi a projevem zaujala všechny posluchače. 
Pozornost studentů a jejich dotazy svědčí o tom, že takovéto přednášky 
mají své místo ve vzdělávání a skutečný praktický význam.

V rámci školního projektu ještě v hotelové škole přivítáme známého 
šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha s aktuálním tématem „Ekonomika restau-
račního provozu očima profesionála“. Problematiku personálního řízení 
střední fi rmy, přípravu na přijímací pohovor, pracovní náplň odborné 
asistentky, společenské vystupování a dovednosti, činnost účetních a au-
ditorů přednesou absolventky naší školy, které pracují ve významných 
manažerských pozicích mezinárodních fi rem.

Ing. Eliška Vokounová, učitelka odborných ekonomických předmětů

Před 120 lety, 10. října 1890, se 
narodil v Novém Telečkově. Po stu-
diu velkomeziříčské 
reálky absolvoval 
v letech 1907–11 
uč i t el sk ý ús t av 
v Brně. Kari-
éru učitele 
zaháji l  na 
obecných 
š ko l á c h  n a 
Velkomeziříčsku, 
od roku 1926 učil ve 
městě na chlapecké 
měšťanské škole, kde 
se stal roku 1939 ředi-
telem.

Ve  d v a c á t ýc h 
letech pomáhal 
organizovat vel-
komeziříčské 
muzeum, dlou-
há léta pak byl 
jednatelem 
muzejního ku-
ratoria. Od 30. 
let až do roku 
1958 byl správcem městského mu-
zea, posledním z řady dobrovolných 

pracovníků, od roku 1957 prvním 
placeným. V době svého působení 

zažil stěhování muzea na rad-
nici ve 30. letech i jeho 

přesun na zámek v roce 
1948. Až do svého od-

chodu z muzea psal 
muzejní kroniku.

Zároveň  byl od 
roku 1932 městským 

kronikářem až do násil-
ného uzavření kro-

nik v roce 
19 39.  Po 
skončení 
války dopl-
nil do kro-
niky zápisy 
z doby oku-
pace a jako 
kronikář 
působil ješ-
tě do roku 
1961.

Po dlou-
hém a prací 
naplněném 

životě zemřel 12. 10. 1964.
Ripp

Tomáš Dvořák – učitel, muzejník 
a kronikář

13. ročník biojarmarku ve Žďáře 
nad Sázavou, jehož pořadatelem je 
po mnoho let Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody 
ve Velkém Meziříčí, která má dle 
registrace ústřední výkonné rady 
ČSOP celookresní působnost, se 
plně vydařil. Konal se dne 1. října 
2010 ve Žďáře nad Sázavou za 
chladného, ale slunečného počasí. 
Navštívilo jej asi 2500 spokojených 
občanů nejen z města samotného, 
ale i z širokého okolí. Mohli si zde 
prohlédnout řadu výrobků z ob-
lasti biozemědělství, biopotravin, 
biokosmetiky i potřeb pro diabe-
tiky. Mnohé si mohli i nakoupit. 

Velký úspěch zde měly ovčí sýry 
a další ovčí výrobky, dále výrobky 
z medu, biouzeniny, biozelenina, 
koření i umělecké výrobky ze dřeva 
a keramiky. Zúčastnilo se 30 vysta-
vovatelů, včetně fi rem vystavujících 
výrobky k uchování a konzervaci 
potravin a jejich zpracování. Z po-
třeb pro diabetiky to byly exponáty 
z aloe vera, dále pekařské výrobky, 
různé druhy čajů a mléčné výrob-
ky. Byla zde k dispozici i odborná 
literatura z této oblasti. K tomu, aby 

se akce takového rozsahu mohla 
uskutečnit, nám pomohlo hodně 
sponzorů i z Velkomeziř íčska. 
Jsou to především Enviro, s. r. o., 
Zahradnictví Flouma, Autocolor, 
Dřevostyl, Aqueko, Agro Měřín, 
a. s., Optika Otto Němec, Renova 
Malec-Kadlec, Gremis, Horácké 
autodružstvo, Ferrum, Sovex, 
Kovošrot, Papír Vysočina a Moto 
Malec Jahoda, i patronace kraje 
Vysočina. Biojarmark ve Žďáře 
nad Sázavou je již trvale zapsán 

v celostátním kalendáři Měsíc září 
– měsíc biopotravin. Poděkování 
za rok 2009 jsme obdrželi také ve 
výroční hodnotící zprávě Svazu pro 
–bio České republiky. Poděkování 
za mediální spolupráci nejen při 
této, ale i při dalších akcích patří 
týdeníku Velkomeziříčsko. Záro-
veň mi při této příležitosti dovolte, 
abychom poděkovali za pomoc 
odstupující radě a zastupitelstvu 
městského úřadu, bez nichž by se 
činnost naší organizace neobešla.

PhDr. Arne Němec,
Předseda Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody 
ve Velkém Meziříčí

13. biojarmark se plně vydařil

Plán bohoslužeb od 3. 11. do 7. 11. 2010
Středa 3. 11.
 7.00 mše sv. za Jaroslava Mejzlíka, Janu Mejzlíkovou
 a bratra Jaroslava o. L. Sz.
10.00 mše sv. v DPS o. M. P.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 4. 11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa – Den mod-
liteb za kněžská povolání
 7.00 mše sv. za rodiče, děti Slámovy, Huškovy 
 a duše v očistci  o. M. P.
17.45 pobožnost za nová kněžská povolání
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 5. 11. 
 8.00 mše sv. za rodinu Kuchařovu a kamarády o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory  o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. pro mládež, za paní Ivanu Ambrožovou 
 a její maminku  o. M. P.
18.00 mše sv. pro biřmovance na Moráni o. L. Sz.
Sobota 6. 11. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za dobrodince, přátele a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za všechny myslivce o. L. Sz.
8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 7. 11. – 32. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za rodiče Bojanovských, bratra, 
 rodinu Pánkovu, sestru Marii, rodiče Dufkovy o. L. Sz.
 9.00 mše sv. za Ludmilu Zemanovou a za živé 
 a zemřelé z rodiny Zemanovy a Teplých o. M. P.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za Jana Prehradného 
 a zemřelé z rodiny Stojanovy a Prehradné o. M. P.
18.00 mše sv. za sestru Marii, synovce Josefa 
 a rodinu Ondráčkových  o. M. P.
 8.45 Mostiště mše sv. za zemřelé farníky o. L. Sz.

Farní oznámení
Do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro zemřelé při 
modlitbě na hřbitově. Ve čtvrtek 4. 11. od 9 hodin bude návštěva ne-
mocných. Večer se pak budeme se modlit za nová kněžská povolání. Po 
večerní čtvrteční mši sv. bude teologická hodina věnovaná dějinám církve. 
V pátek 5. 11. od rána do soboty bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14 
do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek v 18.00 
v kostele na hřbitově bude mše sv. pro biřmovance. V sobotu v 8.00 bude 
setkání všech ministrantů. V sobotu v Netíně v 16.00 bude pouť první 
soboty (12.30 jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus). V sobotu v 18.30 bude 
příprava rodičů před křtem a v 19.30 bude příprava na manželství III. 
téma. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme také za sbírku 
na misie, která činila 65.600 Kč. Zaplať Pán Bůh. Kalendáře na postavení 
na rok 2011 můžete zakoupit ve farní kanceláři za cenu 55 Kč. Od neděle 
7. 11. je možné v kanceláři objednávat mše sv. na rok 2011.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 5. 11. – 1. pátek v měsíci
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Františka Mičku, dvoje rodiče a přízeň o. M. P.
Neděle 7. 11. slavnost sv. Martina, patrona farnosti
10.00 Horní Bory mše sv. za Ludvíka Zeleného o. L. Sz

                  P. Lukasz Szendzielorz

Českobratrská církev 
evangelická

3. 11.: 14.30 hodin – děti
4. 11.: 18 hodin – biblická hodina
7. 11.: 9 hodin – bohoslužby
9. 11.: 18 hodin – biblická hodina
   (Tasov)
Zveme k účasti na bohoslužbách a dalších 
setkáních. Pokud není uvedeno jinak, 
konají se v Husově domě (Velké Meziříčí, 
U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz                                       -PJ- 

V rámci celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“ navštívil Zá-
kladní školu Školní ilustrátor Adolf Dudek (na snímku). Tato beseda 
odstartovala na celém 1. stupni projekt „Naši ilustrátoři“, který 
proběhl během října.                                                                Foto: ZŠ
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Prodám
■ Ječmen ozimý, jakékoliv množ-
ství, 310 Kč/q. Tel.: 566 520 629.
■ Koňský gumák, patkový el. 
motor 14 koní, motor Svět 4 koně. 
Tel.: 604 112 330.
■ Pletací stroje Dopleta – 2 ks, 
ke každému stroji 5 kg vlny, vlna + 
stroj – 100 Kč. Tel.: 604 872 188.
■ Rozkládací gauč s úložným 
prostorem a křeslo. Vše ve vý-
borném stavu. Rozložený gauč 
poslouží jako dvoupostel. Materiál 
– černá koženka. Cena 7.500 Kč. 
Tel.: 777 735 224.

■ Dětské kolo VELAMOS Beruš-
ka 12" s přídavnými kolečky – pro 
nejmenší cyklisty, po jednom dítěti 
cena 1.000 Kč a dětské kolo MILES 

FOX 140 16" s přídavným kolečky 
a vodící tyčí (pro rodiče) cena 
1.500 Kč. Obě kola jsou ve velmi 
dobrém stavu. Tel.: 724 250 315.
■ Kočár Roan Marita, po jednom 
dítěti, šedá + bleděmodrá. Hluboká 
korba velmi prostorná, sportovní 
korba, adaptér + autosedačka, 
síťka a pláštěnka. Původní cena 
12.420 Kč, nyní 4.500 Kč. Tel.: 
737 563 187, 561 110 214.
■ Dvojsedák rozkládací + taburet. 
Barva rezavohnědá, dva roky starý, 
původní cena 11.500 Kč. Odšťavňo-
vač nerezový zn. Zelmer, původní 
cena 4.300 Kč. Prodejní ceny doho-
dou. Tel.: 773 699 447, 775 432 124.
■ Zachovalý brutar, kotlovou 
vložku (kotlinu), dvířka do komíno-
vé pece, odstředivku, demižon 50 l, 
zavařovací láhve na med (víčkové), 
dívčí brusle 3,5 (100), půdní frezu 
(domácí výroba) a chalupářské věci. 
Cena dohodou. Tel.: 732 221 288.
■ Škodu Felicii, r. v. 1995. Tmavo-
modrá, garážovaná. Výbava: auto-
rádio, palubní počítač, zabezpečení 
proti krádeži, dálkové zamykání. 
Tažné zařízení, katalyzátor, 4× zim-
ní pneu na discích. Cena 20.000 Kč. 
Tel.: 737 187 530. Volat po 18. hodině.
■ Destu 2,5 t, r. v. 1990, motor 
6911 Zetor. Nová baterie, nový star-
tér, dlouhé vidle. Cena 76.000 Kč. 
Tel.: 774 968 202.
■ Lyže běžky 150 cm (šedočer-
vené), zn. Elan, hůlky 120 cm, 
lyžařské boty Botas, vel. 37, 24 cm. 
Vše zachovalé. Cena 1.500 Kč. Tel.: 
737 763 404.              (Pokr. str. 8.)

Po stopách 
velkých šelem

Vlk, rys, medvěd:
patří velké šelmy do 

naší přírody?
Středisko ekologické výchovy 

Ostrůvek vás zve na besedu s Mgr. 
Michalem Bojdou z Hnutí Duha, 
která se bude konat ve čtvrtek 
11. 11. 2010 v 17 hodin v prosto-
rách střediska. Hlavním tématem 
budou velké šelmy, které se na 
území České republiky vyskytují. 
Dozvíte se, jaký je jejich aktuální 
stav, proč je chráníme a jaký mají 
význam pro lesní ekosystém. Bude 
otevřeno i téma šelmy a člověk a jak 
se chránit proti útokům na domácí 
zvířectvo. 

Díky unikátním fotografiím, 
odlitkům stop a hlasovým pro-
jevům šelem můžete načerpat 
pravou atmosféru karpatské di-
vočiny. V rámci besedy budete 
moci zhlédnout fi lm Vlci v Lužici. 
Nejen mladší návštěvníci si mo-
hou odnést plakáty a samolepky 
s vlkem, rysem a medvědem. Se 
všemi stopaři se těšíme na vidě-
nou!    Text: -sev-, foto: Karel Brož

Plán přednášek VGS www.vgsvm.estranky.cz
vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, v koncertním sále

Datum P/B/V Předmět přednášky/besedy Kdo přednáší

 9. 11. přednáška Kanada 2. díl Libor Smejkal
16. 11. přednáška Loučenský zámek,  VGS+přátelé z Luk n. Jihl
  pohlednice z Brtnice,
  Hledání minulého času
23. 11. přednáška Cestovatelské zážitky – prof. Josef Fiala
  Spojené arabské emiráty

Hity Michala Davida zněly v Jupiter clubu
(Pokračování ze strany 3.) Zlomo-
vým pro něho byla soutěž Interta-
lent, v níž zvítězil s písní Nena-
povídej. Doposud vydal šestnáct 
sólových alb a prodal více než 
tři miliony nosičů. První z nich 
přitom spatřilo světlo světa před 
třiceti lety. Michal David složil také 
hudbu k fi lmům Diskopříběh 1 a 2, 
Láska z pasáže či Vítr v kapse. Za 
jeho umělecký vrchol je považován 
muzikál Kleopatra. Ten začal psát 
po těžké ráně osudu, kdy mu na 
leukémii zemřela jeho devítiletá 
dcera Míša. Aby alespoň částečně 
zmírnil svoji bolest, přijal nabídku 
na práci v uvedeném projektu a tvr-
dě pracoval. Ústřední melodie Teď 
královnou jsem já, jež je jakousi 
vzpomínkou na Michaelu, si získala 
oblibu nejen u protagonistů muziká-
lu, ale i u mnoha diváků. Sám David 
se v pořadu 13. komnata svěřil, že 
po této životní zkoušce pochopil, 
že není jenom hmotný svět, ale že 
existuje i ten duchovní. „Zkrátka 
něco vyššího, než je to, co je tady 
na zemi,“ připustil.

Není pochyb, že Michal David 
má spoustu fanoušků, ale také 

odpůrců. Ti ho označují za symbol 
komunistické doby a jeho muziku 
i texty vnímají jako laciné a podbí-
zivé. On sám k tomu podotýká, že 
vždycky chtěl dělat pozitivní hudbu 
pro radost, už s ohledem na svoje ne 
právě lehké dětství, kdy se rodiče 
rozvedli. A právě proto prý jeho 
texty komunistům nevadily, míní 
zpěvák. „Žádný comeback jsem po 
sametové revoluci neplánoval, při-
šlo to tak nějak samo,“ vysvětloval 
ve svojí 13. komnatě, „poprvé někdy 
v roce 1995, 1996 diskžokejové 
začali hrát moje songy. Defi nitivně 
se lavina spustila po hokejovém 
triumfu v Naganu v roce 1998, kdy 
jsem pro naše hokejisty přes noc 
napsal hymnu a na Staroměstském 
náměstí jim ji zazpíval.“

Faktem ovšem zůstává, že jeho 
hity poslouchají fanoušci napříč 
generacemi. I velkomeziříčský 
koncert toho byl důkazem.  Jeho 
zprostředkovanou atmosféru si mů-
žete také připomenout na fotografi -
ích na našich webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz v sekci 
fotogalerie.                  

