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ZAHRADNICTVÍ
Nabízíme sloupové hrušně, slivoně, jabloně, 
dřeviny na živé ploty.
Nově: prodej krmítek a budek pro ptáky.
Pracovní doba: st, čt 8–12, 13–17; pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, tel. 731 507 260,
v.rozmarinova@seznam.cz.

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

UPOZORNĚNÍ!!!
Příště – 17. 11. 2010
Velkomeziříčsko
NEVYCHÁZÍ!!!
Důvod: státní svátek 
Další číslo vyjde 24. listo-
padu.

Ustavující 
zastupitelstva:

Velká Bíteš 10. 11. v 16 hodin, 
Měřín – 10. 11. v 17 hodin, 
Křižanov – 12. 11. v 16 hodin 
v Katolickém domě. 

Dnes, 10. listopadu, 
divadelní představení

Růže
pro Algernon

s Janem Potměšilem v hlavní 
roli. Příští středu 17. listopadu 
pak divadelní komedie Milá-
ček Anna.
Více na straně 7

Vstupenky na koncert

Radůzy,
který 
se 
usku-
teční 
25. 11., 
jsou 
stále 
k dis-
pozici 
na 
progra-
movém 
oddělení Jupiter club, tel.: 
566 782 004-5.

Poradny SOS 
a ČOI

Dnes poradna ČOI není, další 
bude 8. 12. (MěÚ, kanc. č. 9 od 
8.30 do 15 hodin). Poradna 
SOS bude až 1. 12. (obecní živ-
nostenský úřad, MěÚ, kanc. 
č. 4 od 14 do 16 hodin). 

Od pátku 12. listopadu slaví 
Městská knihovna Velké 
Meziříčí 121. výročí
Více na straně 3

Pátek 19. listopadu
Vernisáž výstavy

Jiřího 
Michlíčka

Foto, grafi ka, video ve vý-
stavní síni Jupiter clubu.
Více na straně 3 a 8

Sobota 20. listopadu
Koncert cimbálové muziky

Hradišťan
s uměleckým vedoucím Ji-
řím Pavlicou. Osová Bítýška 
v 19 hodin.
Více na straně 8

Připravily Iva Horká
a Simona Fňukalová

V médiích se minulý týden 
objevily informace o deviantovi, 
který měl údajně obtěžovat dívky 
a ženy na Třebíčsku, a nyní již i na 
Velkomeziříčsku. Mluvčí žďárské 
policie Jana Martincová tyto zprá-
vy potvrdila: „Neznámý pachatel 
skutečně dne 17. října 2010 okolo 
půl sedmé večer obtěžoval mladou 
dívku v Oslavici.“ Dívka se podle 
ní vracela domů od své kamarádky. 
Když vyšla z ulice ke křižovatce, 
všimla si zastavujícího kombíku 
značky Škoda Octavia jedničko-

Deviant obtěžoval dívku 
v Oslavici

vé řady, tmavé, pravděpodobně 
zelené barvy. Z ní vystoupil zcela 
nahý muž, jenž se rozběhl přímo 
k dívce. Ta se polekala a začala 
utíkat nazpět směrem k bývalému 
zemědělskému objektu, avšak za-
kopla a upadla. Pachatel ji doběhl. 
Vyděšená dívka se začala bránit 
a muže kopla, přičemž vstala ze 
země a dala se opět na útěk. Muž 
ji už dál nepronásledoval a z místa 
zmizel. Policie poskytla pacha-
telův popis. „Muž je vysoký asi 
175 centimetrů, ve věku 20 až 30 
let, hubené postavy. Rovné vlasy 
má sčesané do čela a obličej má 
hladký. Přes oči měl nasazenou 
černou pásku,“ informovala Jana 
Martincová. 

Policie doporučuje věnovat zvý-
šenou pozornost popsanému muži 
a vozidlu. V případě jakéhokoliv 
poznatku můžete informace sdělit 
na e-mail: mluvcizr@mvcz.cz

Martina Strnadová

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

nabízí pro školní rok 2011/2012 tříleté obory vzdělání:
Mechanik opravář motorových vozi-
del * Opravář zemědělských strojů 
* Kuchař – číšník * Provoz služeb 
* Obráběč kovů * Strojní mechanik 
* Elektrikář * Zemědělec – farmář 
* Pekař * Řezník – uzenář * Zedník 
* Elektromechanik pro zařízení a pří-

stroje * Krejčí 
a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou 

formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání 

Podnikání 
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

Den otevřených dveří
24. listopadu 2010.

Slaví knihovna 
i loutkové 
divadlo

Městská knihovna Velké Meziří-
čí od 12. 11. do 10. 12. slaví 121 let 
působení v naší obci. Podrobně 
o tomto výročí informovala celo-
stránková prezentace v minulém 
čísle, dnes uvnitř listu nabízíme 
další ochutnávku z oslav. Slaví 
také amatérské loutkářství. TJ So-
kol provozovala svůj loutkový 
odbor od přelomu 19. a 20. století 
s přestávkami do roku 1941. Druhé 
období se vyznačuje nepřetržitým 
působením po dobu 60 let, které 
si připomínáme nyní, v roce 2010. 
Více na straně 3 a 4.                    -ivh-

Rybáři vytáhli z Netínského ryb-
níka stovky metráků ryb. Jen kapra 
výběrového a jedničky bylo dvě stě 
šedesát metráků, k tomu dalších asi 
deset metráků dravců, tedy štik, 
candátů, sumců a zhruba deset 
metráků amurů a línů. „Marén bylo 
letos málo, jen asi dva metráky, ale 
celkově je to velice pěkný výsledek,“ 
zhodnotil Karel Báňa, vedoucí vý-
lovu střediska rybářství Velkostat-
ku Maria Podstatzká-Lichtenstein, 
a dodal, že už v létě z toho samého 
rybníka vylovili z plné vody přes 
sto metráků ryb.

Netínský je se svými devětatři-
ceti hektary katastrálně největším 
rybníkem nejen Velkostatku, ale 
v podstatě i na Velkomeziříčsku. 
Jeho vypouštění tak probíhalo asi 
tři týdny a po výlovu jej rybáři 
začali hned znovu napouštět. „Pak 
do něj nasadíme čtyřiceti až pade-
sátidekové kapry z rybníka Vrkoče, 
který je hned nad Netínským, 

Vylovili největší rybník 
Velkomeziříčska

k tomu samozřejmě dravce a na 
jaře i nějaké líny a podobně,“ 
vysvětlil Karel Báňa další obvyklý 
postup. Práce ani starosti tedy 
rybářům s výlovem rozhodně 
nekončí. Ani letošní léto nebylo 
jednoduché. Přívalové deště letos 
i vloni nejenže vyplavily plankton, 
jenž je přirozenou potravou ryb, 
ale ohrožovaly i hráze rybníků. 
„Hlídali jsme je, aby se nepro-
trhly, což se naštěstí nestalo. Jen 
na hrázi rybníka v Zadním Zhořci 
jsme museli opravovat díry,“ dodal 
Báňa.

(Pokračování na straně 5.)

Na včerejším (9. 11. 2010) usta-
vujícím zasedání nového městského 
zastupitelstva ve Velkém Meziříčí 
byli zvoleni nový starosta, mís-
tostarosta a radní města. Volba 
šla podle koaliční smlouvy, kterou 
sepsala ODS, ČSSD a Volba pro 
město, ke změnám tedy nedošlo. 
V příštím čtyřletém volebním ob-
dobí povede Velké Meziříčí nový 
starosta Radovan Necid, lídr ODS, 
která nedávné komunální volby 
v našem městě vyhrála a získala 
tak pět mandátů v zastupitelstvu. 
Po jeho boku stanul staronový 
místostarosta Josef Komínek za 
ČSSD. Tato strana získala druhý 
nejvyšší počet hlasů, což jí zajistilo 
taktéž pět mandátů. Tyto dvě nejsil-
nější strany pak také obsadily obě 
vrcholné pozice na radnici. Ačkoliv 
i třetí strana – KDU-ČSL a NK – 
obdržela od voličů třetí nejvyšší 
počet hlasů a patří jí rovněž pět 
mandátů v zastupitelstvu, nezískala 
žádný post na radnici ani v radě. 
Proč tomu tak je, bylo již zveřej-
něno ve dvou předchozích číslech 
týdeníku Velkomeziříčsko, kde 
se vyjádřili předsedové místních 
organizací dvou politických stran 
– za KDU-ČSL František Bradáč 
(v č. 38/2010) a za ODS Radovan 
Necid (č. 39/2010). 