  Iva Horká

Zvolení členové zastupitelstev 
v okolních obcích

(Pokračování ze strany 3.) 
Osové Novák Jiří, Kosour František, Krejska Josef, Ludvík Bohu-
slav Mgr., Sedláček Josef, Sedláček Luboš, Zeman Jindřich MUDr.
Otín Mrázek Jiří, Stejskal Oldřich, Malec Stanislav, Pacal Luděk, Do-
ležal Milan, Dohnal Pavel, Pažourek Lubomír, Zacha Miroslav, Liška 
Miroslav
Pavlínov Toufarová Alena, Jaša Jiří, Morava Filip Ing., Březka Jiří, Sysel 
Miloš, Peterka Karel, Chmel Aleš, Vaněk Tomáš, Zánová Pavla
Pavlov Bílek Zdeněk, Smejkal Pavel, Chlubna Jiří, Doležal Jindřich Ing., 
Havlíček Antonín, Doležal Ondřej Ing., Černá Marie
Petráveč Balák Jaromír, Kratochvíl Miloš, Kratochvíl Jiří, Novotný 
Antonín, Kotek Jiří, Kratochvílová Dana, Homola Tomáš, Bednář Jiří, 
Špačková Ludmila
Pikárec Juráková Jana Ing., Vařejková Eva, Broža František Ing., Krejčí 
Josef, Vařejka Jaroslav, Brožová Lenka Ing., Koukola Jan, Bojanovská 
Jana Bc., Novotný Václav
Radenice Mendlová Stanislava, Král Radek, Blahová Marie, Večerka 
Josef, Němec Lukáš, Sýkora Josef, Karásek Mojmír
Radkov Habánová Ludmila, Kříž Josef, Pečinka Jan, Roudenský Pa-
vel Bc., Pivoňka Ondřej, Voneš Karel, Šikula Roman
Radostín nad Oslavou Kališová Marie, Tlustoš Lubomír, Pešková Jana, 
Pešek Josef, Fabík Josef, Klimecký Vojtěch MUDr., Halla Bohuslav, 
Muchová Marie, Váša Antonín, Poul Pavel Ing., Regendová Kateři-
na SCS Lic., Poul Josef, Drápela Josef, Švoma František, Barták Pavel
Rousměrov Klusáček Libor Ing., Šikulová Dana, Kudílek Bohumír, Slabá 
Marie, Nevrkla Jan Ing., Slabý Miroslav, Hladíková Jana Ing.
Ruda Dvořák Karel Ing., Pelánek Zdeněk, Koudela Miloslav, Křehlík 
Jaromír, Žák Jan, Staněk Vít, Března Jaromír
Sklené nad Oslavou Havlíček Roman, Tulis Miloslav, Láznička Tomáš, 
Bílková Marie, Haller Zdenek, Bartošek Jaroslav, Bajerová Marcela
Stránecká Zhoř Mička Jaroslav, Kuřátko Vojtěch, Malec Radovan, Kazda 
Stanislav, Pešková Lenka, Skryja Antonín Ing., Chalupa Miroslav, Račic-
ký Antonín, Štěpánek Stanislav, Krejčí Luboš, Drápelová Jitka
Sviny Sedlák Josef, Juračka Karel, Pávek Josef, Štěpánek Vratislav, 
Blaha Jaroslav
Tasov Ruxová Alena Mgr., Zezulová Lenka Mgr., Palasová Marcela, 
Kundela Jaromír Ing., Černý Roman, Pavlíček Pavel Ing., Hrubanová 
Jana Ing., Palas Petr, Pospíšilová Jitka
Uhřínov Kubiš Miroslav Ing., Mička Luboš, Doležalová Kamila, Kováč 
Miloš, Mejzlík Vladimír, Vošmera Martin Ing., Dušek Vojtěch
Vídeň Večeřová Jana, Vidlák Pavel, Požár Jaromír, Rozmarínová Marie, 
Vávra Martin, Sedlák Radomír, Ambrožová Markéta, Drápela Jindřich, 
Vítek Pavel
Vlkov Karmasinová Monika, Rambousek Oldřich, Neklapil Pavel, Tro-
jánek Aleš RNDr., Míčka Antonín, Lišková Danuše, Michalová Marie, 
Filoušová Marie, Příhodová Lenka
Zadní Zhořec Nečas Martin, Svobodová Marie, Toman Zdeněk, Melichar 
Milan, Král Jan, Klímová Růžena, Klusák Antonín Mgr., Pokorný Jiří, Svo-
bodová Petra Mgr.       Připravila Martina Strnadová, zdroj www.volby.cz

Hity Michala Davida si zpívali fanoušci v zaplněném sále Jupiter clu-
bu.                                                                                Foto: Iva Horká

Život někdy přináší rychlé a nečekané změny. Jednou 
z nich jsme před třemi měsíci také prošli. Během dvou 
prázdninových týdnů se uskutečnil přestup odchovance 
HHK Velké Meziříčí z Komety Brno do týmu Bílých tygrů 
Liberec.

Při cestě na výběrový kemp nejlepších o rok starších čes-
kých hráčů do Prahy jsme si s sebou nebrali ani moc věcí 
v domnění, že za den nebo dva nás stejně trenéři pošlou 
domů. Ale nestalo se. V Praze jsme zůstali celých devět dnů 
až do fi nálových bojů. Pavel Zacha se probojoval na pozici 
centra druhé lajny. V rozhodující bitvě ve skupině s výběrem 
Švédska, který Češi vyhráli v poměru 5:2, podal výbor-
ný výkon. A potom přišel rozhodující vyřazovací souboj 
s jedním z favoritů. Kanadským výběrem sponzorovaným 
z rozpočtu hráčské asociace NHL, týmem výběru západní 
Kanady – Pro Hockey Canada. Byl to ten pověstný zápas, 
kdy se hraje o všechno. Trenérům jde o pověst a o možnost 
dalšího angažmá na těchto sledovaných akcích, hráči bojují za 
svoji hokejovou budoucnost! Vyhraješ – a bojuješ o medaile! 
Prohraješ – jedeš domů! V tomto vyhroceném utkání oba 
týmy důsledně bránily a už se zdálo, že základní hrací doba 
nepřinese rozhodnutí a bude se prodlužovat. Šest minut před 
koncem si Pavel Zacha najel mezi kruhy a dělovkou nad vy-
rážečku kanadského brankáře rozhodl zápas. Czech Selects 
96 – Pro Hockey Canada 1:0. Takové vystoupení sjednalo 
zdejšímu odchovanci ještě větší respekt u trenérů, hráčských 
agentů a hokejových scoutů. Shodou okolností byl jedním 
z trenérů týmu Czech Selects 96 také šéftrenér mládeže 
z klubu Bílí tygři Liberec Jan Šťasný. V početném kruhu hráč-
ských agentů, trenérů Sparty, Letňan a Slavie, trenér Šťastný 
pronesl větu: „Moc bych si přál, abych ve své trenérské 
kariéře dostal někdy příležitost pracovat a vychovávat hráče 
takových herních a morálních kvalit, jako je Pavel Zacha!“ 
Takový názor nebo postoj dokáže zaujmout každého rodiče 
a bylo tomu tak i v našem případě. Po sportovní stránce se 
jevil přechod do Liberce jako riskantní. Před sezonou bylo 
důležité, aby se Pavel úspěšně pokusil probojovat jako mladší 
hráč do týmu dorostenecké extraligy. V Kometě měl pozici 
téměř jistou, protože v srpnu v jejím kádru netrénovalo ani 
dvacet hráčů. Naopak v Liberci mají dorostenecký tým A, 
hrající extraligu, a tým B, který hraje 1. ligu. Je zde téměř 
padesát starších hráčů této věkové kategorie, tedy konkurence 
jako hrom. Přesto jsme se rozhodli toto riziko podstoupit 
a jít do Liberce. Kolem našeho přestupu vládl určitý rozruch 
i emoce, vždyť jsme opouštěli tým čtyřnásobných mistrů 
republiky a pro trenéry, hráče i jejich rodiče představoval 
tento krok velké překvapení.

S odstupem tří měsíců jsme šťastní, že jsme se k tomuto 
řešení odhodlali. V Liberci splnili všechno, na čem jsme se 

domluvili. Pavel je tady velmi spokojený po všech strán-
kách. Bydlíme přímo u zimního sportovního komplexu. 
Padesát metrů to má na stadion, stejnou vzdálenost do 
školy. Ostatní sportovní zázemí všude kolem připomíná 
svým rozsahem starořeckou Olympii. Výčet všech zdejších 
sportovních a tréninkových možností by vydal na dlouhý 
seznam. Prvořadá byla ale především otázka prosazení se 
v nových podmínkách po hokejové stránce. Už po prvním 
týdnu trenéři naznali, že s Pavlem vůbec nebudou počítat 
do „béčkového“ prvoligového dorostu a že se plně zaměří 
pouze na první extraligový tým. V početném kádru se opět 
stal nejmladším hráčem. Začal na centru ve čtvrté lajně, při 
prvních turnajích se posunul na třetího centra. Samotnou 
extraligovou sezonu už hrál oslabení i přesilovky ve druhé 
lajně a od poloviny prvního kola přivádí na led elitní první 
pětku. Zde má na levém křídle slovenského reprezentanta do 
16 let Beloviče, na pravém člena české šestnáctky Simandla 

a v obraně dalšího reprezentanta Beránka. Tato elitní formace 
táhne kolo po kole Bílé tygry vzhůru. Ze sedmého místa ext-
raligové tabulky už jsou po čtvrtině soutěže druzí o tři body 
právě před Kometou a ztrácejí tři body na vedoucí Mountfi eld 
Č. Budějovice. Pavel Zacha dnes patří mezi hráče, kterým 
trenér nejvíc důvěřuje. Hraje důležité přesilovky, oslabení 
tří proti pěti, koncovky zápasů. Po čtvrt roce můžeme kon-
statovat, že přestup do Liberce se ve všech směrech zdařil. 

Pavel Zacha přestoupil z Komety Brno k Bílým tygrům Liberec

Pavel Zacha z Velkého Meziříčí nyní nově hájí barvy Bílých 
tygrů.                                       Foto: archiv rodiny Zachovy

Odchovanec HHK se nejen prosadil do prvního týmu, ale 
brzy zaujal pozici jednoho ze stěžejních hráčů týmu. Trenér 
Šťastný dokonce uvažuje o jeho zapojení už v této sezoně 
také do extraligového staršího dorostu Bílých tygrů. To už 
by byla skutečně rarita. Hrát na extraligové úrovni o čtyři 
nebo pět roků výše, to už se opravdu jen tak nevidí. Pavla 
Zachy si tady skutečně váží, snaží se mu vytvářet ty nejlepší 
podmínky. Vše záleží na nás. Pokud je to vhodné a je plný 
sil, potom může trénovat s různými týmy třeba čtyřikrát za 
den. Pokud se cítí unavený, stačí říct trenérovi a má volno. 
Ale volno je jenom výjimečně.

Nejlepší okamžiky v dresu Bílých tygrů:
* V liberecké aréně probíhá strhující zápas extraligy ml. 

dorostu mezi Bílými tygry Liberec, Pavlovým současným 
týmem, a Kometou Brno, kde strávil uplynulé čtyři roky. 
Tato utkání současného týmu s bývalým mají ve všech 
soutěžích i sportech neobyčejný vnitřní náboj. Ve druhé 
třetině je stav stále nula, ale po vyhraném vhazování 
a proniknutí do útočného pásma střílí vedoucí gól Liberce 
nejmladší hráč na ledě – Pavel Zacha.

* O dva týdny později zaznamenává Pavel Zacha vítězný gól 
v Pardubicích. Celkem si v extraligovém utkání poprvé 
připisuje dvě branky.

* 19. října 2010 se hrálo experimentální přípravné utkání 
v Mostě. Nastupuje mladší dorost Liberce proti staršímu 
dorostu HC Most. Liberec vítězí vysoko 7:2 a nejproduk-
tivnějším hráčem zápasu se stává centr první lajny Pavel 
Zacha se dvěma góly a jednou asistencí.
Vedle úspěchů na ledě se dostalo Pavlovi v posledních 

dnech také velkého mediálního ocenění. V evropském časo-
pise o NHL – Pro Hockey (10/2010), otiskli Karlu Knapovi, 
sportovnímu redaktorovi MF Dnes, pětistránkový článek 
Jak se rodí hvězdy. V článku se vyjadřuje Alex Ovečkin 
o problémech ruské hokejové mládeže, je zmíněna role 
rodičů jedničky draftu NHL Patricka Kanea a náklady na 
jeho hráčskou kariéru. České hokejové prostředí je v tomto 
případě reprezentováno příběhem Pavla Zachy, kterému se 
autor v článku věnuje především.

Pavel Zacha st.

Aktuální výsledek z víkendového zápasu
HC Dukla Jihlava – Bílí Tygři Liberec 0:4
Góly/asistence: Zacha 2/1, Simandl 1/1, Škoda 1/0, Arlt 0/1, 

Pěkný 0/1. Branky a nahrávky – průběh: 1. Zacha (Simandl), 
20. Zacha, 24. Škoda (Arlt), 44. Simandl (Zacha, Pěkný).

O víkendu se odehrál v Jihlavě extraligový zápas mladších 
dorostenců. Po výhře 4:0 se Liberec dostal do čela tabulky. 
První dvě branky zaznamenal Pavel Zacha.
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Žárlivost. V divadelní hře se představila mimo jiné i Jana Hlaváčová. 
Foto: Martina Strnadová

Stránku připravila: Iva Horká

Drakiáda. Letos se po roce vrátila a konal se její již 16. ročník. 
Foto: Iva Horká

Cirkus Jo-Joo. Nad vystoupením hadí ženy se vždy tají dech. 
Foto: Martina Strnadová

Screamers. Muž převlečený za ženu, z Lukáše Paula, to je travesty show. 
Foto: Iva Horká

Tygřice Tajga. Cirkus Jo-Joo si bez šelem lze těžko představit. Jsou krásné jak v manéži, tak o přestávce 
venku.                                                                                                                                           Foto: Iva Horká

Rekord. Borští žáci vytvořili rekord - postavili motýla z víček od PET lahví. 
Foto: Martina Strnadová

Nezmaři. Stálými členy jsou i Pavel Zajíc (vlevo) a Pavel Drengubák. 
Foto: Iva Horká

6 tet. V čele sextetu stojí Olga Komárková. Zpívá, hraje i skládá písně. 
Foto: Iva Horká
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10. KAPITOLA
Maminka říkala: „Nezapomeň 

poděkovat!“
Městská knihovna se vždy těšila 

přízni osvícených povětšině mužů 
v čele obce, čehož je její dlouhá 
existence důkazem. O tom, že bez 
odborníků znalých věci by to nešlo, 
již řeč byla a dosvědčují to i násle-
dující rozhořčené řádky: „Knihovník 
pečuje o své vzdělání četbou a po-
važuje poznámku pana zemského 
inspektora za nemístnou. Knihov-
nictví mu není bezduchým zaměstná-
ním.“ Nelze opomenout ani ty, bez 
jejichž spolehlivé a dobré práce by 
všechno neběželo jako na drátkách. 
Jde o úředníky, řemeslníky, servis, 
instituce… V neposlední řadě, jakož 
i všem předešlým, poděkujme lidem, 
kteří nepovažovali a nepovažují ná-
vštěvu knihovny za promarněný čas.

PŘÍLOHA č. 1
Do knížek se nečmárá!

Tuto výsadu mají jen knihovnice. 
Propiska, razítka, tiskátka, samolep-
ky. Rozdělit knihy pro dospělé i děti 
na beletrii a naučnou literaturu. 
První razítko na rub titulního listu 
společně s vepsaným přírůstkovým 
číslem, další na stranu 17 a poslední 
na konec. A hned je jasné, komu kni-
ha patří. Důležitý a nepostradatelný 
kód je také nalepen na posledním 
listu. Dokáže po pouhém přiložení 

kolektiv autorů
Městská knihovna Velké Meziříčí

slaví 121 let své existence

VELKOMEZIŘÍČSKO – PŘÍLOHA KNIHOVNA (placená prezentace)

ÚVOD
Tato praktická příručka je určena 

zájemcům, kteří chtějí nahlédnout 
minulost, přítomnost i budoucnost 
knihovny z nejrůznějších úhlů po-
hledu. Tento systematický a kom-
pletní přehled vznikl na základě 
mnohaleté pilné badatelské práce 
autorského kolektivu… No, dobře. 
S pravdou ven. Nejde o vědeckou 
publikaci plnou vyčerpávajících 
a bezezbytku ověřených fakt. Jedná 
se pouze o článek bez přehnaných 
ambicí. Není a ani nemůže být 
bezchybný a všeobjímající. Vždyť 
má toliko zlehka a v náznacích při-
pomenout instituci, do jejíchž dveří 
poprvé vstoupili naši předci již před 
121 lety. A že se tváří jako kniha? 
Jak jinak, když jde o knihovnu! Pro-
listujme tedy společně pár kapitol…

1. KAPITOLA
Nebalíme kufry, nýbrž krabice! 

Roku 1889 zakládající Jednota 
přátel mládeže usídlila knihovnu 
v budově měšťanské školy (dnešní 
České spořitelny). Následovalo vel-
mi svižné škatule, škatule hejbejte 
se! V roce 1905 se chodilo pro četbu 
na Obecník. Jiráskova městská 

veřejná knihovna zabírala roku 
1921 první patro okresního soudu 
(dnešní staré radnice). Stěhovali jste 
někdy domácí knihovničku? Inu, 
1924 národní škola, 1931 radnice, 
1935 Obecník, 1937 chudobinec, 
1950 radnice. Jen o rok později 
opět na Obecník jako okresní li-
dová knihovna. Rok 1960 konečně 
usadil utrmácené knihovnice v zre-
konstruovaném Domě osvěty na 
Náměstí 11. Do krabic a přepravek 
se knihy naposledy rovnaly v zimě 
2003. Harcovaly o dům dál. V lednu 
2004 uvítaly své čtenáře na stávající 
adrese Poštovní 22. 

2. KAPITOLA
Knihovníci, knihovnice – a kdo 

více? 
Není s podivem, že prvními 

knihovníky byli muži. Roku 1921 
potkáváme mezi regály Aloise 
Jakeše, o pár let později Františka 
Štěpánka, kolem 2. světové války 
Antonína Kvasničku. Poté je zcela 
vytlačily ženy: v první polovině 
50. let Jindř iška Hradecká, od 
druhé půle Libuše Pišínová. Ta 
roku 1980 vede kolektiv ve složení 
Jana Brabcová, Alena Dohnalová, 

Zdena Novotná. O čtyři roky poz-
ději je vedoucí již Jarmila Velebová 
a knihovnicemi A. Dohnalová 
a Z. Novotná, nováčkem Jaroslava 
Šumpelová. Roku 1991 se stala 
knihovna příspěvkovou organizací 
města. Za výpůjčními pulty toho 
času potkáváte ředitelku J. Velebo-
vou, knihovnice A. Dohnalovou, 
J. Šumpelovou, Miladu Holečkovou, 
Sylvii Sagánkovou. Od roku 2002 
zastává místo ředitelky Mgr. Ivana 
Vaňková. V půjčovnách se o vás 
starají J. Šumpelová, S. Sagánková 
a Jana Oberreiterová. Za Bc. Jitku 
Matějíčkovou na mateřské dovolené 
nastoupila letos Mgr. Božena Sedlá-
ková. A kdo více? Uklízečka! Otěže 
péče o objekt a okolí převzala před 
pár lety od Anny Burešové Marie 
Švihálková. A kdo více? Účetní! 
Dlouhý čas Věra Chmelařová. Dnes 
externí fi rma. Zato byl před dvěma 
lety zaměstnán posel, administra-
tivní a spisový pracovník. Zuzana 
Úlovcová také předala na čas po-
vinnosti Martinu Pácalovi. Všichni 
zde zmínění i opomenutí (snad se 
nebudou ani jedni hněvat) svou pra-
cí, obětavostí i pílí pomáhají táhnout 
pověstnou káru stále dál. 

3. KAPITOLA
Statistika nuda je, má však cen-

né údaje. 
Zdá se, že statistické výkazy 

provázejí knihovny od pradávna. 
Nahlédněme do dvou z nich. 

Roku 1925 vlastní naše veřejná 
knihovna obecní 2 378 knih a ča-
sopisů. 358 svazků přibylo koupí 
i darem, 23 ztraceno a 8 vyřazeno. 
11 425 svazků půjčeno bez poplatku 
některému z 312 čtenářů.

Roku 2009 máme 42 230 kni-
hovních jednotek, 73 docháze-
jících periodik, 1 425 přírůstků 
a 648 úbytků , 1 780 registro-
vaných uživatelů, 37 238 všech 
návštěvníků, 2 088 internetových 
brouzdalů, 6 197 on-line hostů, 
96 202 výpůjček, 353 vyřízených 
požadavků meziknihovní výpůjč-
ní služby, 923 svazků výpůjčních 
souborů, 28 odborných konzultací, 
33 kulturních akcí, 28 vzdělávacích 
akcí, 7 327 návštěv webové stránky, 
8 473 vstupů do elektronického 
katalogu…

4. KAPITOLA
Spletitými cestami.

Jedna z nejčastějších otázek 
veřejnosti: „A co tam v úterky 
a čtvrtky děláte, když je zavřeno?“ 
Leccos, ale především zpracovává-
me knihy. Jejich cesta ke čtenářům 
není zrovna jednoduchá. Nejdříve 
je musíme získat. Máme na výběr 
z několika pěšinek. Jednou z nich je 
nákup v kamenném knihkupectví, 

druhou výběr z beden přivážených 
přímo k nám distributory. Dále 
volíme z nepřeberných interneto-
vých možností. Po léta získáváme 
kvalitní českou literaturu zdarma 
v rámci projektu Česká knihovna. 
V neposlední řadě jsme občas po-
ctěni darem od občanů i institucí. 
Po zvážení, co vybrat, co objednat, 
co oželet, nakoupíme. Samozřejmě, 
že nejraději bychom získali všech-
no, všechno, VŠECHNO. Bohužel 
ani peněžní prostředky ani kapacita 
knihovny to neumožňují. Katalogi-
zátorka poté musí knihy zpracovat. 
Systematicky, věcně i tematicky 
rozpitvat a vložit do elektronického 
systému. To proto, abyste si o nich 
mohli přečíst, kdo je vydal, kolik 
stály, kolik mají stran, o čem jsou 
a kde je u nás najdete. Takže honem 
zkatalogizovat, potom označit, 
zabalit a alou ke čtenáři! Nebo ra-
ději listujete novinami a časopisy? 
Ty se musí také nejprve vybrat, 
pořídit, zpracovat. Ale to je jiná 
kapitola…

5. KAPITOLA
Pořádek dělá přátele.

A proto i vztah knihovny a uži-
vatelů jejích služeb vždy svazovala 
jasně daná pravidla hry. Ta součas-
ná platí od 1. 1. 2009 a nesou název 
Knihovní řád MěK VM. Pro jeho 
znalce budou tyto řádky lahůdkou. 
Následuje totiž několik ustanovení 
z jeho předchůdců. „Přihláška se 
obnovuje vždy k 1. lednu každého 

roku. Předplatné půjčovného na 
jeden kalendářní rok je 10 Kčs, 
studující, důchodci a učni 5 Kčs. 
Za první upomínku zaplatí čtenář 
1 Kčs.“ Ještě hlouběji v minulosti 
nalezneme perly: „Knihy se půjčují 
toliko na legitimaci čtenářům od 
14 let. Doporučuje se, aby pro knihy 
se neposílaly dítky školou povinné. 
Na jednu legitimaci půjčují se 
toliko 2 knihy. Čtenář nepůjčuje 
vypůjčených knih osobám jiným. 
Vypukne-li v domácnosti nakažli-
vá choroba, jest třeba oznámiti to 
ihned knihovníkovi.“

6. KAPITOLA 
Péči máme v krvi.

Také tradičně neopečováváme 
toliko své čtenáře, ale staráme se 
i o knihovnický dorost. Již za pů-
sobení na Obecníku jsou před jeho 
okny s nástěnkami propagujícími 
dobré čtení vyfoceni praktikanti 
z Osvětové školy Brno. Dodnes 
u nás potkáváte poměrně často 
naše budoucí kolegy na praxi. 
Starostlivost byla však taktéž tra-
dičně směřována na knihovníky 
dobrovolné v malých vesnických 
místních knihovnách. V 50. le-
tech poskytovány odborné služby 
60 MK, v 80. letech 22. Roku 
1996 se staly přímo pobočkami 
MK Lhotky a MK Mostiště. O rok 
později MK Olší nad Oslavou. Po 
celorepublikové změně systému 
péče o tyto drobečky u nás zůstalo 
kromě 3 poboček dalších 9 obslu-

hovaných MK. Budili jsme značné 
podivení, že nemaje tzv. regionální 
funkce, pomáháme. Vždyť péči 
máme v krvi. Nebylo to vždy lehké, 
jak dokladuje následující pošta: „ …
rád bych plán činnosti vyplnil, ale 
já tomu nerozumim, co v knihovně 
je, to je, výpujčky vedu, ale v ta-
kových plánech se nevyznám, já 
už jsem starej, a ti mladí jsou zas 
chytří, ti do knihovnictví nechtěji… 
čest práci.“ A druhá roztomilost ne-
bývalá: „V r. 1947 se přistěhoval do 
naší obce řidicí, který v místnosti 
knihovny umístil pračku se ždímač-
kou. Častým praním s párou se ničí 
vazba knih. Dále si z této místnosti 
udělal sklad svých soukromých 
věcí… A v létě dokonce kuchyň. 
Prosím proto OLK, aby proti tomu 
zakročila!“

7. KAPITOLA
Snažíme se držet krok!

Již v roce 1996 převádíme výpůjč-
ní protokol do automatizovaného 
systému LANius, který po devíti le-
tech vyměníme za dokonalejší verzi 
Clavius. Roku 1998 se prezentujeme 
ve virtuálním světě a zpřístupňuje-
me internet veřejnosti. Loni jsme 
zase spolupořádali celorepublikové 
setkání dobrovolných knihovníků 
se zahraniční účastí. To proto, že 
MK Bory svým umem a také trochu 
díky naší letité pomoci získala titul 
Knihovna roku 2008. A letos nás 
velmi potěšili kolegové z Chebu 
a Blanenska, kteří právě zde chtěli 
načerpat inspiraci. Byli překvapeni 
donáškovou službou imobilním 
čtenářům i netradičními aktivitami. 
Ostatně ty tu mají tradici! Již roku 
1968 knihovnice připravily pro děti 
tak zajímavé soutěže, že je přijal 
na Pražském hradě i sám prezident 
republiky. Nestačí nám obvyklý 
Březen – měsíc knihy či říjnový 
Týden knihoven. I všechny ostatní 
měsíce rok co rok plní nejen sou-
těže, ale i kvízy, ankety, knihovní 
lekce, besedy o literatuře a besedy 
se spisovateli, křty knih, autorská 
čtení, výstavy, vernisáže… Najdou 
se i zvláštní příležitosti: Den a noc 
v knihovně, Den dětské knihy, Den 
zdravých zubů, Noc s Andersenem. 
Jednou jde o komorní chvíle pro pár 
hostů, jindy k nám přichází jedna 
školní třída za druhou, někdy nej-
širší veřejnost.

8. KAPITOLA
Co vás vede, i nám se nepovede. 

Ale ovšem, také máme slabší 
okamžiky. Kdo by se jimi však 
chlubil? Ale ať. Nejprve citujme 
z dopisu, který obdržel v lednu 

1945 jednatel zdejší knihovní rady 
od referenta obecních knihoven 
v Brně: „Ke svému ÚŽASU zjis-
til jsem při porovnání účetních 
dokladů, které také zasílám, tyto 
skutečnosti… 2. Transportspesen: 
Doklady znění na 4 K, uvedeno 9 K! 
4. Drucksachen: Uveden doklad 
1/44 – a zatím je doklad označen 
1/45!… 5. Hilfsarbeiten: To jediné 
souhlasí. Takovéto vyúčtování pře-
ce nemohu předložit ministerstvu 
školství!“ No, nevyjde to vždycky. 
Podívejme se na malér z roku 1985, 
ve kterém jsme ovšem byli nevinně. 
„V poledne vnikla voda i do naší 
knihovny, když předtím zaplavila 
sklepy a chodbu. Po 14. hodině 
dvě pracovnice, které setrvávaly 
v knihovně a zachraňovaly, co se 
dalo, musely pro stále stoupající 
vodu zavolat požárníky, kteří jim 
pomohli vylézt oknem po žebříku 
na auto. V prostorách bylo 0,5 m 
vody, která zničila zhruba 6 000 
knih.“

9. KAPITOLA 
A jedeme dál.

V současnosti poskytujeme ve-
řejné knihovnické a informační 
služby v objektu bývalé mateř-
ské školy, který prošel většími 
úpravami před stěhováním v roce 
2003 a dílčími ve všech násled-
ných letech. Letošní rozsáhlejší 
rekonstrukce opět pozměnila tvář 
budovy. Nejviditelnější je barevná 
výmalba, ale nejpodstatnější zbrusu 
nové kotle a radiátory. Budete-li 
procházet půjčovnou pro dospělé, 
půjčovnou pro děti a mládež, in-
ternetovou studovnou a čítárnou, 
výstavním sálem a vyběhnete i do 
zahradní čítárny, najdete mnohá 
další vylepšení. Člověk však musí 
při vší skromnosti spřádat sny 
a přání. Tím naším je nástavba, kte-
rá by nám umožnila rozmach křídel. 
Jsme dost omezeni prostorem, což 
pociťujeme pokaždé, když pořádá-
me větší či parádnější akci. Hlavně 
žádné stěhování (viz 1. kapitola)!

čtečky knihu hravě identifi kovat. 
Bílou samolepkou se dvěma prv-
ními písmeny příjmení autora nebo 
číslem oboru se značí díla pro do-
spělé. Ty ve skladu mají navíc žlutý 
proužek. Dětské publikace zdobí 
jedno písmeno nebo číslo na samo-
lepkách bílých, žlutých, červených 
a zelených. Ty první si vyhradila 
beletrie pro mládež, druhé poezie, 
třetí pohádky a poslední příběhy. 
Pestré a přehledné. Také se vám zdá, 
že si tu knihovnice chvílemi hrají?