Třiadvacetičlenné zastupitelstvo 
včera kromě toho zvolilo také 
městskou radu – vedle starosty 
a místostarosty, kteří jsou členy ra-
dy automaticky, pak budou o městě 
rozhodovat Jiří Michlíček (ODS), 

Novým starostou Velkého Meziříčí
byl včera odpoledne zvolen Radovan Necid

Miroslav Jágrik (ČSSD), ing. Vin-
cenc Záviška a Jindřich Hubl (oba 
Volba pro město-bezpp.) a MVDr. 
Ivo Šulc (Nezávislí-bezpp).

Zastupitelé, kterých bylo pří-
tomno celkem 23, hlasovali veřejně 
– zvlášť o návrhu na starostu, mís-

tostarostu i radu. Pro Necida se vy-
slovilo 18, proti bylo 5 (KDU-ČSL 
a NK). Pro Komínka 17, proti 6 
(KDU-ČSL a TOP 09). Pro radu 
17, proti 1 (TOP 09), zdrželo se 
5 (KDU-ČSL). V závěru potom 
promluvil nový starosta, který 

Právě zvolený starosta našeho města Radovan Necid promlouvá k zastupitelům a občanům na ustavujícím 
zasedání městského zastupitelstva 9. 11. 2010. Celý proslov, v němž mimo jiné poděkoval také odstupujícímu 
starostovi F. Bradáčovi, přinášíme na straně 2.                                                                            Foto: Iva Horká

poděkoval minulému vedení města 
i zastupitelům a vyzval nově zvo-
lené členy i pracovníky městského 
úřadu k týmové spolupráci. Celý 
obsah proslovu si můžete přečíst 
na straně 2.

Iva Horká

Představujeme
Ing. Radovan Necid

Narodil se 30. ledna 1967 ve Vel-
kém Meziříčí, v mládí žil v Osové 
Bítýšce. Po absolvování gymnázia 
ve Velkém Meziříčí vystudoval 
VUT v Brně, fakultu strojní, obor 
přístrojová, automatizační a re-
gulační technika. V roce 1992 se 
s rodinou přestěhoval do Velkého 
Meziříčí, je ženatý, má dvě dcery. 
V letech 1993 a 1994 byl zaměst-
nán jako realitní makléř, od roku 
1995 podniká. V roce 1996 se stal 
společníkem a jednatelem ve spo-
lečnosti Falco computer, s. r. o. se 
sídlem ve Velkém Meziříčí. Od jara 
roku 2003 je místopředsedou fot-
balového klubu FC Velké Meziříčí, 
osm let byl členem Sdružení rodičů 
při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, 
z toho poslední 4 roky byl jeho mís-
topředsedou. Domluví se anglicky, 
částečně německy. Jeho velkým 
koníčkem je sport, ať v aktivní či 
pasivní podobě. Od roku 2006 je 
členem Občanské demokratické 
strany, za niž se téhož roku stal 
zastupitelem Velkého Meziříčí. 
Poslední necelé dva roky byl také 
radním města. Je předsedou míst-
ního sdružení, místopředsedou 
oblastního (okresního) sdružení 
a členem regionální (krajské) rady 
ODS. Je také členem Bezpečnostní 
komise rady kraje Vysočina.

Připr.: Iva Horká
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23. RNDr. Miloš Vokoun, 
TOP 09

1. Ing. Radovan Necid, ODS

2. Josef Komínek, ČSSD 3. Jiří Michlíček, ODS

4. Miroslav Jágrik, ČSSD 5. Ing. Vincenc Záviška, Volba pro 
město – bezpp.

6. Jindřich Hubl, Volba pro město 
– bezpp.

7. MVDr. Ivo Šulc, Nezávislí – 
bezpp.

8. MUDr. Petr Juda, ODS 9. Ing. Vilém Lavický, ODS 10. Mgr. Jiří Hort, ODS 11.  Ing. Jan Veleba, ČSSD – 
bezpp

12. RNDr. Petr Vrána, ČSSD – 
bezpp

13. Mgr. Pavel Blažek, ČSSD

Nové vedení 
města
Podle čísel uvedených vlevo 
u jména je seřazeno nové vede-
ní města, radní a zastupitelé.

Č. 1 – starosta města
Č. 2 – místostarosta
Č. 1 až 7 – radní (neuvolnění)
Č. 1 až 23 – zastupitelé

Připravila Iva Horká

14. Ing. František Bradáč, 
KDU-ČSL

15. Ing. Vít Ráček, KDU-ČSL 
a NK – bezpp

16. Stanislav Kratochvíl, 
KDU-ČSL a NK – bezpp

17.  PhDr. Mar ie Ripperová, 
KDU-ČSL a NK – bezpp

18. Mgr. Pavla Kamanová, 
KDU-ČSL a NK – bezpp

19. MUDr. Jiří Kaše, Volba pro 
město – bezpp

20. JUDr. Karel Lancman, 
KSČM – bezpp

21. Martin Klement, KSČM 22. Mgr. Ivana Bíbrová, Nezávislí 
– bezpp

Silnice v Dolních Radslavicích
je uzavřena

Informační a interaktivní panely, 
které budou sloužit zejména dětem, 
budou umístěny na stávajícím 
okruhu Naučné stezky Balinské 
údolí a na nově vyznačeném velkém 
okruhu Naučné stezky Nesměřské 
údolí. Informační materiály budou 
použitelné pro obě naučné stezky. 
To vše má připomenout důležitost 
a nezbytnost ochrany přírodního 
dědictví. Velké Meziříčí získalo 
dotaci více než půl milionu korun, 
aby stezky propagovalo.

„Naše město je cílem turistů 
a návštěvníků nejen pro své his-
torické hodnoty, jako městská 
památková zóna, zámek, gotický 
chrám sv. Mikuláše, původně go-
tická radnice, památky židovské 
obce – židovská synagoga a mnoho 
dalších, ale je pro turistický ruch 
lákavé i z hlediska přírodních zají-

Město získalo přes půl milionu
na propagaci naučných stezek

mavostí,“ vysvětluje místostarosta 
města Josef Komínek důvod, který 
úřad vedl k podání žádosti o dotaci 
na projekt Propagace Naučné stez-
ky Balinské údolí a Naučné stezky 
Nesměřské údolí.

Cílem projektu je zviditelnění 
Naučných stezek v Balinském 
a Nesměřském údolí. Dále při-
pomenutí důležitosti a nezbyt-
nosti ochrany přírodního dědic-
tví a utváření kulturní krajiny 
v současné přetechnizované době. 
Projekt by měl být dokončen asi 
v polovině roku 2011. Velké Me-
ziříčí se na propagaci naučných 
stezek podílí společně s dotacemi 
z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihovýchod. Celkové 
náklady jsou 580 tisíc korun, výše 
dotace 536.500 Kč, podíl města 
43.500 Kč.

Poděkování za spolupráci

Za činnost ve vedení města poděkovali bývalému starostovi Vel-
kého Meziříčí ing. Františku Bradáčovi nový starosta ing. Radovan 
Necid a další zastupitelé i občané. K poděkování za dlouholetou 
spolupráci se připojila také redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Ta 
s odstupujícím starostou hodlá připravit ohlédnutí za jeho šestnác-
tiletým působením v politice. Stejně tak se můžete těšit na vstupní 
rozhovor s novým starostou města.           Text a foto: Iva Horká

Necid: Zahajujeme novou éru
V následujících řádcích přetiskujeme proslov nového starosty Radovana Ne-

cida, pronesený na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva 9. 11. 2010.
„Vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, vážení obyvatelé Velkého 

Meziříčí, dámy a pánové, začínají čtyři roky v životě našeho města, které mi 
dovolte nazvat jedním slovem: změna. Změna především v tom, že spolu budeme 
více mluvit. Více bude mluvit radnice s obyvateli, chci, aby více mluvili obyva-
telé Velkého Meziříčí se svým starostou. Město totiž nepatří radnici, město je 
nás všech, kteří zde žijeme, pracujeme a vychováváme děti. Změna bude vidět. 
Slíbil jsem to. Jsem připraven pracovat tak, abychom za čtyři roky poznali na 
první pohled, že naše město je hezčí, pohodlnější a bezpečnější. Vážení zastu-
pitelé, za posledních dvacet let se v zastupitelských lavicích vystřídaly desítky 
osobností našeho města, byli to také naši předchůdci v uplynulém volebním 
období. Těm všem patří mé velké poděkování za to, co pro náš společný domov 
udělali. Poslední dobou jsem velmi často dostával otázky a poslouchal stesky, 
co je v našem městě špatně. A já jsem odpovídal. Zkusme se raději zamyslet, 
co je v našem městě dobře a jak to udělat, aby to bylo ještě lepší. Velké Me-
ziříčí za posledních dvacet let rozkvetlo do krásy. Kromě jiných na tom má 
velkou zásluhu i můj předchůdce František Bradáč. A já ti Františku chci říct: 
z radnice můžeš odejít s velkým pocitem hrdosti na svoji práci. S tak velkým 
pocitem hrdosti, s jak velkou odpovědností já přebírám pomyslné klíče právě 
od tebe. Za naše spoluobčany, zastupitele i za sebe ti Františku děkuji. Dámy 
a pánové, jsem konzervativní člověk, tudíž vše fungující budu posilovat a vše 
nové budu prosazovat s rozvahou. Jsem aktivní a v tomto směru bych chtěl 
zahájit novou éru. A ta začíná právě dnes. Z mé strany to bude éra loajality, 
spolehlivosti a pokory. Očekávám týmovou spolupráci od všech zastupitelů a 
od městského úřadu. Očekávám, že nadřadíme budoucnost našeho města nad 
zájmy jednotlivců i skupin. Od zítřka u mě máte otevřené dveře – tak, jak jsem 
slíbil. Každý první čtvrtek v měsíci se zde v kinosále setkáme, abychom si o 
naší společné práci povídali. Začínáme už 2. prosince v 16 hodin, a tímto vás 
všechny zvu. A teď už pojďme do práce, velmi se na to těším.“

Připr.: Iva Horká

Neprodlené úplné uzavření komunikace v Dolních Radslavicích naří-
dil Městský úřad Velké Meziříčí vlastníku silnice III/03720, tedy kraji 
Vysočina. Důvodem je havárie opěrné zdi a z toho plynoucí nebezpečí 
sesuvu komunikace.