PŘÍLOHA č. 2 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VEL-

KÉ MEZIŘÍČÍ MÁ 121 LET!
OD 12. 11. DO 10. 12. 2010 

DOPŘEJEME VÁM
Podceněný ceník 
Veškeré naše zpoplatněné služby 
výrazně zlevní.
SLADKÉ SNĚNÍ 12. 11.  
Prohlídka budovy zahalené do 

kolektiv autorů
Městská knihovna Velké Meziříčí

text Mgr. I. Vaňková, 4. kapitola J. Šumpelová, příloha č. 1 S. Sagánková
odborná redakce Ing. Ivana Horká
vytiskla tiskárna Karel Charvát Velké Meziříčí
vydalo nakladatelství Velkomeziříčsko jako svou 1. publikaci 
1 strana, vydání první a dozajista poslední, Velké Meziříčí 2010
Knihy žádejte na adrese: Městská knihovna, Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí.
Další informace o knihovně hledejte na internetové stránce: www.knihovnavm.cz.

tmy a nejednoho překvapení 
Zážitkový dárek pro ty, bez jejichž 
pomoci se knihovna neobejde. 
S OTEVŘENÝMA OČIMA 
Roztroušený fotografi cký kvíz
Téměř detektivní pátrání po mís-
tech pořízení netypických záběrů.
Nejzdatnější luštitelé si odnesou 
speciální čtenářské polštáře a deky.
NERUŠIT! 
Výstava perokreseb Oldřicha 
Inochovského
Slosování ankety A vy mě také ne-
rušte! při dernisáži 10. 12. v 17.00.
ČTU SI! 6. 12. 
Mikulášská psaníčka číst 
si bude…
Nejsou všechny balíčky jen pro 
malé dětičky.
A to zdaleka není vše.
Zkrátka: Dopřejeme vám sladké 
snění s otevřenýma očima. A vy 
snad podotknete: Nerušit! Čtu si!

Současný tým (zleva) M. Pácal, B. Sedláková, I. Vaňková, J. Šumpelová, M. Švihálková, J. Oberreiterová, 
S. Sagánková.                                                                                                                               Foto: Iva Horká

Knihovna dříve.                                       Foto: archiv MěK VM

Knihovna nyní – půjčovna pro děti.               Foto: Ivana Vaňková

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li o tuto formu celo-
stránkové placené propagace vaší organizace zájem, kontaktujte mne prosím 
na telefonu 732 203 787.                                                                            -ivh- 
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Prodáváme kvalitní nosnice,
stáří 23 týdnů.
Hrbov 42, A. Novotný.
Tel.: 737 477 773.

Skladník
pro příjem a výdej náhradních dílů, zpracování objednávek.

Požadujeme znalost práce na PC.
Znalost v oboru zemědělství vítána.

■

Pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, která zajišťuje obchodní  
a servisní činnost v oblasti zemědělské techniky, nabízíme následující 
pracovní příležitost:

Životopis v rozsahu 1 strany A4 prosím zasílejte do 12. 11. 2010 
poštou nebo elektronicky na adresu:

Pracovní příležitost

P & L, spol. s. r. o. 
Třebíčská 74b
594 01  Velké Meziříčí

tel.: 566 590 530 • fax: 566 590 539 
e-mail: ebibrova@pal.cz • url: www.pal.cz

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojek-
ce. Připojení na 
internet. Akce 
na klíč (kulturní 
program apod.). 
Propagace (výlep 
plakátů, týdeník 
Velkomeziříč-
sko).

Podrobnější in-
formace: 
Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz             -prog-

Dopravní společnost přijme

pro vnitrostátní dopravu 
u Měřína – společnost Lidl.

Praxe s návěsy nutná.
►► Tel.: 774 440 910. ◄◄

řidiče
STUDIO IVONNE SLAVÍ
6. NAROZENINY.
Komplet. modeláž nehtů s fr. 
manikúrou, zdobením.
Zvýhodněné ceny od 1. 11. 2010. 
Porcelán UV, růžové sklo 550 Kč, 
akrygel 600 Kč, gel 450 Kč, 
turbosolár. 9 Kč/min. – 8 Kč/min. 
– perm.; 7 Kč/min. – 6 Kč/min. 
– perm.; pedikúra s whirlpool. 
lázní a relax. masáží zad 190 Kč, 
220 Kč, 250 Kč. Studenti a nevěs-
ty 10% sleva na nehty.
Tel.: 773 607 518. VM Novosady 8. 

Tel.: 602 950 763.

PŮJČKY
od přímého investora:
105.000 Kč za 1.266 Kč/měs.
Bez náhl. do reg. Nejsme 900…

Tel.: 605 254 131.

Nepůjde el. proud:
pátek 5. 11. 2010 od 7.30 do 
13.30 hodin, oblast: Komen-
ského 12, 13, 14, 15, 16.   E.ON

(Pokračování ze strany 5.)
■ Brambory balené po 25 kg, 
cena 7 Kč/kg. Tel.: 737 916 835.
■ Brambory na uskladnění Adéla 
(bílé) a Laura (červené). Baleno po 
25 kg. Cena 7 Kč/kg. Možnost od-
běru během zimy. Tel.: 566 544 456, 
po 18. hodině.
■ El. bojler zánovní na 180 l, 
ležatý, váha 85 kg, 230 V, cena 
1.000 Kč. Dále kotel Etka 12 – tep-
lovodní, na uhlí, cena 1.000 Kč. 
Tel.: 602 513 875.
■ Zimní pneu na discích, zn. Con-
tinental 195/65 R15 (Škoda Octavia) 
+ poklice Š. Octavia. Cena celkem 
5.000 Kč. Tel.: 604 783 489.
■ Malotraktor 4×4, hydraul., 
pračku Romo, starý šicí stroj. Tel.: 
608 461 007.
■ El. bojler – ležatý, Dražice, 
152 l, výkon 2 kW, 2 roky starý. 
Dále litinové radiátory – Kalor, 200 
článků, jako nové. Cena dohodou. 
Tel.: 721 115 741.
■ Podvozek k maringotce, délka 
7 m, cena 4.000 Kč. Tel.: 733 530 356.
■ Toyotu Yaris r. v. 11/2002, 
5dveřová, motor 1,0 l VVT-i, 50 kW, 
barva červená, nebouraná, garážo-
vaná, servisní knížka, velmi pěkná, 
1. majitel, najeto 164.000 km, cena 
77.000 Kč + zánovní zimní pneu 
zdarma. Tel.: 602 513 875.
■ El. rozvaděč výstup 2×380 V, 
1×220 V, 1×24 V. Tel.: 732 887 532.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Na-
jeto 27.000 km. STK do IX/2012, 
ekologická daň zaplacena. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Stavební vrátek, cena dohodou. 
Tel.: 608 401 132.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Med pastovaný a květový smí-
šený (tmavý). Tel.: 725 085 058, 
776 067 143.
■ Ječmen jarní, pšenici ozimou, 
konzumní a sadbové brambory 
odrůdy Adéla, Marabel a Belana. 
Cena dohodou. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576, nejlépe po 17. hodině.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■  Škodu Octavia 97, modrá 
metalíza, max. možná výbava, litá 
kola, nové zimní pneu, nové brzdy, taž-
né zařízení, klima. Tel.: 773 565 767.
■ Náhradní díly na Peugeot 306 
– veškeré. Tel.: 608 034 567.
■ Kola na Škodu 120, cena sym-
bolická. Tel.: 732 842 079.
Koupím
■ Starší gauč. Cena do 2.500 Kč. 
Tel.: 728 206 972.
■ Peugeot 205, i v horším stavu. 
Tel.: 732 842 079.
■  E l e k t r o m o t o r  p a t k ov ý, 
380 V; 1,1–1,5 kW, 2800 ot. Tel.: 
608 022 589.
Nemovitosti
■ Prodám garáž, ulice Družstev-
ní. Tel.: 605 762 775.
■ Prodáme byt 2+1 v OV na ulici 
Bezděkov, volný červen-červenec. 
Tel.: 732 655 962.
■ Prodám RD 5+1 po částečné 
rekonstrukci s velkou zahradou, 

8 km od VM. Cena 1.750.000 Kč. 
Při rychlém jednání možná sleva. 
Tel.: 724 670 562.
Nemovitosti
■ Mladý pár koupí byt 2+1 
nebo 2+kk ve Velkém Meziříčí. 
Případně i 3+1 nebo 3+kk. Tel.: 
776 041 060.
■ Dražba RD v Dobré Vodě 
u Kř ižanova. Vyvolávací cena 
430.000 Kč. Tel.: 777 028 938.

■ Prodám byt 3+1 v OV a ga-
ráž ve VM, cihlový dům, nová 
plastová okna. Tel.: 773 988 879, 
776 270 262.
■ Prodám byt 3+1 po rekon-
strukci na ul. Poštovní. Tel.: 604 
691 775. 
■ Vyměním byt 3+1 v Jihlavě 
za 3+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
602 669 018.
Pronájem
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.

■ Pronajmu dlouhodobě 
garsonku 40 m2 na okra-
ji města. Pokoj s kuchyň-
kou, komora, koupelna s WC 
a malá chodbička. RK nevo-
lat. Na SMS nereaguji. Tel.: 
604 726 835.

■ Pronajmu nebo koupím i poz-
ději RD ve Velkém Meziříčí a blíz-
kém okolí. Tel.: 725 778 999.
■ Pronajmu byt 2+1 nebo kan-
celář na ul. Novosady 4. Tel.: 
777 003 036.
■ Učitel hledá podnájem bytu 
1+1 nebo 1+kk ve Velkém Me-
ziř íčí. Prosím nabídněte. Tel.: 
777 874 822. 
Vyměním
■ Svařovací inventor 160 A, nový, 
v záruce, za svářečku Triodyn, 
KS 250 a výše. Tel.: 606 605 738.
Daruji
■ Koťata. Tel.: 561 021 907.
Různé
■ Nabízím pomoc v domácnosti, 
opatrování dětí, nemocné osoby. 
Případně jako společnice. Doprovod 
k lékaři. Mám ŘP, jsem i mobilní. 
U vás doma nebo u mě. Když non-
stop, tak kdekoliv. Zaručuji slušné 
jednání, spolehlivost, trpělivost – 
praxe. Žena v důchodovém věku, 
nezávislá. Tel.: 605 178 302.
■ Kdo daruje nebo za symbolic-
kou cenu prodá starší pánské kolo 
i nepojízdné. Tel.: 602 512 757.
■ Měřín – Jihlava a zpět – hledám 
cestující na denní dojíždění autem 
do zaměstnání na ranní, odpolední, 
noční. Tel.: 605 424 687.
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.
■ Hledáme ztracenou panenku. 
Nenašel někdo před 2 týdny v Mezi-
říčí panenku (miminko v modrém, 
na baterky)? Prosíme o vrácení, 
nálezce bude odměněn. Děkuji. 
Tel.: 608 882 252.
■  Hledám práci – pomoc. síla do 
kuchyně, uklízečka, dom. práce, do 
výroby. Tel.: 605 424 687. 

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

Svatomartinské hody 11.–14. 11. 2010
Svatomartinské menu:

domácí husí paštika
husí kaldoun se špekovými knedlíčky (staročeská polévka)
pečená svatomartinská husa (stehno), červené zelí, chlupaté 

a houskové knedlíky
mladá vína dle nabídky, pivo Harrach

*********************
Od sv. Martina 11. 11. 2010, který letos přijede na bílém koni 

ve čtvrtek, až do neděle 14. 11. 2010 vás zveme na tradiční svato-
martinskou husu a svatomartinské mladé víno.

Doporučujeme rezervaci, nejlépe po 11. hodině na tel.: 
566 502 200.

Poprvé tak v Jelínkově vile navazujeme na svatomartinský 
svátek, který býval za starých časů důležitým mezníkem v hospo-
dářském roce. Tehdy se na sv. Martina vypláceli obecní služebníci, 
konaly se obecní hromady a byl to také termín, k němuž čeledíni 
a děvečky měnili službu u sedláků. Poddaní v tento den odváděli 
vrchnosti dávky v drůbeži, obyčejně v husách. Husa nesměla 
chybět ani na svátečním stole. Starý příběh pak vypráví legendu 
o chlévu hus, do kterého se sv. Martin Tourský ze skromnosti 
schoval před muži, kteří mu přicházeli nabídnout biskupský úřad. 
Kejhající husy tehdy Martina prozradily a za trest byly upečeny. 
Legenda o husím chlívku tak mohla být do určité míry základem 
pro lidovou tradici pečení husy, založenou na racionálním důvodu, 
a to vyřazování nechovné drůbeže právě v tento den.       -jv-

Pěstitelská pálenice Lavičky 111
Moderní jednokotlová techno-
logie. Topení tradičním dřevem. 
Možnost předehřátí kvasu. Do-
prava kvasu vývěvou. Zpracování 
ovoce na kvas. Možnost využití 
vytápěné kvasírny. Min. samo-
statně páleného kvasu 100 l. 
Objem kotle 300 l.
Tel.: 608 038 550.
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Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

DIVADELNÍ SEZONA JC
PODZIM 2010

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen-
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, 
Saša Rašilov, Vanda Hybnerová                         -prog-

Nejúspěšnější inscenace spolku Kaš-
par umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního muže, který chce být 
chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Po-
tměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se 
po operaci stane géniem, aby se později 
proti své vůli stal opět tím, kým byl na 
začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho 
bezmeznou vírou v lepší budoucnost, 
vírou v sama sebe… (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/
Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/Franti-
šek Kreuzmann.

Středa 17. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Jednotlivé vstupné 260 Kč. Programové oddělení JC, tel. 566 782 004. 
Změna programu vyhrazena!

Úterý 16. listopadu v 19 hodin
POČÁTEK
Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění 
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, 
kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná schopnost z něj učinila vy-
hledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také z něj 
udělala uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval. Teď dostane Cobb 
šanci na vykoupení. Jedna poslední akce mu může vrátit normální život, 
ale jen pokud se mu podaří provést nemožné – počátek. Místo dokonalé 
krádeže musí Cobb a jeho tým specialistů zvrátit běh věcí. Jejich úkolem 
není myšlenku ukrást, ale vnuknout ji. Pokud uspějí, půjde o dokonalý 
zločin, ale… Toto léto bude vaše mysl místem činu.V hlavní roli L. DiCa-
prio, J. Gordon-Levitt, E. Pageová, T. Hardy. Režie Ch. Nolan. Sci-fi  fi lm 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 148 minut
Středa 17. v 18 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC
Poslední kapitola.
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý 
Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero 
horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa 
jedno velmi nerozumné přání. Animovaná rodinná komedie USA, český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 92 minut
Pátek 19. v 19.30 hodin
KAJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je pova-
žován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku 
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější 
člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajem-
stvím. Akční thriller ČR. Scénář a režie P. Jákl. V hlavní roli T. Vilhel-
mová, K. Lavroněnko, M. Dlouhý, V. Dlouhý, V. N. Bárta, A. Bendová. 
Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Sobota 20. v 19.30 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
Komedie ČR. Scénář M. Viewegh, režie T. Bařina.V hl. roli M. Donutil, 
M. Vladyka, V. Hybnerová, T. Pauhofová, J. Budař. Ml. přístupný od 12 let
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut
Úterý 23. v 18 hodin
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
Čtyři národy, jeden osud.
Fantasy dobrodružství USA pro děti. Režie M. Night Shyamalan. Český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 74 Kč 104 minut
Středa 24. v 19.30 hodin
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli fi nančního žraloka Gor-
dona Gekka.
Drama USA, původní znění, české titulky. Režie Oliver Stone. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 132 minut
Čtvrtek 25. v 19 hodin Filmový klub
FISH TANK
Scénář a režie: Andrea Arnoldová. Film Velké Británie. Původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 123 minut

Dne 7. listopadu oslaví své 75. narozeniny paní
Jindřiška Kudrnová
z Tasova.

Za celoživotní lásku a obětavost děkují a vše nejlepší, hlavně zdraví 
přejí manžel, synové a dcera s rodinami. 

Dne 27. 10. 2010 uplynulo 7 let, co 
odešel ve věku 58 let drahý bratr  
Vincenc Kotačka. 
S láskou a úctou vzpomíná sestra 

Marie s rodinou. 

Odešel jsem dříve,
než jsem chtěl,
osud života mě předešel.
Měl jsem vás všechny rád,
odešel jsem a nikdo to nečekal. 
Kdyby to bylo možné,
vrátil bych se zpět,
aby váš život nebyl tak smutný jako 
je teď.
Odešel jsem rychle,
odešel jsem sám,
neřekl jsem sbohem,
neřekl jsem vám.

Nejsmutnější je pro nás 3. listopad, kdy před 12 lety tragicky zahynul ve 
svých 23 letech náš milovaný syn, vnuk a strýc
Marek Oláh
z Velkého Meziříčí.
Mari, stále vzpomínáme.

Babi, děda a ostatní příbuzní. 

Dne 5. 11. 2010 uplyne 1. rok, kdy 
nás náhle opustila naše manželka 
a maminka, paní
Ivana Ambrožová.
Stále vzpomínáme.

Manžel Zdeněk 
a dcery Iveta a Blanka s rodinou 

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás. 
6. listopad pro nás bude 13. smutnou 
připomínkou, je to den, kdy nás na-
vždy opustila naše drahá, paní 
Drahoslava Veselá, 
roz. Mikysková.
S bolestí v srdci vzpomíná maminka 
Marie a dále vzpomínají manžel 
Jaroslav, dcery Radka s rodinou, 
Pavlína a bratr Vlasta s rodinou. 

Když ze dvou, kteří dlouhý čas
pospolu nesli slast i strast
a v lásce srostli
jeden zemře dřív – kdo mrtev je
– ten zůstal živ a druhý zhas.
Dne 25. listopadu vzpomeneme již 
4. smutné výročí, co nás navždy 
opustil náš milovaný, pan
Drahoslav Mikyska.

S láskou vzpomíná
manželka Marie, syn Vlastimil 

s rodinou a zeť Jaroslav s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku na 
naše drahé zesnulé. 

Odešel jsi tiše,
jak osud si přál,
však v našich srdcích
žiješ stále dál.
Dne 6. listopadu uplynou dva roky, 
co nás opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan
Miroslav Janák
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami. 

Odešel jsi náhle,
aniž bys nám sbohem dal,
jen v našich srdcích
vzpomínku a žal zanechal.
Dne 7. listopadu to budou již 2 roky, 
kdy od nás navždy odešel pan
Jan Merta
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a všechny děti

s rodinami. 

Dne 7. listopadu uplyne 20 let od 
úmrtí mé maminky, paní
Anny Zavadilové
z Kúsek.
Vzpomeňte s námi.

Dcera Anna s rodinou 

Děkujeme 
za krásný a pro naše děti nezapo-
menutelný Halloween, který pro 
ně připravily paní učitelky Marie 
Grecová a Vladimíra Čermáková 
z Mateřské školy Klíček na ul. So-
kolovská. Náš dík také patří paním 
kuchařkám za dýňovou polévku 
a dýňový koláč.

Maminky dětí ze třídy Berušky.

Pozvánka
na setkání pracovníků pomocných provozů Kablo,

které se koná 3. 12. 2010 od 14 hodin v restauraci u Wachtlů.
Všichni jsou srdečně zváni. 

Pozvánka na
III. ročník Krajského diabetologického dne 
kraje Vysočina
středa 10. listopadu 2010 od 8 hodin, Jihlava, Krajský úřad kraje Vysočina, 
Žižkova 57, budova B – 3.16
 8.30 hodin 
 9–9.10 hodin zahájení
 9.10–14 hodin přednášky na téma: aktuální otázky v diabetologické péči 

a zkušenosti, novinky v léčbě perorálními antidiabetiky, 
SZÚ – rizika infekčních onemocnění, SZÚ – duševní 
pohoda, aktuální otázky zabezpečení péče o nemocné, 
boj proti obezitě

14.30 hodin členská schůze VOSD
Doprovodný program: měření hodnoty cukru a cholesterolu v krvi, krev-
ního tlaku a tělesného tuku, internetová poradna pro diabetiky, nabídka 
zdravotně-výchovných materiálů, potravinové doplňky a výrobky. Pro 
návštěvníky je zajištěno malé občerstvení.

(Pozn.: V minulém čísle byl v dů-
sledku redakčního přepisu chybně 
uveden věk. Za toto nedopatření se 
omluváme.                          redakce)

Poděkování
Řadu let jsme žádali o opravu cesty k našim domům na Sokolovské ulici. 
V minulých dnech byla k naší spokojenosti oprava dokončena. Děkujeme 
především místostarostovi Josefu Komínkovi za jeho nevšední zájem 
o zlepšení přístupu k našim domovům. 

Za obyvatele Věra Čajánková, Helena Tučková, Jitka Tůmová

Foto: -jh-
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá 

► v pátek 12. l istopadu 2010 
od 19 hodin
pro účastníky kurzu, kteří absolvují 
lekce tanečních v 19 hodin

► v sobotu 13. listopadu 2010 
od 19 hodin
pro účastníky kurzu, kteří 
absolvují lekce tanečních 
v 17 hodin

Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND. 
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pou-
ze ve společenském oděvu. Rezervace a prodej vstupenek na 
oba plesy na program. oddělení JC, tel. 566 782 004 (005).

Sbor dobrovolných hasičů a Obec Osová Bítýška vás zvou na
vystoupení cimbálové muziky

umělecký vedoucí Jiří Pavlica.
Sobota 20. listopadu 2010 v Centru kultury, sportu a zájmových 

činností v Osové Bítyšce. V 19 hodin, vstupné 230 Kč. 
Prodej: od 8. 11. OÚ nebo 1 hodinu před zahájením koncertu v hale. 

výstava k 60. výročí 
OBNOVENÍ ČINNOSTI 
LOUTKOHERECKÉHO 
SOUBORU
ve Velkém Meziříčí.

Potěší nejen 
děti, ale i dospělé. Děti i dospělí si 
mohou loutky prohlédnout tak blízko, 
jak je na jevišti neuvidí. 
Zahájení v sobotu 6. listopadu 2010 ve 
vestibulu kina JC v 16 hodin.
Otevřeno: po–pá 8–16 hodin, ne 14–
16 hodin. Potrvá do 28. listopadu 2010.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, 
čtvrtek 25. listopadu, v 19.30 hodin, velký sál

Prodej na program. oddělení JC: tel.: 566 782 004–5, 001. 
Vstupné předprodej: 300 Kč, na místě 350 Kč.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 6. a 20. lis-
topadu 2010 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo 
s názvem 

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné 35 Kč. Rezervace vstupenek 
na tel. 566 782 004 (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 dány vstupenky do volného prodeje.                                -prog-

Po skončení pohádky proběhne zahájení výstavy 

POHÁDKOVÝ SVĚT LOUTEK

S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče
rozsvítit světýlka na náměstí. Vezměte s sebou světýlka

v podobě lampionů, svíček, prskavek…
Zazpívá Pěvecký sbor při ZUŠ

Rozsvícení vánoční výzdoby
Nebeský pošťák
Balonky štěstí

Divadelní pohádka SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Výstava loutek

Výstava Jiřího Michlíčka – Foto, grafi ka, video
Neděle 28. listopadu 2010

Začátek v 17 hodin

Středa 1. 12. 2010 ve 14 hodin, velký sál Jupiter clubu
Kulturní program vytvořily ve spolupráci s taneční školou Polička 
Sociální služby města Velké Meziříčí a hudební kapela Moravěnka.

Vstupné s místenkou: 70 Kč. Občerstvení zajištěno. Předprodej 
vstupenek v DPS na Komenského 6, v dopoledních hodinách 

8–12 hodin, tel.: 566 522 538.
Dne 8. 12. 2010 se od 19.30 hodin uskuteční na velkém sále Jupiter clubu 
Vánoční koncert Janka Ledeckého s kapelou a smyčcovým kvartetem Nos-
titz Quartet. Jako 
speciální hosty si 
Janek přizval Pě-
vecký sbor ZUŠ 
Velké Meziř íčí 
p o d  v e d e n í m 
Zdeňky Němco-
vé. Vstupenky si 
můžete zakoupit 
již teď na progra-
movém oddělení 
Jupiter clubu za 
290 Kč. Rezervo-
vané vstupenky, 
prosíme, vyzvedávejte do týdne od jejich rezervace. Děkujeme.   -pp-

* do 14. listopadu,
Galerie synagoga Velké Meziříčí

výstava obrazů umělců
s meditační praxí Falun Gong

www:http://falunart.org/

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

Vernisáž v pátek 19. 11. 2010 v 19 hodin na výstavní síni 
Jupiter clubu.
Prodejní výstava otevřena každý všední den od 8 do 16 ho-
din, v neděli od 14 do 16 hodin. V neděli 28. 11. otevřeno od 
17 hodin (v rámci Adventních světýlek).
Výstava potrvá do 9. prosince 2010.

Do 7. listopadu, výstavní síň Staré radnice Žďár nad Sázavou

otevřeno út–pá 10–12 h, 14–17 h, so a ne 14–17 h

13. listopadu 2010 od 20 hodin
v KD NETÍN.

Hudba Vysočinka, trubači MZLU Brno.

Rezervace místenek na tel.: 603 706 775.

* do 28. listopadu, kavárna v pasáži Imca, 
Náměstí 12/14 Velké Meziříčí

Prodejní výstava výtvarných 
prací žáků ZŠ a SŠ Březejc
- tkané a textilní výrobky, malované hedvábí, 
keramika 

Český svaz žen, o. s., vás srdečně zve na tradiční

K příjemné zábavě hraje hudební skupina 
SONG ACCORD-DALEŠICE.

Pátek 19. listopadu 2010, sál hasičské zbrojnice 20 – 02 hodin.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 80 Kč. Informace a prodej 
vstupenek pí. Kučerová tel.: 774 248 061 (po celý týden), 

pí. Švejdová tel.: 775 647 604 (pouze sobota, neděle).
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BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

Oddíl házené
Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad chlapce a děvčata naro-
zené 1995–2002 se zájmem o pohyb.

Pravidelné tréninky pondělí až pátek
15.30–19.30 hodin ve sportovní hale za 
Světlou.

HÁZENÁ MLÁDEŽ
OP mužů II. třída

Nová Ves B – O. Bítýška 5:0 (1:0)
Diváků 80. Branky: Novotný To-
máš ml., Zdražil Martin, Novotný 
Tomáš, Ondřejka Josef, Dostál Mi-
roslav; Rozhodčí: Harvánek Radek, 
Sýkora Jiří, Dvořák Ondřej; ŽK: 3:4.
V. Bíteš B – Vír 4:3 (2:1)
Diváků 50. Branky: Dufek Milan, 
Plechatý Ondřej, Kadlec Jan, Škor-
pík Michal – Matuška Marek 2, 
Adam Marek.
Bystřice B – Bory 2:2 (1:1)
Diváků 80. Branky: König Franti-
šek, Sklenář Zdeněk – Karásek Jan, 
Zikmund Aleš; Rozhodčí: Stehlík 
Rudolf, Teplý Radek, Dvořák On-
dřej; ŽK: 2:0.
Radostín – Rovečné 1:3 (0:2)

Diváků 100. Branky: Kozel Josef – 
Palosz František, Kozáček Lukáš, 
Dlouhý Vojtěch; Rozhodčí: Bajer 
Josef, Nebola Jaroslav; ŽK: 3:2; 
ČK: 1:0.        Zdroj: www.fotbal.cz
 1. Nedvědice 13 10 1 2 41:19 31
 2. Bory 13 9 2 2 34:15 29
 3. Bystřice B 13 9 1 3 36:18 28
 4. Nová Ves B 13 7 1 5 31:20 22
 5. Radostín 13 6 4 3 31:20 22
 6. Rad. Svratka 13 6 4 3 34:24 22
 7. V. Bíteš B 13 5 2 6 24:39 17
 8. Bobrová 13 4 3 6 17:24 15
 9. Svratka 13 4 2 7 20:27 14
10. Rovečné 13 4 2 7 15:25 14
11. Ujčov 13 3 3 7 21:25 12
12. O. Bítýška 13 3 2 8 15:32 11
13. Vír 13 3 2 8 16:39 11
14. D. Rožínka 13 3 1 9 17:25 10

Dorost
HHK VM – SHKM Hodonín 2:4 
(0:1, 0:2, 2:1)
Branky: Štěpánek L., Špaček. Asis-
tence: Střecha F., Štěpánek L. Sestava 
HHK: Hladík (Matoušek) – Vidlák, 
Kučera, Novotný, Krejčí – Špaček, 
Vondráček, Štěpánek L. – Burian P., 
Střecha F., Zajíc – Jašek, Kejda, Crha.
HC Uherské Hradiště – HHK VM 
7:1 (3:0, 3:1, 1:0)
Branky: Burian P. Asistence: Ště-
pánek L. Sestava HHK: Hladík – 
Vidlák, Kučera, Krejčí, Štěpánek L. 
– Kejda, Vondráček, Zajíc – Burian, 
Špaček, Krejčová – Jašek.

Starší žáci
HHK VM – VSK Technika Brno 
6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Branky: 3 Kampas J., 2 Strnad, Kam-
pas M. Asistence: 4 Tlapák, Lainka, 
Strnad. Sestava HHK: Vitešník – 
Smažil, Bezák, Kampas F., Jaroš, Fi-
ala – Kampas M., Kampas J., Tlapák 
– Strnad, Tichý, Lainka – Burian, 
Bernat, Klíma. Rozhodčí: Malou-
šek – Sysel, Pospíšil. Vyloučení: 2:1.

Mladší žáci
HHK VM – VSK Technika Brno 
3:6 (0:0, 3:1, 0:5)
Branky: 2 Úlovec, Nevěčný. Asis-
tence: Šilpoch, Juda M., Janoušek. 
Sestava HHK: Juda J. (Svoboda) 
– Báňa M., Báňa D., Pacalová, 
Janoušek, Zeisel – Šilpoch, Úlovec, 
Karásek – Juráček, Juda M., Nevěč-
ný – Loup, Lavický, Kapusta. Roz-
hodčí: Kavina – Sysel, Pospíšil.
Vyloučení: 1:3, navíc: Ráček 
(TECH) 10 min. OT. Střely na 
branku: 14:35.
Neděle 7. 11. HC Znojemští orli 
– HHK VM ml., st. žáci (zimní 
stadion Velké Meziříčí)          -hhk-

3. třída
HHK A – SK Třebíč 11:4
Sestava: Tlapáková-Poledna, Dvo-
řák, Skoupý, Krůza, Havliš, Tře-
štík. Branky: Havliš 5×, Poledna 
2×, Dvořák 2×, Třeštík, Krůza.
HHK VM B – SK Třebíč 4:7

Sestava: Pestr – Stupka, Juda, Šil-
poch, Nesvadba, Zacha, Strádal. 
Branky Šilpoch, Juda, Nesvadba.
HHK VM – HC Humpolec 7:3
Sobotního zápasu prot i týmu 
z Humpolce se zúčastnili pouze 
hráči hrající za třetí třídu. Čtvrtá 
třída měla volno. Sestava: Pes-
tr – Skoupý, Poledna, Nesvadba, 
Strádal, Dvořák, Juda, Šilpoch, Tla-
páková, Zacha. Branky: Tlapáková 
3×, Dvořák 2×, Šilpoch, Poledna.