„Byli jsme na místě a museli konstatovat, že od konce srpna se trhlina 
na okraji vozovky zvětšila asi o deset centimetrů. Policie ČR měla obavy 
o bezpečnost silničního provozu a doporučila okamžité uzavření komuni-
kace,“ vysvětluje důvody uzavírky místostarosta města Josef Komínek. 
Termín otevření komunikace závisí na vlastníku, který bude závadu 
opravovat. Uzavření komunikace včetně označení objízdné trasy bude 
vyznačeno dopravním značením.   

Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ
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OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

Silničáři na Vysočině
jsou na zimu připraveni

Minulý týden spadl na Vysočinu první poprašek sněhu. Připravená 
zimní technika Krajské správy a údržby silnic Vysočiny prozatím vyjíž-
dět nemusela. Pro zmírňování následků zimy je na Vysočině připraveno 
159 sypačů, z toho 61 chemických, 90 inertních a 8 kombinovaných. 
Celý vozový park je vybaven přístroji GPS pro předávání veškerých dat 
do centrály krajských cestářů.

„V loňském roce vyrážela technika k úklidu prvního sněhu do terénu už 
15. října. Náklady na údržbu čtyř a půl tisíce kilometrů krajských silnic se 
v zimní sezoně 2008/2009 vyšplhaly na 160 milionů korun,“ uvedl Libor 
Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství. 
Od 1. listopadu začala fungovat i zpravodajská povinnost, kdy krajský 
silničářský dispečink shromažďuje údaje o stavu komunikací do celokraj-
ské databáze. „Čtyřiadvacetihodinový provoz dispečinku startuje podle 
aktuální předpovědi počasí nebo na pokyn Ředitelství silnic a dálnic. 
Pracovníci nastupují službu doslova ze dne na den,“ popisuje situaci 
Aleš Fučík, náměstek krajského ředitele Krajské správy a údržby silnic. 
Telefonní číslo dispečinku KSUSV Žďár nad Sázavou je 566 621 833.

Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Svůj profi l tvorby z období po-
sledních zhruba dvaceti let chystá 
nabídnout veřejnosti ke zhlédnutí 
velkomeziříčský fotograf Jiří Mich-
líček. Jeho výstavu nazvanou zcela 
jednoduše Foto, grafika, video 
pořádá Jupiter club a bude zahájena 
zhruba za týden. Vernisáž proběhne 
v pátek 19. listopadu od 19 hodin 
ve výstavní síni.

Název expozice jasně předesílá, 
co vše se na ní objeví. Ale zájemci 
o tento druh tvorby možná uví-
tají bližší informace samotného 
autora.

Jiří Michlíček ukáže aktuální 
ale i dvacet let staré práce

Co všechno tedy na vaší výstavě 
uvidíme?

Z fotek tam bude určitě krajinář-
ská, to je samozřejmé, taky portré-
ty, možná i nějaký akt. A hodně věcí 
z mých cest. Možná se tam objeví 
i něco z Izraele. Tam jsem byl před 
dvanácti lety a říkal jsem si, že to 
zase oživím. Odtud mám hodně 
věcí z Betléma.

Pak tam bude grafi ka – plakáty 
na kulturní akce, reklamní plaká-
ty – ale moc ne, tak tři čtyři, jen 
aby byla výstava pestřejší. A taky 
některé zajímavé novoročenky, 
tematicky zaměřené ke konkrétní 
fi rmě. Objeví se tam i kalendáře.

A jaké fi lmy ukážete?
Tak dnes to jsou v podstatě vi-

deozáznamy. Z dokumentárního 
hlediska je mám raději než třeba 
fotografi e. Na výstavě určitě budou 
k vidění Mlýny a mlynáři na Vel-
komeziříčsku, pak Vyznání z roku 
1997 – to jsme dělali ještě s Bobem 
Mikuláškem, který k tomu psal scé-
nář. Je to o historii Velkého Meziří-
čí a Pooslaví. A pro drsnější povahy 
ukážu i nějakou operaci. Je to sice 
pro otrlé, ale velice zajímavé.

Když vystavíte fotky i dvacet 
let staré, tak to budou pořízené 
asi ještě klasickou technikou, že?

Určitě ano. Návštěvníci si budou 
moci porovnat rozdíl mezi klasickou 
a digitální fotografi í – a nepoznají 
to. Ale u některých fotek techniku 
prozradím. Taky si budou moci 
srovnat snímek pořízený vysoce 
profesionálním fotoaparátem, jehož 
pořizovací hodnota je dvě stě tisíc, 
s jiným z obyčejného kompaktu 
do kapsy za pět tisíc. Ať si zkusí 
rozeznat, ze kterého přístroje která 
fotka je.

A z jaké značky techniky bude 
nejvíc vystavených snímků?

Většina jich bude z Nikonu, ale 
něco také z Canonu.

Kolikátou vaší samostatnou 
výstavou bude tahle v Jupiter 
clubu?

Měl jsem asi pět samostatných 
výstav ve Velkém Meziříčí, jednu 
v Rychnově nad Kněžnou, pak 
v Brně, v Litomyšli na zámku… no 
a v Tel Avivu, ale ta nebyla samo-
statná. Tam jsem byl s Františkem 
Bradáčem v roce 1998 v rámci 
expozice s názvem Kořeny židov-
ství v Čechách a na Moravě a dělal 
jsem z toho reportáž. Celou akci 
organizovalo třebíčské muzeum. 
Moje snímky ukazovaly židovské 
památky ve Velkém Meziříčí. Za-
jímavostí je, že se celá ta výstava 
později ztratila… Z Tel Avivu se 
ještě vrátila zpátky do České repub-
liky a nějakou dobu byla k vidění 
v Třebíči. Pak někam zmizela a poté 
jsem se dočetl, že se asi za dva roky 
objevila až v Kanadě.

Martina Strnadová

Uzavírky kolem Velkého Mezi-
říčí s koncem října zmizely. Řidiče 
trápily od jara. Nyní jsou již plně 
průjezdné hlavní tahy na Jihlavu 
i na Třebíč, otevřen je také západní 
dálniční exit na 141. kilometru D 1.

Kraj Vysočina od května letoš-
ního roku opravoval tři mosty na 
komunikaci II/602. Nejdéle trvaly 
práce na největším z mostů, pod 
nímž vedou rampy západního dál-
ničního exitu. Ten byl právě proto 

Jihlavský tah je bez dopravních omezení

po celou dobu vyřazen z provozu. 
Jeho uzavírka byla povolena až 
do 25. října. Nyní již mohou řidiči 
sjíždět či najíždět na dálnici ve 
Velkém Meziříčí po obou exitech 
– východním i západním – bez 
omezení. Most prošel opravou na 
etapy, přičemž byl průjezdný vždy 
v jedné polovině a střídavý provoz 
řídily semafory.

Další dva mosty na jihlavském 
tahu u fi rmy Auto Opel Dobrovolný 

a u odbočky na Lavičky byly během 
rekonstrukce uzavřeny úplně. Jejich 
rekonstrukce totiž spočívala ve 
zbourání staré konstrukce a posta-
vení zcela nového mostu. Kolem 
prvního z nich u fi rmy Opel byl 
tudíž provoz veden po provizor-
ní souběžné komunikaci a řízen 
světelnou signalizací. Uzavírka 
druhého mostu u odbočky na La-
vičky přinesla nejvíce komplikací. 
Objížďka totiž musela být vedena 
přes Hrbov a Svařenov pro osobní 

Městská knihovna Velké Meziříčí slaví od 12. 11. do 10. 12. neuvěři-
telných 121 let svého působení v naší obci. Kudy vedly její kroky na tak 
dlouhé cestě jsme naznačili obšírně v minulém čísle Velkomeziříčska. 
Dnes se budeme věnovat výhradně aktivitám připraveným k oslavě 
tohoto výročí nevýročí, jak říká ředitelka zmíněné instituce Mgr. Ivana 
Vaňková. „Ptáte se, proč nebyl vyzdvižen rok stodvacátý? No protože loni 
se ve městě sešlo tolik významných jubilantů, že jsme uvážlivě posečkali. 
Navíc rádi děláme věci alespoň krapet netradičně. Proto ani nepořádáme 
okázalé oslavy. Jen vás zveme do knihovny. Přijďte na návštěvu. Buďte 
u nás jako doma nebo u blízkých přátel. Právě ti se s láskou snažívají, 
aby nám s nimi bylo dobře. O totéž usilujeme i my. Jsme potěšeni značným 
zájmem veřejnosti o naše služby. Těší nás přízeň zřizovatele zrovna jako 
přátelská spolupráce s nejednou zdejší institucí. Chceme říci, že si toho 
vážíme. Chceme říci, že je nám to velkým závazkem. Především však 
chceme poděkovat. Netypicky. Hravě. A snad mile,“ vysvětluje ředitelka. 
A co pro vás spolu s kolektivem zaměstnanců připravila? DOPŘEJE-
ME VÁM aneb Podceněný ceník. Mezi oběma výše uvedenými daty 
veškeré zpoplatněné služby knihovny zlevní, vždy nejméně na polovinu. 
Registrace dospělého čtenáře bude stát jen 50 Kč, ale dítě, student či 
důchodce si připraví pouze 35 Kč. „A deset korun za první upomínku? 
Blažená představa všech notorických zapomnětlivců!“ míní Ivana 
Vaňková. SLADKÉ SNĚNÍ čili Prohlídka budovy zahalené do tmy 
a nejednoho překvapení. Dne 12. listopadu si rozbalí zážitkový dárek 
ti, kterým doma zavoněla nezvyklá pozvánka. „Doklopýtala k věrným 
čtenářům, bývalým kolegům, politickým představitelům, ochotným úřed-
níkům, notorickým spolupracovníkům, ředitelům organizací… Protože 
mají být, jak z podtitulu plyne, udiveni, nelze prozradit žádných detailů. 

Do knihovny v našem městě chodíme úctyhodných 121 let
Zrovna jako není v našich silách pozvat všechny, kteří by si to zaslouži-
li,“ podotýká omluvným tónem ředitelka. S OTEVŘENÝMA OČIMA 
tedy Roztroušený fotografi cký kvíz. Po celou dobu připomínky onoho 
nekulatého čísla se budou moci soutěživí návštěvníci toulat zrekonstru-
ovanou budovou a bedlivě se rozhlížet. „Ba co dím, téměř detektivně 
pátrat po místech pořízení netypických záběrů. Nejzdatnější luštitelé si 
odnesou speciální polštáře a deky, tolik nezbytné pro pohodlí vášnivých 
čtenářů,“ s úsměvem představuje další program knihovny, kam patří 
také prodejní výstava perokreseb Oldřicha Inochovského s názvem 
NERUŠIT. Termín je zřejmý. Nutno vyzdvihnout dernisáž chystanou 
na 10. prosince v 17.00. U této příležitosti proběhne slosování ankety 
A vy mě také nerušte!, které se jistě zúčastní všichni fanoušci autorovy 
tvorby v průběhu její prezentace. Losovat se bude výherce originální 
výtvarníkovy perokresby. „Když už budeme pokoušet Štěstěnu, vyvolíme 
také vítěze kvízu,“ přibližuje dále I. Vaňková, „tam ovšem půjde o dečky 
a polštářky. Ostatně stejně jako u třetího losu. Tentokráte z těch, kterým 
je určena poslední chystaná akce ČTU SI! Mikulášská psaníčka číst si 
bude… Nedokončená rýmovačka dává tušit, že opravdu nejsou všechny 
balíčky jen pro malé dětičky. Jsme zase v úzkých. Copak mohu vědět, co 
letos Mikuláš nadělí? Navíc když se do knihovny chystá až 6. prosince!“ 
To však zdaleka není vše, co vás může v knihovně toho času potkat. Bu-
dou také zpřístupněny webové stránky, které mají novou image. Čtenáři 
mimo to dostanou knihovnické závěsy na kliky a ti, co rádi mlsají, se 
mohou těšit na několikero stylových dobrot. „Zkrátka, doopřejeme vám 
sladké snění s otevřenýma očima. A vy možná podotknete: Nerušit! Čtu 
si!“ uzavírá nabitý program oslav ředitelka Vaňková.

Zprac.: Iva Horká

Komunikace s chodníky před 
novým domovem pro seniory 
v Čechových sadech je dokonče-
na spolu s dešťovou kanalizací 
i plynovodem, který zbývá ještě 
napojit. Nechybí ani dvě auto-
busové zastávky, které začnou 
samozřejmě fungovat až později. 
Stavbu převzalo koncem minulého 
týdne město od fi rmy Content. Ta 
realizuje ještě druhou část akce, 
tentokrát pro Svaz vodovodů a ka-
nalizací Žďársko. Jde o vodovod 
z vodojemu Čechovy sady spolu se 
splaškovou kanalizací. I tato stavba 
má být během listopadu dokončena 

Cesta k domovu 
pro seniory je dokončena

včetně terénních úprav. „Pak dojde 
k propojení vodovodu a výhledově 
i komunikace až na sídliště Čechovy 
sady dvě,“ vysvětlil ještě v pátek 
5. listopadu starosta města Franti-
šek Bradáč. 

Obě stavby jsou totiž určeny 
nejen novému domovu pro seniory, 
ale právě i nově vznikajícímu síd-
lišti. Samotná stavba domova pro 
seniory vedle domu s pečovatelskou 
službou je již hotova. Obyvatelé se 
mají ze stávajícího domova na Hor-
noměstské ulici stěhovat do nového 
již v průběhu ledna.    

Text a foto: Martina Strnadová

Dějiny amatérského loutkářství 
ve Velkém Meziříčí lze dělit na dvě 
základní období podle zřizovatele. 
První je Sokolské, druhé odborné 
a kulturní.

Tělovýchovná jednota Sokol 
provozovala svůj loutkový odbor od 
přelomu 19. a 20. století s přestáv-
kami do roku 1941. Druhé období se 
vyznačuje nepřetržitým působením 
po dobu 60 let, které si připomíná-
me nyní, v roce 2010.

Sledujeme-li počátky a vývoj 
loutkového divadla u nás v po-
sledních stoletích zjišťujeme, že 
nejprve se vyskytovalo na trzích 
a jarmarcích. Z kočovných loutkářů 
je dodnes nejznámější Matěj Ko-
pecký. Ve druhé polovině 19. sto-
letí zřizovaly vlastní amatérské 
loutkové scény spolky, zejména 
tělovýchovné organizace Sokol, 
které se orientovaly hlavně na 
dětské diváky. Tak tomu bylo i ve 
Velkém Meziříčí. Zde jsou docho-
vány např. informace z roku 1927, 
kdy se 12. 11. uskutečnilo loutkové 
představení hry Princezna žába. 
Zrodem systematické loutkářské 
činnosti se stalo vystoupení pro-
fesionálního zájezdového souboru 
prof. Skupy v květnu 1933. V zápětí 
nato se objevila v týdeníku Velko-
meziříčsko zpráva: „Tělovýchovná 
jednota Sokol Velké Meziříčí při-
pravuje loutkové hry, ke kterémuž 
účelu zakoupila loutkové divadlo 

moderně vybavené a loutky umě-
lecky řezbované.“ První předsta-
vení se uskutečnilo 7. října 1933 na 
jevišti sokolského sálu na náměstí. 
Týdeník Velkomeziříčsko o něm 
referoval: „V neděli zavítal do 
Sokolovny Kašpárek a uspořádal 
se svojí družinou premiéru ve hře 
Panoš Jiří, kde si rázem získal pří-
zeň četných návštěvníků.“ Jako vět-
šina jiných byla i velkomeziříčská 
loutková scéna založena na typické 
postavičce Kašpárka s hlavním 
zaměřením na dětské publikum. Od 
sezony 1933/34 do skončení sezony 
1940/41 byla až na malé výjimky 
uskutečňována představení každou 

neděli od října do dubna následující-
ho roku. Typické názvy her v tomto 
období byly Kašpárek a loupežník, 
Sokolí pramen, Kašpárek kra-
jánkem, Zakletý rytíř, Princezna 
Cimprlína, Pohádka pozpátku. Na 
rozdíl od divadla živých herců, 
kde se uvádí jmenovité obsazení 
rolí, zůstávají herci a vodiči loutek 
anonymní – bezprostřední styk s di-
váky zajišťuje postava Kašpárka. 
U loutkového divadla jsou též po-
třební organizátoři a technici. Proto 
jen několik známých jmen z tohoto 
období: učitelka Slepičková, učitel 
Kvasnička, prof. Kvapil, Komrs.  