4. třída
HHK VM – SK Třebíč 12:5
Sestava: Tlapáková – Pražák, Hav-
liš, Juda, Bíbr, Řepa, Pitřík, Barák, 
Paták, Třeštík, Šandera, Krůza, 
Kroutil, Bezák. Branky: Juda 4×, 
Bíbr 3×, Pitřík 2×, Paták, Barák, 
Třeštík.                                  -jud-
Krajská liga dorostu JM, VY a ZL
 1. HC Uherské Hradiště 6 5 1 0 58:6 11
 2. SKHKM Hodonín B 6 5 1 0 44:11 11
 3. HHK Velké Meziříčí 6 4 0 2 29:17 8
 4. HC Znojemští orli 6 3 0 3 23:18 6
 5. HC Uherský Brod 6 2 0 4 20:45 4
 6. VSK Technika Brno 6 1 0 5 6:53 2
 7. HC Blansko 6 0 0 6 9:39 0
Liga starších žáků ČR skupina F
 1. HHK Velké Meziříčí 3 3 0 0 25:8 6
 2. HC Znojemští orli 2 2 0 0 21:8 4
 3. HC Břeclav 3 2 0 1 18:15 4
 4. HC Uherské Hradiště 3 1 0 2 21:16 2
 5. Hokej Uherský Ostroh 2 1 0 1 12:9 2
 6. HC TJ Šternberk 2 1 0 1 9:9 2
 7. Spartak Pelhřimov 2 1 0 1 6:6 2
 8. SK Minerva Boskovice 2 1 0 1 12:15 2
 9. HC Kometa Group 3 1 0 2 12:22 2
10. VSK Technika Brno 1 0 0 1 3:12 0
11. HCD 48 Vídeň 3 1 0 2 10:29 0
Liga mladších žáků ČR skupina F
 1. HK Kroměříž A 2 2 0 0 30:3 4
 2. HC Uherské Hradiště 3 2 0 1 30:13 4
 3. HC Znojemští orli 2 2 0 0 22:8 4
 4. HC Břeclav 3 1 0 2 25:18 2
 5. Hokej Uherský Ostroh 1 1 0 0 11:6 2
 6. SK Minerva Boskovice 2 1 0 1 12:21 2
 7. HCD 48 Vídeň 3 1 0 2 16:31 2
 8. Spartak Pelhřimov 1 0 0 1 6:11 0
 9. VSK Technika Brno 1 0 0 1 1:12 0
10. HHK Velké Meziříčí 2 0 0 2 0:30 0

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Tatran Bohunice 
23:36 (12:15)
Brněnský tým přijel k utkání jako 
mírný favorit, když dokázal v dosa-
vadní podzimní části ztratit pouze 
bod v domácím duelu se Zlínem. 
Od prvních minut si udržoval díky 
lépe fungující obraně a přesnější 
koncovce mírný náskok (1:2, 2:5, 
6:8, 8:11, 11:13). V závěru prvního 
poločasu si i přes evidentní zlepšení 
souhry našeho týmu dokázaly sou-
peřky udržet odstup. V úvodních 
deseti minutách druhé půle pak 
dokázaly Bohunické nápaditými 
útočnými akcemi dokonale rozebrat 
náš herní projev a získaly výrazný 
náskok (12:19, 16:23). Snaha o sní-
žení náskoku soupeře narážela 
na pevnou obrannou hráz, navíc 
nedůslednosti v obraně nás neustále 
vzdalovaly od snížení brankového 
odstupu (18:28, 21:32). V závěru 
jsme pak zcela odpadli a otevřeli tak 
útočně laděnému vítěznému celku 
cestu ke snadnému vítězství. 7 m – 
hody 5/5:6/6, vyloučení 3:4.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(8/5), Závišková Iva (5), Janečková 
Denisa (3). Necidová Kristýna (2), 
Nechvátalová Natálie (2), Zezulová 
Kristýna (1), Koudelová Eliška 
(1), Rosová Terezie, Sedláčková 
Klára, Kopečková Kateřina. Tre-
néři ing. Záviška, Mgr. Vidláková, 
Partlová.

II. liga mladší dorostenci
TJ Rožnov pod Radhoštěm – So-
kol VM 36:27 (18:14)
Zápas dvou dosud neporažených 
týmů začal díky nesportovnímu 
chování diváků se zpožděním. Náš 
celek vstoupil do souboje nedůraz-
ně a dlouho nemohl nalézt recept 
na tvrdou obranu soupeře. Až od 
dvacáté minuty se podařilo po ná-
paditých akcích snížit na minimální 
rozdíl 14:13. Následně několik střel 
do brankové konstrukce znamenalo 
do poločasu opět čtyřgólový náskok 
domácích. Po přestávce jsme se do-
stali do řady výhodných střeleckých 
pozic, leč nepřesná a místy „smol-
ná“ koncovka byla vodou na mlýn 
tvrdě hrajícímu soupeři. Rožnovští 
byli fyzicky vyspělejší, potvrdili 
roli favorita celé soutěže. V našem 
celku se dařilo Janu Pospíšilovi. 
Sled branek 5:5, 9:7, 12:11, 14:13, 
18:14, 20:15, 25:21, 32:24, 34:26, 
36:27.
Hráli: Brabec Josef, Blaha Martin 
– Horák Petr (9), Svoboda Jan (5), 
Pospíšil Jan (4), Pospíšil Martin (3), 
Juránek Jakub (3), Krátký Michal 
(1), Pavliš David (1), Veselý Jan (1), 
Blaha Tomáš, Lečbych Jan. Trenéři 
Janíček Martin, Kaštan Karel.

Jihomoravská liga
starší žáci

Sokol VM – Sokol Sokolnice 31:22 
(14:13)
Vyloučení 3:2, 7 m – hody 2/2:0/0. 
Hráli: Drápela Vojtěch – Veselý Jan 
(9), Pavliš David (6), Stupka Tomáš 
(4), Lečbych Jan (4), Janíček Martin 
(3), Blaha Tomáš (2), Fiala Martin 
(2), Svoboda Filip (1), Macoun Filip. 
Trenér Janíček Martin.
Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol VM – Sokol Sokolnice 10:4, 
25:7 (10:3), nájezdy 13:10
Hráli: Macoun Filip – Janíček Mar-
tin (10), Svoboda Filip (8), Stupka 
Tomáš (8), Blaha Tomáš (6), Drápe-
la Vojtěch (2), Buchta Dominik (1), 
Pažourek Tomáš, Šroler Dominik, 
Kratochvíl František. Trenér Janí-
ček Martin.

Východočeská divize
starší žákyně

Turnaj Velké Meziříčí
Předposlední soutěžní turnaj se 
herně vydařil oběma našim cel-
kům, které obsadily druhou a třetí 
příčku. Nejprve B-tým po velmi 
podařeném výkonu podlehl lídro-
vi tabulky-hráčkám Havlíčkova 
Brodu. V dalším souboji zdolal 
po heroickém kolektivním výkonu 
zvláště ve druhém poločase hráčky 
Pardubic a poté si připsal celkem 
jednoznačné vítězství nad Žirov-
nicí. Zraněními oslabený A tým se 
musel hodně ohánět. Až nápadi-
tými akcemi v závěru důležitého 
souboje zdolal v pořadí třetí tým 
tabulky Pardubice. Následně pak 
vysokým vítězstvím nad Žirovnicí 
získal herní sebevědomí. V duelu 
s Havlíčkovým Brodem podal obě-
tavý a sympatický výkon a držel 
se soupeři po celou hrací dobu na 
dostřel. Vzájemné měření sil obou 
našich týmů měly lépe rozehráno 
hráčky B-družstva. Až v závěrečné 
pětiminutovce A-tým dokázal svůj 
fyzický fond lépe zúročit.
Sokol VM A – Jiskra Havlíčkův 
Brod 20:26 (9:15), – SHK D-P 
Pardubice 20:15 (12:7), – Žirovnice 
32:7 (18:3), – Sokol VM B 16:12 
(8:8), Sokol VM B – Jiskra Havlíč-
kův Brod 11:19 (3:9), – SHK D-P 
Pardubice 16:13 (6:8), – Žirovnice 
16:4 (7:2).
Hrály: Syptáková Veronika (1), 
Hleba Inna, Vávrová Michaela – 
Škrdlová Renata (11), Kratochvílo-
vá Hana (29), Rosová Terezie (6), 
Janečková Denisa (16), Kopečková 
Kateřina (12), Zezulová Kristýna 
(11), Sedláčková Klára (13), Bačová 
Soňa (8), Homolová Michaela (4), 
Doležalová Romana (4), Koudelová 
Eliška (16), Závišková Kateřina 
(12), Partlová Markéta. Trenéři 
Záviška, Partlová.                 -záv-

TJ Žďár n. S. – ST VM 6:10
Body: Klíma Petr 4/0, Řikovský 
Aleš 3/1, Kampas Jan 1/1, Klíma 
Tomáš 0/3, Bazala Jan 0/1
čtyřhra: Klíma Petr, Řikovský; 
Klíma Tomáš, Kampas
TJ Nížkov – ST VM 10:7
Body: Řikovský Aleš 3/1, Klíma 
Tomáš 2/1, Kampas Jan 1/3, Klíma 
Petr 1/3
Dne 30. 10. v 9.30 hodin hrálo naše 
áčko mistrovské utkání ve Žďáře. 
K soupeřům jsme jeli jako papírově 
lepší tým. Hned v úvodu se nám 
podařilo vyhrát obě čtyřhry. Ná-
sledovaly jednotlivé dvojhry, které 
byly dosti vyrovnané. Do stavu 5:5 
jsme se tahali se soupeřem o každý 

bodík. Potom se nám podařilo vy-
hrát tři zápasy v řadě a odskočili 
jsme Žďáru na 8:5 pro nás. Na to 
už domácí nedokázali odpovědět 
a dotáhli jsme zápas do vítězného 
konce. V utkání zářil Klíma Petr, 
který vyhrál všechny své zápasy.
Druhé utkání začalo ve 14 hodin 
v Nížkově. Čekal nás soupeř, kte-
rý minulý rok sestoupil z divize. 
Úvodní čtyřhry jsme obě prohráli 
a nevypadalo to s námi dobře. 
Nepříjemný začáteční stav nás ne-
položil a dokázali jsme s Nížkovem 
držet krok až do stavu 7:7. Poté 
domácí udeřili a třemi výhrami 
v řadě zápas rozhodli. Nejvíce bodů 
z našich hráčů v tomto utkání uhrál 
Řikovský. Za zmínku stojí výkon 
Klímy Tomáše, který dokázal po-

So 6. 11. 14.15 – 15.45
Ne 7. 11. 14.15 – 15.45
So 13. 11. 14.45 – 16.15
Ne 14. 11. 14.30 – 16.00
St  17. 11. 12.45 – 14.15

So 20. 11. 13.15 – 14.45
Ne 21. 11. 14.15 – 15.45
So 27. 11. 13.15 – 14.45
Ne 28. 11. 13.15 – 14.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.  -vid-

Sobotní basketbal (6. 11.)
ve Velkém Meziříčí:

9.00 BK VM – BC Vysočina Jihla-
va, žákyně oblastní přebor
11.00 BK VM – BC Vysočina Jihla-
va, žákyně oblastní přebor
17.00 BK VM – ŠBK Sadská, liga 
starších dorostenek
V dopoledních zápasech se střetnou 
naše žákyně pod vedením trenérů 
Kamila Huga a Petra Filly se soupe-
řem z Jihlavy. Žákyně hrají oblastní 
přebor (Vysočina, jižní Morava). 
Jsou to první zápasy tohoto týmu na 
podzim v domácím prostředí.
V podvečer v 17:00 zavítá do Vel-
kého Meziříčí tradiční účastník 
mládežnických lig ŠBK Sadská. 

Sadská spolupracuje s mnoha kluby 
ve svém okolí a ve svém týmu má 
hráčky z Mladé Boleslavi, Kolína 
a také Kralup. Jejich tým se v loň-
ské sezoně vyznačoval hlavně vyni-
kající střelbou z tříbodového území 
a výborným přechodem do rychlé-
ho protiútoku. Domácí prostředí 
v městečku nedaleko Nymburku je 
opravdu bouřlivé, v loňské ligové 
sezoně bylo nejlepší ze všech týmů 
v soutěži. Vzhledem k výbornému 
výkonu domácího týmu očekáváme 
kvalitní a vyrovnaný zápas.
Všechny zápasy se hrají v tělocvič-
ně ZŠ Školní.
Přijďte se podívat na nejúspěšnější 
ženský kolektivní sport v České 
republice!

-rap-

MSDD Starší dorost
FC VM – FC Viktoria Otrokovice 
2:0 (0:0)
Střelci: Prchal (67.) a Smejkal (77.). 
Rozhodčí: Linhart – Mach, Krejčí. 
Diváci: 80. Sestava: Dohnal – Ma-
loušek, Štefka, Pokorný, Pospíšil 
– Kozuň (75. Kameník), Prchal, Ja-
hoda (60. Kuřátko), Smejkal, Malec 
(83. Polák) – Liška (87. Pól).
Své poslední podzimní domácí 
utkání jsme hráli proti Otrokovicím, 
které se nacházely na předposled-
ním místě. Hrálo se tedy o 6 bodů. 
K zápasu mohl po čtrnácti dnech 
nastoupit zraněný Kuřátko.
První polovina zápasu patřila našim 
dorostencům. Měli vícero šancí, 
ale žádnou nezakončili do sítě sou-
peřovy branky. Začátek druhého 
poločasu byl z naší strany velice 
nervózní. Soupeř se pomalu začal 
zatahovat a hrát na remízu, a to se 
těžko procházelo směrem dopředu, 
ale v 67. min. spadl těsně před hrani-
cí velkého vápna Smejkal, po faulu 
zahrával PVK Prchal a technickou 
střelou strhl vedení na naši stranu. 
V 77. min. vstřelil Smejkal další 
gól, když jeho střela levou nohou 
směřovala do protipohybu branká-
ře. V 82. min. mohli snížit hosté, 
když jejich střela orazítkovala tyč 
a následně letěla těsně nad břevno. 
V 89. min. mohl zvýšit skóre Kame-
ník, ale nikým neatakovaný střílel 
těsně vedle levé tyče.
O vítězství jsme se strachovali po 
celý zápas, ale bojovností a vůlí 
jsme se konečně tří bodů dočkali. 
Soupeř měl převahu jen v posled-
ních pěti minutách, protože jsme 
vedli již 2:0 a vypouštěli jsme 
souboje. Konečně jsme po dlouhé 
době vyhráli a zaslouženě bereme 
všechny body. Velkou zásluhu na 
tomto vítězství měl dobře hrající 
hráč Smejkal. Příští týden v neděli 
hrajeme poslední utkání podzimu 
v Kroměříži.                     -ls, sme-