   (Pokračování na straně 4.)

Loutkové divadlo oslavilo 60 let činnosti

dopravu. Nákladní vozidla měla 
objízdnou trasu po dálnici, což 
mnozí řidiči nedodržovali a jezdili 
také přes obě místní části i přesto, 
že často zaplatili pokutu. Jejich 
obyvatelé si tak vytrpěli své. Práce 
byly proto urychleny a ukončeny 
dřív. Most byl zprovozněn od prv-
ního září.

Krajská komunikace II/602 je 
tedy nyní ve směru na Jihlavu plně 
průjezdná.

Martina Strnadová

Slavnostní otevření výstavy k 60. výročí loutkového divadla proběhlo 
minulou sobotu (6. 11. 2010) odpoledne.               Foto: Simona Fňukalová

Opravou prošel i most u fi rmy Auto Dobrovolný. Foto: Martina Strnadová

Po rekonstrukci je most nad dálničním exitem Velké Meziříčí západ. 
Foto: Martina Strnadová
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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

Info: www.acvm.ic.cz

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015

OKÉNKO POLICIE  158

Co je co
Minulý týden jsem v autě poslouchal Český rozhlas 1. Moderátorka infor-

movala o dopravní situaci ve Francii: „Dne 1. listopadu se ve Francii slaví 
den Všech svatých. Je to obdoba našich Dušiček. Lidé navštěvují hřbitovy. Je 
třeba počítat s různými problémy v dopravě.“ Je to jeden z příkladů častých 
nepřesností ve sdělovacích prostředcích. A proto to zkusme nějak vysvětlit.

Katolická církev dne 1. listopadu na celém světě slaví slavnost Všech 
svatých. Radujeme se, že mnoho z našich zesnulých už dosáhlo spásy 
(prostě hovorově řečeno – jsou v nebi). V mnoha evropských zemích je 
to den pracovního klidu nebo i státní svátek (např. Slovensko, Polsko). 
Stejná církev dne 2. listopadu na celém světě slaví Vzpomínku na všechny 
věrné zemřelé, čemuž se říká lidově Dušičky. Je to den, kdy se modlíme 
za duše v očistci, aby co „nejrychleji“ dosáhly spásy (prostě hovorově 
řečeno – dostaly se do nebe). Oba tyto dny, a také období před a po těchto 
dnech je časem, kdy lidé, nejenom věřící, vzpomínají na zesnulé.

Dny, které následují po sobě, by nás měly vést nejenom k památce na 
zesnulé, ale měli bychom si uvědomit mnohem podstatnější věc. A to, že 
svět není omezen jenom na to, co je viditelné. Jsem přesvědčen, že Oni 
jsou pořád s námi, a to ne jenom v našich myšlenkách. To, co je duchovní 
částí člověka (v teologii a fi lozofi i označené termínem duše) existuje kolem 
nás. Katechizmus katolické církve hovoří o třech stavech v církvi, které 
tvoří jedno communio – společenství. Jsme to my, potom ti, kteří jsou 
svatí (spasení) a zemřelí, kteří prožívají své očištění (zdokonalení v lásce, 
jak říkají někteří teologové). Víra v ono společenství, kterému se říká 
společenství svatých (dříve svatých obcování) byla velkou pomocí pro ty, 
kteří byli za víru pronásledovaní. Stačí tedy vzpomenout českého teologa 
dr. Josefa Zvěřinu, který neustále opakoval, že víra v jedno společenství 
svatých a zemřelých mu pomohla vydržet čas, kdy byl uvězněn.

Oni jsou tady, s námi. My pomáháme jim, oni nám. Nezapomeňme na 
to, když budeme stát u hrobů, pokládat věnce a zapalovat svíčky.

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 10. 11. do 14. 11. 2010
Středa 10. 11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
 7.00 mše sv. za Boženu Liškovou a rodinu Bílkovu o. M. P.
16.30 Oslavice mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 11. 11. památka sv. Martina, biskupa
 7.00 mše sv. za manžela, rodiče Hladíkovy a 3 syny o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Karla Chalupu a duše v očistci o. M. P.
17.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 12. 11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 8.00 mše sv. za Josefa a Miladu Studených 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 Josefa
 a Annu Doležalovy a syna Pavla o. M. P.
18.00 mše sv. pro biřmovance na Moráni o. L. Sz.
Sobota 13. 11. památka sv. Anežky České, panny
 7.00 mše sv. na poděkování za dosažení svobody
 jak náboženské tak občanské o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče a sestru Marii o. L. Sz.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 14. 11. – 33. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Ludmilu a Stanislava Fňukalovy,
 rodinu Dvořákovu a Fňukalovu o. M. P.
 9.00 mše sv. za Leopolda Skryju, rodiče a sourozence o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za rodiče Štěpánkovy
 a Pacalovy o. F. S.
18.00 mše sv. za Stanislava a Miladu Kratochvílovy,
 syna, dvoje rodiče a rodiny s dětmi o. M. P.
10.30 Martinice – pout’ k poctě sv. Martina o. L. Sz.

Farní oznámení
V našich modlitbách pamatujme na účastníky národní poutě do Říma. Ve 
středu ve 13.30 a v 18.00 je náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní 
mši sv. bude teologická hodina věnovaná dějinám církve.
V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání.
V pátek v 18.00 v kostele na hřbitově bude mše sv. pro biřmovance. V so-
botu v 8.00 bude setkání všech ministrantů. V sobotu v 19.30 bude příprava 
na manželství II. téma. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
Za týden v neděli bude sbírka věnovaná na úhradu zálohy za elektřinu 
v kostele – 55.000 Kč. Kalendáře na postavení na rok 2011 můžete za-
koupit ve farní kanceláři za cenu 55 Kč. Již si můžete objednávat mše 
sv. na rok 2011.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 12. 11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Lázničkovy, syna a duše 
 v očistci o. M. P.
Neděle 14. 11. – 33. Neděle v mezidobí
9.45 Horní Bory mše sv. volný úmysl o. M. P

V m i nu lé m 
škol n í m roce 
navázala naše 
Základní škola 
Křižanov spolupráci s německou 
školou v Dachau a společně jsme 
podali projekt, jehož cílem je 
podpoř it u žáků zájem o život 
a problémy dětí v jiných zemích 
Evropy, zvyky, ekologii atd. Jde 
o mezinárodní projekt Comenius 
a bude probíhat ve spolupráci 
s Německem, Španělskem, Itálií, 
Finskem, Rumunskem a Sever-
ním Irskem. Iniciátorem celého 
projektu byli Turci, kterým však 
nakonec projekt neschválili. Hlav-
ním tématem společného projektu 
je Voda v našem životě.

Projekt má několik částí. V prv-
ní děti představí sebe, školu, své 
město, oblast i zemi. V další části 
budou žáci zkoumat vodu ve všech 
jejích podobách (potoky, řeky, 
rybníky, studánky, přehrady), ale 
i různá skupenství vody (sníh, led, 
vodní pára). Dále čistotu vody, 

Mezinárodní projekt Comenius
čističky, pitnou 
vo d u ,  bu dou 
měř it  teplotu 
vody v jednot-

livých ročních obdobích, provádět 
jednoduché pokusy s vodou apod. 
Součástí budou i hry ve vodě, na 
ledě, na sněhu. Všechny akce budou 
dokumentovány, jednotlivé výstupy 
zveřejňovány na stránkách školy 
na internetu, v tisku, dojde i k vzá-
jemné výměně vyučujících, dětí 
a společným konzultacím. Na závěr 
uspořádáme společný vodní festival 
všech zúčastněných zemí. Projekt 
bude probíhat po 2 roky a zapojí 
se do něj všichni žáci 1. stupně. Ale 
i žáci 2. stupně budou plnit některé 
úkoly projektu. Dorozumívacím 
jazykem je angličtina, a tak se nám 
jistě tímto zajímavým způsobem 
podaří podpořit u žáků zájem o vý-
uku anglického jazyka. Kromě dětí 
bychom rádi do některých úkolů 
projektu zapojili i rodiče, obec 
a celou naši veřejnost.

Mgr. D. Širhalová  a Mgr. R. Širhal

Aleš Linsbauer – architekt a lidumil
Počátkem listopadu uplynulo 115 let od smrti architekta Aleše 

Linsbauera. Narodil se 10. prosince 1839 v Hodíškově, kde jeho rodina 
vlastnila rychtu. Po studiích architektury ve Vídni zakončil své vzdělávání 
na pražské polytechnice a pak nastoupil praxi u svého strýce, stavitele 
Františka Schmoranze ve Slatiňanech. Později pracoval jako asistent na 
technice v Praze a věnoval se také samostatné činnosti.

Mezi jeho stavitelské počiny patří například vodovod z Vídně do 
Simmeringu nebo domy v Praze a Táboře. Vedle monumentálních staveb 
se věnoval i drobnějším pracím, jako návrhům hřbitovních náhrobků 
nebo pomníků. Podle jeho návrhů ve spolupráci se sochařem Eduardem 
Wesselym byly v 60. a 70. letech 19. století zhotoveny také litinové plynové 
kandelábry na mnoha místech Prahy. Několik z nich ještě dodnes stojí na 
Hradčanském náměstí.

Velkou pozornost věnoval rodnému Ho-
díškovu, kde postavil škrobárnu a poskytl 
tak obyvatelům vesnice příležitost k vý-
dělku. Podle jeho projektu byla vystavěna 
kaple i škola v obci.

Ve Velkém Meziříčí zakoupil Aleš 
Linsbauer roku 1891 škrobárnu v bývalém 
Mácově mlýně na Ostrůvku a přestavěl ji. 
Dnes na jejím místě stojí budovy Agromo-
toru. Byl také autorem projektu budovy 
měšťanské školy ve Velkém Meziříčí za 
kostelem (dnes ZŠ), kde počítal i s pro-
storami pro mateřskou školu, knihovnu 
či muzeum.

Zemřel 6. 11. 1895 ve Velkém Meziříčí 
a je pochován na starém hřbitově.   -ripp-

Již 390 let uplynulo 8. listopa-
du od bitvy na Bílé hoře, která 
znamenala porážku vzbouřených 
českých stavů. Po „zklidnění“ 
situace popravou 27 příslušníků 
šlechty a měšťanstva v následují-
cím roce (21. 7. 1621) Ferdinand II. 

Vykradl auto
Neznámý pachatel využil 4. 11. 2010 v době od 11.15 do 11.25 hodin 

zapomnětlivosti majitele, který neuzamknul své auto. Automobil byl 
zaparkován v areálu fi rmy na ulici Otínská v Měříně. Z vozidla zmizela 
navigace a kožená příruční taška. Způsobená škoda činí 6.400 korun.

Stále kradou naftu
Neznámý pachatel v době od 1. do 2. 11. 2010 odčerpal 166 litrů motoro-

vé nafty ze dvou zaparkovaných nákladních vozidel v Měříně. Poškozené 
fi rmě vznikla škoda převyšující 4.000 korun.

Dopravní nehody – říjen
V měsíci říjnu vyjeli policisté na Žďársku ke třiačtyřiceti dopravním 

nehodám. Při kolizích utrpělo 5 osob těžké zranění, 13 jich bylo zraněno 
lehce a dva účastníci zemřeli. Celková škoda dosahuje téměř 1.900.000 
korun. Oproti minulému měsíci se zvýšil počet nehod s lesní zvěří celkem 
na 9. I počet srážek s chodcem se navýšil na číslo sedm a právě chodci se 
podíleli na dvou tragických nehodách u Svratky a v Polničce. Tři nehody 
se staly na přechodu pro chodce v ranních hodinách, kdy byla snížená 
viditelnost a přecházející byli oblečeni do tmavého oblečení.

Protože nastává období, kdy snížená viditelnost bude častější, dopo-
ručujeme nejenom chodcům, ale i cyklistům používat refl exní materiály 
na oblečení. Ty umí odrážet světlo na vzdálenost až 200 metrů a řidič 
má dostatek času zareagovat a zabránit kolizi. V tmavém nebo modrém 
oblečení je chodec takřka neviditelný. Kdy používat refl exní pásky, ná-
šivky a další věci, které zvýší viditelnost účastníka silničního provozu? 
Například v podzimním nebo zimním období, pokud je zatažená obloha, 
za mlhy nebo když prší, sněží, v noci apod.

Jana Martincová, PČR, vybráno z archivu PČR

Poznámka k výročí úmrtí Tita Kršky
V souvislosti s nedávným 110. výročím úmrtí průkopníka hasičského 

hnutí Tita Kršky chci upozornit na záhadu, která se týká uvádění dat 
narození i úmrtí této významné osobnosti.

V různých materiálech se uvádí celkem pět různých dat narození (11. 8., 
12. 8., 11. 12. 1841, 1. 8., 12. 8. 1842). Nejzajímavější jsou i různorodá data 
na pamětní desce na „Kotvičce“ a na pomníku na starém hřbitově, kde je 
na rozdíl od ostatních (24. 10.) uvedeno i jiné datum úmrtí (25. 10.).

Přispěje-li někdo k vyřešení této záhady, jistě to ještě více potvrdí 
význam tohoto vynikajícího zakladatele moravského hasičstva, k jehož 
odkazu se Sbor dobrovolných hasičů s úctou právem hlásí.

Spolu s oběma pěknými články v č. 38 (z 27. 10. 2010) by čtenáři na-
čerpali i další důležitou informaci.                            Mgr. Karel Kotačka

Českobratrská 
církev evangelická

14. 11.: 9 hodin – bohoslužby
16. 11.: 17 hodin – biblická hodina 
(Hrbov)
17. 11.: 14.30 hodin – děti
18. 11.: 18 hodin – biblická hodina
21. 11.: 9 hodin – bohoslužby, 
14 hodin – biblická hodina (Jab-
loňov)
23. 11.: 18 hodin – biblická hodina 
(Vaneč)
Zveme k účast i na bohosluž-
bách a dalších setkáních. Pokud 
není uvedeno jinak, konají se 
v Husově domě (Velké Meziří-
čí, U Světlé 24). Více: www.vel-
ke-mezirici.evangnet.cz    -PJ-

Bitva na Bílé hoře
upevnil svou pozici a český stát se 
na dlouhých 300 let stal součástí 
habsburské monarchie. Tak tato 
bitva, která netrvala déle než dvě 
hodiny, měla pro obyvatele českých 
zemí dlouhodobé následky.

-ripp-

Loutkové divadlo oslavilo 60 let 
nepřetržité činnosti

(Pokračování ze strany 3.) 
V počátečním období okupace 

(1939–1941) došlo k podstatnému 
zdokonalení scény i zavedení hu-
debního doprovodu. Novinkou se 
stalo maňáskové divadlo. Typickým 
doprovodným prvkem loutkových 
představení od roku 1933 bylo 
doplnění fi lmovou groteskou a tý-
deníkem. Plakáty na sokolské tabuli 
i další propagace byly uváděny vě-
tou „Nazdar děti, nazdárek, klaní 
se vám Kašpárek.“

V polovině roku 1941 však došlo 
k zákazu veškeré činnosti Sokola 
a zabavení jeho majetku. Nebyl to 
však úplný konec. Hrálo se v sou-
kromí. Důležitou osobností již od 
poloviny třicátých let byl arch. 
Vladimír Neumann, který navrho-
val scény her, ale i vyřezával loutky 
a podporoval divadlo zvláště po 
roce 1941.

Znovuobnovení 
činnosti pod 

patronací 
odborového svazu 

Kablo
V krátkém období obnovení 

TJ Sokol po roce 1945 nevznikl již 
loutkářský odbor. Sokol ve své pů-
vodní podobě na konci čtyřicátých 
let již neexistoval. Město tím ztra-
tilo původní kulturní zázemí. To si 
uvědomil i tehdejší ředitel slibně 
se rozvíjejícího podniku Kablo 
Bohumil Severa a hledal náhradu 
v činnosti odborů. V závodním 
klubu tak vznikly mimo jiných 
i kroužky loutkářský nebo taneční 
(soubor Vysočina). U znovuob-
novení činnosti loutkohereckého 
souboru ve Velkém Meziříčí tak 
před šedesáti lety při tehdejším 
ROH v Kablu stáli tři lidé: Mi-
roslav Rosa, s technickými a or-
ganizačními schopnostmi, Jasna 
Mikulášková, která se s touto čin-
ností již setkala, neboť oba rodiče 
hráli, a Václav Slabý, který působí 
v souboru dodnes. K nim později 
přibylo asi dalších šest sedm lidí 
(Chlouba, Plačková, Kolomazník, 
Bernreiter, Maloušková, Zahál-
ková, Wehrenberg). Představení 
hráli s loutkami asi čtvrtmetrovými 
a stáli v prostoru učňovské školy na 
Poříčí, v dřevěné stavbě na nádvoří. 
Vedoucím souboru se stal Miroslav 
Rosa. V období po roce 1950 se 
divadlo několikrát stěhovalo. Nej-
prve z Poříčí do Jednotného klubu 
pracujících (JKP) na náměstí. Po-
tom do sálu na Obecník a konečné 
působiště nalezlo v roce 1977 na 
speciálně upravené scéně v JKP. 
V roce 1955 vystřídal M. Rosu ve 
vedení souboru Hugo Wehren-
berg, obětavý a umělecky nadaný 
vedoucí, který působil v této funkci 
s malou přestávkou až do jara 2001. 
Jedním ze členů souboru byl v še-
desátých letech i pozdější ředitel 
JKP Ivan Vítek, který se nejen 
zasloužil o vybudování nové scény, 
ale i nadále soubor podporoval. 
Technické vybavení na Obecníku 
i nové scéně zajišťovalo odborné 
družstvo sídlící v Únanově u Zno-
jma vedené p. Maškem. Od roku 
2001 řídí a vede loutkový soubor 
Zdeněk Svoboda, který využívá 

bohaté režisérské a organizační 
zkušenosti získané z divadla živých 
herců. V roce 2010 se ujímá režie 
Kateřina Maloušková.