MSDD Mladší dorost
FC VM – Otrokovice 1:0 (0:0)
Střelec: 80. Komínek. Rozhodčí: 
Mach; bez žk; diváci 20. Sestava 
FC VM: Řeháček – Benda, Štefka, 
Nápravník, Procházka – Bradáč, 
Láznička, Komínek, Ostrý M. – 
Rosický, Hejtmánek.
Od úvodního hvizdu sudího Macha 
převzali iniciativu na své kopačky 
domácí hráči. Vytvořili si velkou 
územní převahu a z ní pramenily 
i šance, které však postupně Štef-
ka, Hejtmánek, Rosický, Komínek 
a Bradáč nedokázali proměnit. 
V tu chvíli byli hosté pod drtivým 
tlakem a za půlicí čáru se dostávali 

pouze sporadicky. Za celou první 
půli ohrozili Řeháčka pouze střelou 
z přímého kopu. Stoprocentní šanci 
Velkomeziříčští zazdili těsně před 
půlí, když trojice hráčů sama před 
brankářem Vajdákem nedokázala 
dopravit míč do sítě.
V druhé půli nejprve domácí Rosic-
ký zcela sám před branou neuvěři-
telně vysoko přestřelil. Za chvíli 
po přímém kopu Procházky Bradáč 
hlavičkoval do tyče. Pak o sobě dali 
vědět i hosté, ale na Řeháčka nevy-
zráli. Už se zdálo, že zápas skon-
čí bezbrankovou remízou, když 
v poslední minutě rozhodl střelou 
z vápna Komínek. A tak domácí 
zcela zaslouženě vyhráli.  -kol-

MSŽD starší žáci A
Sparta Brno – FC VM 3:3 (2:1)
Střelci: 7. 18. a 74. – 45. a 60. Zsiho-
vics, 25. vlastní. Rozhodčí: Mrázek. 
Počet diváků: 30. Sestava: Hladík 
(20. Kučera) – Juda, Novotný, Smej-
kal, Špaček – Chalupa, Vokurka, 
Ráček, Kurečka – Zsihovics, Cej-
nek. Do hry dále nastoupili: Bačák, 
Hejátko, Karmazín, Krčál, Kožený.
FC VM – HFK Třebíč 3:2 (2:0)
Střelci: 20. a 45. Ráček, 25. Karma-
zín – 43. a 52. Rozhodčí: Ságl. Počet 
diváků: 40. Sestava: Kučera – Juda, 
Novotný, Smejkal, Špaček – Vokur-
ka, Ráček, Kurečka – Krčál, Zsi-
hovics, Karmazín. Do hry dále na-
stoupili: Bačák, Hejátko, Chalupa.
V posledním podzimním kole naši 
žáci přivítali v regionální derby 
žáky HFK Třebíč.
Zvítězili a po zásluze se radovali. 
Kluci si za celou podzimní část 
sezony zaslouží velkou pochvalu, 
protože ze 13 odehraných kol 
6× zvítězili, 3× remizovali a jen 
4× prohráli. Ziskem 21 bodů se 
umístili na pěkném 7. místě, což 
je historický úspěch starších žáků 
v Moravskoslezské žákovské divizi 
po podzimní části soutěže. Mužstvo 
začíná zimní přípravy 8. 1. 2011 
turnajem v Třebíči.                     -dek-

Fotbal st. žáci B
FC VM B – Hrotovice 2:0 (1:0)
Střelci: 28. min. Zcihovics. Sestava: 
M. Kučera – Horký, Kožený, Hlávka, 
Benda – J. Minařík, Zsihovics, Sin-
ger, Vokurka – Prchal, Cejnek. Do 
hry zasáhli: P. Liška, Hibš, Nevídal.
V posledním podzimním kole při-
vítali velkomeziříčští hráči jednoho 
z adeptů na postup, a to celek z Hro-
tovic. Velkou pochvalu zaslouží za 
předvedený výkon celé mužstvo, 
zejména pak obrana, v čele s Kože-
ným, která si až na malé výjimky 
velice snadno si poradila s výbor-
ným útokem hostů.                -kli-

Poslední šlápnutí na bajku!
Neděle 7. 11. 2010 – poslední 

šlápnutí na bajku.
odjezd v 9.00 od obchodu JK cyk-
lo. Trasa: VM – Pivovar Dalešice 
– VM, návrat v cca 17.00 – svítilny 
a blikačky sebou. V případě nepří-
znivého počasí náhradní trasa.

Bližší informace: www.jkcyklo.cz, 
e-mail: jkcyklo@seznam.cz, tel.: 

603 372 045

V pátek dne 10. 12. 2010 
v 16 hodin se uskuteční valná 
hromada Horáckého hokejo-
vého klubu, o. s., v restauraci 
zimního stadionu s tímto pro-
gramem:
1. Úvod, 2. Výsledky hospo-
daření za rok 2009, 3. Zpráva 
revizní komise, 4. Sportovní 
výsledky za sezonu 2009/2010, 
5. Diskuze a závěr
Josef Střecha, sekretář klubu

razit dva nejlepší hráče domácích.
-pk-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Sokol 
Polnička A 9:9
Sestava Lhotky: Konečný 2, Musil 
2, Nevrtal T. 3,5, Nevrtal Z. 1,5
SK Sokol Lhotky A – TJ Žďár n. 
S. D 10:6
Sestava Lhotky: Konečný 1,5, 
Lavický 3,5, Musil 2,5, Nevrtal 
Z. 2,5

Okresní přebor II. třídy
SK ACO Nové Dvory A – SK 
Sokol Lhotky B 7:11
Sestava Lhotky: Doubek 3,5, Chy-
lík 2,5, Nevrtal T. 3, Večeřa 2

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – SK Netín 
C 13:5

Okresní soutěž
TJ Sokol Sněžné C – SK Sokol 
Lhotky D 7:11
Sestava Lhotky: Holubář F. 3, Kup-
ka M. 2, Kupka V. 4, Marek 2  -chyl-

Okresní přebor III. třídy
SK Ježek Uhřínov A – TJ Malá 
Losenice 9:9
Po dobře rozehraném začátku 
zápasu 6:2 a 7:3 neudržel Uhřínov 
A vítězný nástup do utkání a soupeř 
dotáhl stav na konečných 9:9.
Sestava Uhřínov: Chmel F. 3,5, 
Bazala J. 2,5, Svoboda P. 2,5, Holub 
L. 0,5

Okresní soutěž B
SK Ježek Uhřínov B – Vlkov 1:17
Sestava Uhřínov: Necid V. 0,5, 
Krejčí V. 0,5, Krejčí T. 0, Uchytil 
J. 0.                                 -chme-
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HÁZENÁ

MSD sk. D
Sokol Konice – FC VM 1:1 (1:1)
Střelci: Navrátil (36.) – Z. Mucha 
(33.). Rozhodčí: Anýž – Běhal, 
Vedral, DS Wojaczek, ž. k. 1:3 
(Z. Večeřa 71., P. Mucha 84., L. Ně-
mec 89.). Diváků 220. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, P. Mucha, 
Z. Večeřa, J. Krejčí – Dufek, Ber-
ka, L. Němec,Netrda – Pokorný, 
Z. Veselý (38. Souček, 86. Beran). 
Na lavičce byli ještě připraveni 
E. Smejkal, O. Mucha, M. Bouček 
a A. Chalupa.
Meziříčští odjížděli do Konice 
s předsevzetím odčinit předchozí 
jednobrankovou prohru s HFK na 
domácím hřišti a navázat na úspěš-
né výsledky z venku. Po seznamo-
vací pětiminutovce se však do první 
šance dostali domácí, kteří měli na 
pravém kraji zálohy rychlonohého 
Navrátila. Ten především v prvním 
dějství nejednou ukázal zadákům 
Velmezu záda. V 7. min., kdy dostal 
míč za obranu do volného prostoru 
však v koncovce, kdy se řítil na osa-
moceného Invalda, neuspěl. Jeho 
střela skončila u protilehlého rohu 
hřiště. O sedm minut později to opět 
byli hráči domácího celku, kteří se 
po kombinaci na jeden dotek dostali 
do výhodné střelecké pozice. Útoč-
ník Sokola to ale dostal na dlouhou 
nohu a v záklonu vysoko přestřelil. 
Velmez se sice tlačil na soupeřovu 
polovinu, jenže domácí se rychle 
stahovali za míč, zhušťovali pro-
stor před šestnáctkou a do vápna 
svého soka pouštěli jen výjimečně. 
Navíc hýřili agresivitou, tvrdostí 
a dohráváním osobních soubojů na 
hranici faulů, které v drtivé většině 
zůstávaly nepotrestány. Překvapivě 
také získali pro sebe většinu hla-
vičkových soubojů a odražených 
míčů ve středu pole. Velmez tak do 
20. min. domácího brankáře výraz-
něji neohrozil. Podařilo se to až ve 
23. min. L. Němcovi, který na půlce 
vybojoval míč, prošel až do paleb-
né pozice, jeho technickou střelu 
do šibenice však domácí gólman 
vystihl. O minutu později Invald 
vynikajícím zákrokem vychytal do-
mácím tutovku a krátce po ní mohli 
skórovat i hosté. Po dlouhém autu 
Z. Muchy se k míči dostal zhruba 
na úrovni penalty L. Němec, obtočil 
se kolem svého strážce, jenže míč 
mu odskočil a zakončení špičkou 
kopačky bylo příliš slabé. Meziříčš-
tí pak byli přece jen častěji na své 
útočné polovině, zahrávali i tr. kop 
ze zajímavé vzdálenosti, ten ovšem 
obrana Sokola dokázala odvrátit 
bez úhony. Po následujícím prvním 
rohu Velmezu už ale všechno bylo 
jinak. Netrda přesně našel hlavu Z. 
Muchy a brankář domácího celku 
se jen stačil ohlédnout za míčem 
končícím v pravé šibenici. Meziříč-
ská radost trvala pouhé tři minuty. 
Nekoncentrovaní hosté ukolébáni 
jednobrankovým náskokem nechali 
své protivníky rozvinout rychlou 
kombinační akci do otevřené obra-
ny a kdo jiný než rychlý Navrátil 
sám proti Invaldovi tentokrát svou 
partii zvládl. Po přestávce byla 
k vidění, ostatně tak jako v dějství 
předcházejícím, řada osobních sou-
bojů, standardních situací na obou 
stranách, více střelby zvláště ze 
strany hostujícího celku, ale gólové 
šance téměř žádné. Za zmínku stojí 
63. min., kdy se P. Mucha opět po 
dlouhém autu Z. Muchy dokázal 
s míčem na malém vápně otočit do 
střelecké pozice, byl faulován, ale 
rozhodčí to viděl jinak. V 65. min. 
naopak Invald kryl nebezpečnou 
př ízemní střelu, vypálenou už 
z prostoru šestnáctky a v 75. min 
po centru Netrdy, z nichž několik 
zvláště v první půli zůstalo nevy-
užito, pálil L. Němec ve výhodné 

pozici těsně nad. V závěru se sice 
domácí pokoušeli o jakýsi náznak 
závěrečného náporu, ovšem hosté 
si odpracovaný bod zkušeně po-
hlídali.
„Utkání bylo díky malým rozměrům 
hřiště celou dobu plné osobních 
soubojů, navíc domácí, mladí hráči 
byli fyzicky zdatní, a proto moc 
pohledných akcí k vidění nebylo. 
Konice byla celý první poločas 
živější, tvrdší v osobních soubojích, 
získávala odražené míče, ovšem 
paradoxně jsme to byli my, kdo 
vstřelil první branku po rohovém 
kopu Zdeňkem Muchou. Bohužel 
jsme brzy inkasovali vyrovnávací 
gól z brejku, po zahrání naší stan-
dardní situace u branky soupeře, 
kdy jsme následně nedokázali 
přerušit akci dvou domácích hrá-
čů. Druhý poločas nabídl stejný 
obrázek, ale od 75. minuty jsme 
domácí jasně přehrávali, ovšem bez 
brankového vyjádření. V poslední 
minutě však domácí zahrávali dva 
trestné kopy, naštěstí naši hráči 
nedovolili soupeři z nebezpečných, 
centrovaných míčů gólově zakon-
čit. Tím, že jsme hráli na hřišti 
nezvykle malých rozměrů, na velice 
tvrdé, umělé trávě a u kvalitního 
soupeře, jsme se získaným bodem 
spokojeni,“ zhodnotil remízu tre-
nér Milan Volf.
V předposledním kole přivítá 
Velmez na svém hřišti Otrokovi-
ce. Začíná se v obvyklých 10.15 
v neděli 7. 11. na Tržišti.        -ber-
 1. RSM Hodonín 14 8 3 3 25:13 27
 2. Vyškov 14 7 2 5 25:13 23
 3. Třebíč 14 5 8 1 16:10 23
 4. Velké Meziříčí 14 6 5 3 20:17 23
 5. Žďár n. Sáz. 14 6 3 5 30:19 21
 6. Rosice 14 6 2 6 24:16 20
 7. Pelhřimov 14 5 5 4 21:20 20
 8. Vrchovina 14 6 2 6 13:13 20
 9. Konice 14 5 4 5 21:20 19
10. Vikt. Otrokovice 14 5 3 6 21:22 18
11. Napajedla 14 4 5 5 19:18 17
12. Uherský Brod 14 5 2 7 12:18 17
13. Blansko 14 5 2 7 17:25 17
14. Tasovice 14 4 4 6 18:27 16
15. Sparta Brno 14 4 3 7 11:21 15
16. DOSTA Bystrc 14 2 5 7 12:33 11

HHK VM – HC Mor. Budějovice 
3:8 (1:3, 1:1, 1:4)
Branky: 19. Smejkal (Štěpánek), 
22. Střecha (Rosendorfský), 53. 
Krča (Nekvasil) – 12. Oliva (Ščep-
ka), 16. Kundela (Krčál, Prkna), 
20. Jaskula (Kundela), 38. Ščepka 
(Dusík R.), 45. Sechovec (Oliva, 
Dusík S.), 50. Barvíř (Dusík R.), 
55. Ščepka (Cihlář, Oliva), 60. Oliva 
(Ščepka). Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Šťourač (Hladík) – Střecha, 
Rosendorfský, Šerý, Bartejs, Ště-
pánek – Nekvasil, Krča, Troščák – 
Chlubna, Molák, Vlašín – Nedoma, 
Smejkal, Burian – Beránek, Janák, 
Kochánek. Rozhodčí: Holub – Čech, 
Kučera. Vyloučení: 9:8, navíc Prkna 
(MBU) 5 + DKU OT. Využití: 2:3, 
v oslabení 0:2. Diváci: 320.
Ostatní výsledky sedmého kola: 
Blansko – Velká Bíteš 3:2, Kometa 
Úvoz – Břeclav 4:2, Brumov-Bylni-
ce – Uherský Ostroh 6:3, Uherský 
Brod – Šternberk 2:4, Plumlov – 
Kroměříž 2:7.
HK Kroměříž – HHK VM 8:1 
(1:0, 1:1, 6:0)
Branky: 4. Sedlář (Večerka, Šerka), 
23. Motal (Murin), 44. Večerka 
(Vybíral, Sedlář), 47. Vybíral (No-
vák), 52. Murin (Vinklárek), 52. 
Vybíral (Sedlář, Večerka), 55. Sed-
lář (Novák), 58. Krybus (Machálek) 
– 34. Troščák (Novák). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodým (52. 
Štourač) – Rosendorfský, Střecha, 
Šerý, Bartejs – Krča, Troščák, No-
vák – Nekvasil, Štěpánek, Chlubna 
– Burian, Smejkal, Nedoma – Berá-
nek, Kochánek. Rozhodčí: Škobák 
– Laczko, Janiš.
Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Di-
váci: 150.
Ostatní výsledky šestého kola: 
Šternberk – Broumov-Bylnice 7:3, 
Uherský Ostroh – Plumlov 3:4 SN, 
Moravské Budějovice – Blansko 
9:2, Velká Bíteš – Kometa Úvoz 2:4, 
Břeclav – Boskovice 1:10.

Program na tento týden:
Středa 3. 11. 2010 HC Spartak 
Velká Bíteš – HHK Velké Meziříčí, 

začátek utkání v 18.00 (zimní stadi-
on Velká Bíteš).
Sobota 6. 11. 2010 HHK Velké 
Meziříčí – HC Břeclav, začátek 
utkání v 17.30 (zimní stadion Velké 
Meziříčí).                             -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 7 6 0 0 0 1 43:20 18
 2. HC Mor. Budějovice 7 5 1 0 0 0 39:19 17
 3. SK Minerva Bosk. 6 4 0 0 2 0 30:14 14
 4. HC Uherský Brod 6 4 1 0 0 1 29:22 14
 5. Hokej Uh. Ostroh 7 3 1 0 1 2 30:28 12
 6. HK Kroměříž 7 3 1 0 0 3 26:16 11
 7. HC Kometa Úvoz 7 3 0 0 1 3 28:27 10
 8. Dynamiters Blansko 7 3 0 0 0 4 23:41 9
 9. HC Grewis Plumlov 6 1 2 0 1 2 19:29 8
10. HC Sp. Velká Bíteš 6 2 0 0 0 4 19:27 6
11. HC Brumov-Bylnice 6 1 0 0 1 4 20:26 4
12. HHK Vel. Meziříčí 7 1 0 0 0 6 15:32 3
13. HC Břeclav 6 0 0 0 0 6 15:35 0

KSM Vysočiny
HHK VM B – HC Světlá n. S. B 
6:1 (2:0; 3:1; 1:0)
Rozhodčí: Ryšavý – Kavina, Musil. 
Branky: 14. Barák (Tůma, Navrá-
til), 19. Peterka (Tůma), 28. Pelíšek 
(Peterka), 33. Kudláček J. (Malec, 
Šoukal), 38. Tůma (Barák, Navrá-
til), 59. Vrána – 23. Jelínek (Vacek). 
Vyloučení: 7:9, navíc domácí Šou-
kal 10´ za naražení zezadu a proti 
domácím bylo nařízeno trestné 
střílení. Využití: 1:0. Střely na 
branku: 36:20. Sestava V. Meziříčí: 
Štourač (Komínek) – Kudláček M., 
Pokorný – Peterka, Bradáč – Trnka, 
Invald – Hrnčíř – Šoukal, Kudláček 
J., Malec – Barák, Tůma, Navrátil 
– Pelíšek, Vrána, Hubl. Sestava HC 
Světlá n. S.: Mikuš (Kadeřábek) – 
Krajíček, Švanda, Rosenberg, Říha, 
Doležal, Capouch, Kříž, Jelínek, 
Vacek, Benda, Jakšl, Beránek, 
Sedláček, Didiáš, Křisťan.
Utkání začalo ve svižném tempu na 
obou stranách, ale první desetiminu-
tovka vyzněla lépe pro hosty. Aktiv-
něji napadali v útočném pásmu, a tak 
se hrálo více před brankou domácích. 
Ti se po polovině třetiny dostávali 
stále častěji do útoku a výsledkem 
byla první branka po teči Baráka. 
Druhá „lajna“ HHK se předvedla 
ještě jednou v předposlední minutě, 

Osmifi nále Českého poháru
Sokol VM – DHK Sokol Poruba 
28:35 (16:19)
Do pohárového souboje s ambici-
ózním nováčkem nejvyšší soutěže 
W.H.I.L. vstoupily naše hráčky 
bez respektu a do dvacáté minuty 
prvního poločasu se s mírnými 
přestávkami držely ve vedení (5:3, 
5:6, 6:11, 13:11, 14:13). Výborně 
fungující defenziva v čele s dobře 
chytajícími brankářkami Lavickou 
a Zelníčkovou byly základem pro 
nadějný vývoj pohárového duelu. 
Ostravské v závěru první třicetimi-
nutovky efektivněji zúročily střelec-
ké šance a na přestávku odcházely 
„spokojenější“ (15:16). Po změně 
stran se v pohledném souboji dařilo 
zkušenějšímu soupeři, který měl ne-
ustále navrch (20:22, 23:28, 25:30). 
Domácí celek se však nevzdával a tři 
minuty před závěrečným signálem 
se bojovností dotáhl až na dostřel 
(57. minuta 28:30). Z přemíry sna-
hy o srovnání brankového poměru 
vyvstalo několik nepřesností, které 
soupeř stoprocentně zužitkoval 
a nepřipustil drama. Herně a stře-
lecky se dařilo Tereze Hammerové. 
7 m – hody 9/5:3/1, vyloučení 2:7.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M., 
– Hammerová T. (6), Plachetská 
Ji. (6/2), Hrůzová J. (5), Salašová I. 
(4/1), Chlubnová J. (2), Dvořáková 
Š. (2/1), Vidláková R. (1), Klusáčko-
vá J. (1/1), Fischerová Mi. (1), Mejz-
líková K., Necidová S., Svobodová 
Di. Trenér ing. Tvarůžek.

II. liga ženy
Sokol VM – Tatran Bohunice 
32:22 (15:14)
Domácí celek vstoupil do souboje 
dosti nesoustředěně. Nesourodou 

obranou dával hodně prostoru s vět-
ší chutí hrajícímu soupeři (1:4, 4:6, 
6:8). Až změny v sestavě přinesly 
zlepšení herního projevu a viditel-
nější převahu házenkářského umu 
a do poločasu i nejtěsnější náskok 
(12:10, 14:12). Po změně stran to do 
45. minuty s naším celkem znovu 
nevypadalo příliš přesvědčivě. 
Zbrklosti a časté individuální chy-
by v útočné fázi včetně nedůrazné 
obrany opět nahrávaly snaživému 
soupeři (19:17, 20:20). Ještě štěstí, 
že vzala zodpovědnost na svá bedra 
Jitka Plachetská a sérií přesných 
projektilů z hranice devíti metrů 
ukázala ostatním cestu k soupeřově 
svatyni (24:20). To nastartovalo 
i zbytek týmu, který si již nene-
chal po třech „jalových“ kolech 
ujít možnost radovat se z vítězství 
(29:21). Neméně důležitou roli se-
hrála brankářka Marta Zelníčková 
a neomylná střelkyně sedmiček 
Jana Klusáčková. 7m-hody 6/6:4/2, 
vyloučení 3:2.
Hrály: Zelníčková M., Lavická J. – 
Klusáčková J. (8/6), Plachetská Ji. 
(5), Salašová I. (4), Hrůzová J. (3), 
Hammerová T. (3), Chlubnová J. 
(3), Vidláková R. (2), Plachetská Zu. 
(2), Fischerová Mi. (2), Dvořáková 
Š. (1), Mejzlíková K., Necidová S. 
Trenér ing. Tvarůžek.         -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 6. listopadu
13.15 hodin Divize starší žáci – 
Újezd u Brna, 15 hodin II. liga muži 
– HC Zlín, 17 hodin Jihomoravská 
liga muži B – Újezd u Brna.
Neděle 7. listopadu
9.00–16.00 hodin soutěžní turnaj 
Východočeské divize mladší žá-
kyně – Havlíčkův Brod, Žirovnice, 
Pardubice, Ledeč nad Sázavou.

www.hazenavm.cz

Př ípravka HHK se zúčastnila 
turnaje druhých tříd v minihokeji 
v Havlíčkově Brodě, odkud si 
přivezla stříbrné medaile. Sestava: 
Tlapáková Lucie, Šilpoch Matyáš, 

Vitešník Daniel, Bíbr Daniel, 
Blažek Filip, Havlík Adam, Jašek 
Petr, Zdvihal Šimon, Juda, Strádal, 
Švejda, Stupka.           

  Text a foto: -jud-

I. A tř. mužů sk. B
FC VM B – FC Náměšť n. O. 
0:1 (0:1)
Branka: 1. Hort. Sestava domácích: 
Simandl – Netolický, Halámek, 
Střecha, O. Mucha (70. Kamina-
ras) – Kafka, Souček, Jedlička, 
Bouček (85. Pól) – Vítek (45. Be-
ran), Ďurica. Rozhodčí: Hitzger – 
Škorpík, Trocha. ČK: 78. Nekuda 
(Náměšť).
Domácí předvedli v dohrávce 8. kola 
na stadion U Tržiště úvod z říše 
děsu. Běžela 33. vteřina utkání a do 
Simandlovy brány padl první gól. 
Domácí byli po šokujícím vstupu 
do zápasu, za který si mohli díky 
vlastní hrubé nekoncentrovanosti 
jen a jen sami, doslova jako opaření. 
Poté si proti přeci jen postupně hůře 
a hůře se pohybujícím hostům vy-
tvořili územní převahu, vymysleli 
toho však pramálo. Po přestávce 
přešel platonický tlak domácích 
v kontinuální nápor, proti však byly 
jejich vlastní nepřesnosti a zejmé-
na chytře bránící hosté. Přeci jen při-
šla další „tutovka“, když po Kafkově 
průniku a podařeném centru zůstal 
ve velkém čtverci zcela sám Ďurica, 
jeho složitou koncovku vynikající 
gólman Náměště Rousek lapil. 
Domácí nakonec gólu Kafkou i do-
sáhli, ten ale neplatil pro předchozí 
postavení mimo hru. I přes drtivý 
nápor Benfi ky nakonec hosté pra-
podivnou nejtěsnější výhru uhájili. 
Sokol Bohdalov – FC VM B 1:4 
(0:2)
Branky: 58. Doležal – 57. a 82. 

kdy při přesilovce všechno před 
sebou prostřelil Peterka od modré.
Druhou část začali domácí stejně 
tak, jak skončili tu první. Byli ak-
tivnější, lépe bruslili a kombinovali. 
Gól ovšem padl do jejich sítě po 
závaru před brankou, když hostující 
Jelínek dotlačil puk za Štouračova 
záda. Hráči Meziříčí se však z této 
chyby velice rychle oklepali a do 
konce třetiny navýšili skóre na 
rozdíl 4 branek. Nejprve se přesně 
trefi l Pelíšek nad rameno Mikuše 
po pěkném uvolnění Peterkou. Ve 
33. po přesilové hře udržel první 
útok pásmo a po kombinaci zpoza 
branky doklepl Kudláček. Pátý gól 
přidal druhý útok tečí Tůmy.
Ve třetí třetině se hrálo mezi oběma 
brankami bez vážnějších šancí na 
obou stranách. Výjimkou byly pře-
silové hry, kdy přes spoustu střel na 
oba brankáře nebyla žádná využita. 
Přitom domácí měli výhodu dvou 

po sobě jdoucích přesilovek 5:3, ale 
kromě zámku v útočném pásmu se 
neprosadili. Skóre utkání uzavřel 
v předposlední minutě Vrána, když 
vypíchl rozehrávku hostujících 
beků na vlastní modré a prostřelil 
světelského gólmana.
Béčko Meziříčí získalo 3 body 
zaslouženě, protože bylo po větši-
nu zápasu lepším týmem a hlavně 
přesněji střílelo.
Příští zápas bude opět ve VM 
7. 11. 2010 v 16.30 hodin proti 
Telči.
Ostatní výsledky 2. kola: Žirovni-
ce – Telč 6:3; Humpolec B – Ledeč 
n. S. 6:7.                                     -ht-

Tabulka:
 1. Velké Meziříčí B 2 2 0 0 0 13:3 6
 2. Žirovnice 2 2 0 0 0 13:5 6
 3. Telč 2 1 0 0 1 6:8 3
 4. Ledeč n. S. 2 1 0 0 1 9:13 3
 5. Humpolec B 2 0 0 0 2 8:14 0
 6. Světlá n. S. B 2 0 0 0 2 3:9 0

Bouček, 22. Jedlička, 27. Vítek. 
Sestava hostí: Simandl – Netolický, 
Halámek, Střecha, O. Mucha – Kaf-
ka, Krejčí, Jedlička (77. Pól) – Vítek 
(75. Kaminaras), Ďurica. Rozhodčí: 
Nenadál P. – Švec, Nechvátal.
V posledním zápase sezony si Ben-
fi ka byla dobře vědoma, že po čtvr-
tečním „průšvihu“ je co napravovat. 
Od úvodních minut se v nádherném 
bohdalovském areálu odehrával 
úporný boj s minimem brankových 
příležitostí, Benfi ka sice přenechala 
domácím herní iniciativu, o to dů-
sledněji a zodpovědněji ale bránila 
vlastní polovinu. Takže zákonitě 
zahřmělo na druhé straně. Hosté 
šli do protiútoku, Bouček byl fau-
lován, míč si postavil Jedlička a po 
přispění domácí zdi se radoval ze 
svého druhého podzimního gólu. 
Nezůstalo jen u jedné radosti. 
U postranní čáry se o pět minut 
později po hrubé chybě obrany 
uvolnil Ďurica, centrem našel na 
zadní tyči zcela volného Vítka, 
který se hlavou nemýlil. Zápas 
se pak lámal – domácí měli první 
obrovskou příležitost.
Po pauze se domácí pokusili o ofen-
zivu, ale se zlou se potázali. Ze-
jména díky výkonu Ďurici a Vítka, 
kteří se statečně drali do kontrů, to 
totiž byla najednou zase velkome-
ziříčská rezerva, která ohrožovala 
branku svého soupeře. A podařilo 
se do třetice – v „trmě-vrmě“ před 
bohdalovskou svatyní se nejlépe 
orientoval Bouček a přesnou ranou 
s přispěním tyče poslal hosty do 
třígólového vedení. Potom jen na 
okamžik vypadla Benfi ka z role, 

ale jako memento to více než stači-
lo – prakticky z rozehrávky přešel 
Bohdalov do tlaku, k odraženému 
míči se dostal kapitán a nejlepší 
hráč domácích Doležal a na jeho 
přízemní „pumelici“ k tyči byl 
Simandl krátký. Gól dal domácím 
naději a najednou jich bylo plné hřiš-
tě. Ale na víc už Bohdalov neměl. 
Defi nitivní K. O. mu po šedesáti-
metrovém sprintu s míčem a přesné 
koncovce na zadní tyč zasadil v 82. 
minutě Bouček. Pátý „hřebík do 
domácí rakve“ ještě mohl po centru 
téhož hráče přidat Ďurica, ale míč 
trefi l před prázdnou brankou Boh-
dalova špatně. Závěr odehráli hosté 
skvěle, podrželi míč a drama nepři-
pustili. Poslední hvizd vynikajícího 
sudího Nenadála znamenal pro Ben-
fi ku nejen obrovský jásot na oslavu 
tříbodového zisku vybojovaného 
nečekaně vysokým, avšak zaslouže-
ným vítězstvím. Benfi ka totiž díky 
této výhře přezimuje v klidných 
vodách tabulky a může se v pohodě 
poctivě připravit na další líté boje 
v jarní části sezony.          -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 13 10 1 2 36:16 31
 2. Kouty 13 7 4 2 31:14 25
 3. Rantířov 13 8 1 4 33:27 25
 4. Hartvíkovice 13 6 5 2 23:15 23
 5. Bohdalov 13 6 2 5 31:23 20
 6. V. Meziříčí B 13 5 5 3 19:13 20
 7. Náměšť-Vícenice 13 6 1 6 22:25 19
 8. Třešť 13 5 3 5 20:22 18
 9. Přibyslavice 13 4 4 5 25:22 16
10. Rapotice 13 4 2 7 32:34 14
11. Stonařov 13 4 2 7 16:26 14
12. Křoví 13 2 4 7 28:39 10
13. Budišov-Nárameč 13 2 3 8 26:44  9
14. Bedřichov 13 1 5 7 20:42  8