Nečekaný a nepříjemný úder do 
činnosti souboru zasadila povodeň 
v roce 1985. Zaplaven byl sál i je-
viště kulturního centra. Vzhledem 
k zavěšení většiny loutek u stropu 
se však většina z nich zachránila. 
Před povodní vyjížděli velkomezi-
říčští loutkáři i do okolních vesnic 
a škol s tzv. mobilním divadlem. To 
však bylo povodní zničeno. Soubor 
se zúčastnil i loutkářské soutěže 
v Třebíči. Uskutečnil zájezd do 
profesionálního Skupova divadla 
v Praze. Byla též navázána spolu-
práce s několika divadly v jiných 
městech.

Připomeňme si některé bývalé 
členy souboru sledovaného období 
mimo zakladatelů a vedoucích: Ma-
rie Kyjánková, Miroslav Krejska, 
Simona Borůvková, Libuše Bílko-
vá, Vlasta Bílková, Karel Hlávka, 
Kateřina Novotná, Hana Hořín-
ková, Petr Doležal, Iva a Tomáš 
Komínkovi, Miloslava Slavíková, 
Jarmila Slabá, Martina Dohnalo-
vá, Iva Husáková, Iva Pospíšilová, 
Jaroslav Burian, Tomáš Mrazík, 
Jaroslava Slabá, Pavel Slabý, Jaro-
mír Pařízek.

Současnost
Loutkoherecký soubor je duší 

loutkového divadla ve Velkém 
Meziříčí. Má 21 členů, kteří ve 
svém volném čase využívají pod-
mínek v Jupiter clubu a pravidelně 
nacvičují pohádková představení 
pro nejmenší diváky již více jak 
půl století. Patří k nejaktivnějším 
zájmovým útvarům ve městě. 
Svým zázemím patř í loutkové 
divadlo v Jupiter clubu k jedněm 
z nejhezčích v kraji Vysočina. 
V depozitáři je uloženo okolo 250 
loutek. Mezi nimi najdeme i velmi 
známe kopie televizních BROUČ-
KŮ. Nejpopulárnější a nejoblíbe-
nější postavičkou je však Kašpárek. 
Loutkoherecký soubor v období 
říjen-březen odehraje téměř dvacet 
představení, která jsou většinou 
vyprodaná. Činnost loutkoherec-
kého souboru přispívá významnou 
měrou k zachování a rozvinutí kul-
turní tradice v oboru loutkářského 
umění, které se výrazně podílí na 
tvorbě kulturního dědictví pro další 
generace ve městě, regionu. Vytváří 
dětem prostor pro jejich fantazii, 
přispívá k utváření jejich charakte-
rových vlastností. Loutkoherci také 
spolupracují i na jiných projektech 
mimo scénu divadla. Např. modero-
vání vánočního koncertu či uvedení 
adventních světýlek na náměstí ve 
Velkém Meziříčí.

Současný loutkoherecký sou-
bor pracuje ve složení:

Marie Doležalová, Martina Bra-
dáčová, Katka Maloušková, Lenka 
Maloušková, Jiří Severa, Dominik 
Janoušek, Erik Janoušek, Lucie 
Pantůčková, Zdeněk Svoboda, 
Antonie Svobodová, Václav Slabý, 
Vladimír Mikýsek, Aleš Pol, Ra-
dim Svoboda, Ondřej Severa, Rena-
ta Šoukalová, Jana Štursová, Radka 
Jiřičková, Veronika Kozmonová, 
Lucie Augustová, Petra Duchtíko-
vá.   Zpracoval: Antonín Dvořák



Dopravní společnost přijme

pro vnitrostátní dopravu 
u Měřína – společnost Lidl.

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

■ 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.
■ Náhradní díly na Peugeot 306 
– veškeré. Tel.: 608 034 567.
■ Ječmen ozimý, jakékoliv množ-
ství, 310 Kč/q. Tel.: 566 520 629.
■ 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.
Koupím
■ Monitor k notebooku HP Com-
paq nc 6320. Tel.: 732 203 787
Nemovitosti
■ Prodáváme ve Velkém Meziříčí 
byty 3+1 ul. Krškova a U Světlé; 
rodinný dům v Jabloňově; chaty ve 
VM a na Letné; st. pozemek v Kři-
žanově; halu v průmysl. zóně ve VM. 
Reality Vysočina. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám pozemek na výstavbu 
RD v obci Oslavice, výměra cca 
1500 m2 – možno rozdělit na dvě par-
cely. Kopaná studna, sítě u pozem-
ku. RK nevolat. Tel.: 774 919 844.
■ Prodám byt 3+1 v OV na Bez-
ručově ulici po rozsáhlé rekon-
strukci. Volejte po 14. hodině. Tel.: 
776 322 899. RK nevolat.
■ Prodám byt 3+1 po rekonstruk-
ci na ul. Poštovní. Tel.: 604 691 775
■ Vyměním byt 3+1 v Jihlavě za 3+1 
ve Velkém Meziříčí. Tel.: 602 669 018.
■ 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.
■ Dražba RD v Dobré Vodě 
u Kř ižanova. Vyvolávací cena 
430.000 Kč. Tel.: 777 028 938.
Pronájem
 ■ Pronajmu byt 2+1 nebo kan-
celář na ulici Novosady 4. Tel.: 
777 003 036.
■ Pronajmu nový byt 2+kk, čás-
tečně zařízený, na ulici Sluneční, 
ihned k dispozici. Nájem 6.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 608 226 223.
■ Pronajmu nově zrekonstruova-
ný domek 1+1 se soc. zařízením ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 773 211 267.
■  G a r á ž  u  S v ě t l é .  Te l . : 
737 543 726.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě pro 1 osobu. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu zařízený byt 2+1. 
Tel.: 737 663 150.
■ Hledám podnájem pro 1 osobu 
ve Velkém Meziříčí a blízkém okolí. 
Tel.: 605 437 711.
■ Učitel hledá podnájem bytu 1+1 
nebo 1+kk ve Velkém Meziříčí. Pro-
sím, nabídněte. Tel.: 777 874 822.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. U Svět-
lé ve VM. Volný od 1. 12. Tel.: 
724 231 207.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu nebo koupím (i poz-
ději) RD ve Velkém Meziříčí a blíz-
kém okolí. Tel.: 725 778 999.
Vyměním
■ Svařovací inventor 160 A, nový, 
v záruce, za svářečku Triodyn KS 
250 a výše. Tel.: 606 605 738.
Daruji
■ Milá krotká koťátka. Tel.: 
605 751 713.
■ 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.
■ Napeču drobné cukroví, tru-
bičky, věnečky, rolády a řezy. Tel.: 
605 172 431.
■ Kdo daruje nebo za symbolic-
kou cenu prodá starší pánské kolo 
i nepojízdné. Tel.: 602 512 757.
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.

Prodám
■ Garážová vrata dubová, tří-
dílná, 270×270 cm ½ sklo, včetně 
ocel. rámu – 12 tis. Kč. Garáž. vrata 
v. 268×266 cm, dvoj. plech, uvnitř 
polystyren, bez rámu – 3 tis. Kč. 
Vzduchotlak. čerpadlo na olej, naf-
tu – 400 Kč. Použité krumpáče bez 
násady à 50 Kč. Propanbut. láhve 
2 kg à 90 Kč. Malá naft. kamínka do 
garáž. dílny 150 Kč. Žluté drátěné 
sklo v kov. rámu š. 225, v. 50 cm na 
zábradlí 150 Kč. Cihly nové kvalitní 
vhodné na komín, 100 ks á 3 Kč, 
15 ks tvárnic 23×26×60 à 20 Kč. Ka-
meninovou rouru, světlost 15 cm, 
délka 125 cm, vhodnou na nástavec 
komína 50 Kč. Kameninovou rouru 
sv. 20 cm, délka 100 cm, 150 Kč. 
Kanystr na benzín z druhé svět. vál-
ky pro sběratele. Tel.: 566 522 741.
■ El. bojler 80 l, kombinovaný 
bojler 160 l, kombinovaný bojler 
240 l, náhradní díly na Felicii 
(diesel), poličku v. 190, š. 70, hl. 
40, motocykl Cagiva, Avii na sou-
částky + chladicí komplet kabinu, 
120 l šuplíkový mrazák. Cena dle 
dohody. Tel.: 739 902 188.
■ Štěňata německého špice střed-
ního, bílého bez PP. Cena 500 Kč. 
Tel.: 737 986 734.
■ Disky kol na: Škodu Felicii, Peu-
geot 306, Opel, Ford. Zimní pneu 
175/70-13. Tel.: 608 034 567.
■ Dětskou autosedačku. Pěkná, 
zachovalá. Tel.: 777 034 567.
■ Škodu Felicii 1,3, nová STK na 
dva roky, eko poplatek za přepis je 
již uhrazen, tažné zařízení, centrální 
zamykání, barva modrá, pěkný stav. 
Cena 23.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Nábytek – obývák + ložnice – 
r. v. 1965, dětský pokoj – r. v. 1980, 
kuchyňský stůl. Tel.: 725 647 172.
■ Šroťák kamenný, hydraul. 
rozvaděč, motor 5,5 kW – 2.900 ot., 
hasičskou stříkačku PS – 8. Tel.: 
732 724 122.
■ Zimní gumy na favorita R-13, 
nové, jeté jen jednu zimu, na discích. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 603 990 875.
■ Kombinovaný truhlářský stroj, 
tov. výroby. Pila, srovnávačka 
š. 25 cm, dlabačka menší velikosti 
+ 13 ks dlabacích vrtáků průměr 
6–14 mm, cena 7.000 Kč. Dohoda 
možná. Tel.: 724 140 931.
■ Rozkládací gauč s úložným pro-
storem a křeslo. Vše ve výborném 
stavu. Rozložený gauč poslouží jako 
dvoupostel. Materiál – černá kožen-
ka. Cena 7.500 Kč. Tel.: 777 735 224.

■ 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.
■ Brambory balené po 25 kg, 
cena 7 Kč/kg. Tel.: 737 916 835.
■ El. bojler – ležatý, Dražice, 152 l, 
výkon 2 kW, 2 roky starý. Dále litino-
vé radiátory – Kalor, 200 článků, jako 
nové. Cena dohodou. Tel.: 721 115 741.
■  Podvozek k mar ingotce , 
délka 7 m, cena 4.000 Kč. Tel.: 
733 530 356.
■ 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.
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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, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

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

ve čtvrtek 11. 11. od 16 hodin z Karlova (od hřbitova), od 16.30 hodin 
od Poexu a v 16.40 hodin z parkoviště u Billy. Hlavní průvod za koněm 
– 17.10 hodin z parkoviště u Arény. S sebou světýlka, pláště třeba z pro-
stěradel. Těší se pořadatelé.                                                                      -jk-

Otevírám: Suchou pedikúru 
pro ženy i muže
Kde: Hornoměstská 357 (podloubí)
Kdo: B. Pařilová, tel.: 774 121 257
Kdy: dle objednání po–so

vás zvou dne 18. 11. 2010 na 
zahájení prodeje vánočních 
dekorací, doplňků a dárků.
V tento den také oslavíme 
1. výročí otevření prodejny 
dárkem za každý nákup pře-
sahující 200 Kč.

Květinka 
Náměstí 80
Velké Meziříčí
tel.:
777 952 925

Dny otevřených dveří
* Střední škola řemesel a služeb

Velké Meziříčí, Hornoměstská 35,
středa 24. listopadu 2010 od 10 do 17 hodin

* Gymnázium Velké Meziříčí, 
Sokolovská 27, středa 24. listopadu od 15 do 17 hodin

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
V sobotu 13. 11. 2010

od 16 hodin

řidiče

Výlov začal před sedmou hodinou ranní. Rybáři ryby hned třídili i vážili 
a pak odváželi na sádky.                                 Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) Vý-
lov Netínského rybníka probíhá 
jednou za dva roky. Ten letošní se 
konal v pátek 5. listopadu a zařadil 
se mezi více než patnáct dalších, 
které letos rybáři Velkostatku již 
mají za sebou, a další asi dva, jež 
je ještě čekají. Jen někde je před-
běhli kormoráni s vydrami, kteří 
dokážou nadělat pořádné škody. 
Akce přilákala množství dospělých 
i dětí z okolí. Někteří postávali na 
hrázi již od sedmé hodiny ranní, 
kdy se začalo, a sledovali tři desítky 
rybářů při práci. Ti nejprve klikami 
a bidly plašili ryby a naháněli je 
tak na lovisko na podložní síť, tu 
pak zatáhli a začali z ní tahat ryby 
na přebírku. Třídili je podle druhů 
a velikosti – nejprve dravce, bílou 
rybu a kapra výběrového, tedy tří 
a vícekilového a jedničku pod tři 
kilogramy. Ryby hned na místě 
zvážili a ty pak již putovaly do 
nákladních aut a rovnou na sádky 
v Mostištích. Některé si ale zájemci 
mohli koupit živé přímo na místě 
– kapra za šedesát a marénu za 
pětaosmdesát korun za kilogram. 
Vánoční vyčištěný kapr pak bude 
k dostání za sedmdesát korun za 
kilogram a právě z Netínského ryb-
níka se jich na sváteční stůl dostane 

Vylovili největší rybník Velkomeziříčska

nejvíc. A to mnozí lidé o Štědrém 
večeru ani nebudou tušit, že mají 
na talíři rybu z tzv. nebeského ryb-
níka. Tak se totiž říká těm, které 
zásobuje hlavně voda spadlá z nebe 
a Netínský mezi ně patří. Podle Jána 
Regendy z Velkostatku je takových 
rybníků na Vysočině nejvíc, na 
rozdíl od průtočních, které jsou na 
potoku, či bočních, kam přitéká 
voda náhonem. Takové jsou napří-
klad sádky v Mostištích.

Zajímavé podívané přálo i poča-
sí. Výlov neprovázelo to tradiční 
chladné a sychravé podzimní. Na-
opak, první listopadový pátek patřil 
mezi neobvykle teplé dny. Přesto 
přihlížejícím přišly vhod i teplé ná-
poje, které byly na místě ke koupi. 
V nabídce občerstvení pochopitelně 
nechyběly ani ryby na roštu. Ať již 
pstruh či kapr, obojí vypadalo velmi 
lákavě a dle hodnocení těch, kteří 
okusili, i neméně skvěle chutnalo. 
A na závěr došlo i na jednu skoro 
zapomenutou tradici. „To po skon-
čení výlovu zvolají rybáři »Hoří!« 
a přihlížející lidé mohou jít vybírat 
zapomenuté ryby,“ připomněl Ján 
Regenda a potvrdil, že i tentokrát 
se návštěvníci výlovu Netínského 
rybníka tohoto starého zvyku 
dočkali.          Martina Strnadová

Kapry za 60 korun a marény za 85 korun za kilo si zájemci mohli koupit 
hned na místě.                                                   Foto: Martina Strnadová

Hledám brigádníky
na rozvoz knih (vhodné i pro 

důchodce), oblast Třebíč. 
Tel.: 603 335 868.

Restaurace U Bílého koníčka
vás zve na

tradiční zvěřinové hody
U Bílého koníčka od středy 17. 11. do neděle 21. 11. 2010. 

Tel.: 566 522 687.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon: 566 782 009;
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz; www.velkomeziricsko.cz

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.

Společnost Draka Kabely, s. r. o., přední výrobce kabelů, vodičů 
a kabelových svazků, hledá pracovníka na pozici:

Referent prodeje
Náplň práce
● Přijímá poptávky a objednávky od zákazníků
● Zajišťuje a zaznamenává plnění sjednaných zakázek 
● Aktivně sleduje otevřené objednávky a po vyřízení obchodního případu 

je uzavírá
● Jedná se zákazníky o případných změnách sortimentu, možností 

dodacích podmínek
● Zodpovídá za vypracování dokladů – dodacích listů, faktur, vývozních 

a celních dokladů pro obchodní případy
● Zajišťuje dopravní dispozice pro jednotlivé obchodní případy
● Spolupracuje při řešení reklamací
● Spolupracuje při objednávání zboží na sklad (ze sesterských společností)
● Aktivně se podílí na procesu segmentace trhu
Požadavky
● Aktivní znalost Aj nutností
● Ukončené SŠ vzdělání
● Komunikativnost, odpovědnost
● Schopnost týmové spolupráce
● Praxe v obchodním oddělení výhodou
Nabízíme
● Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
● Perspektivní a odpovědná práce v dynamickém kolektivu
● Možnost vzdělávání a osobního růstu
● Řada zaměstnaneckých výhod (příspěvek na stravování, příspěvek na 

životní pojištění, týden dovolené navíc, pokrývání nákladů na vzdělávání, 
stabilizační odměna)

Zájemci zasílejte své životopisy na e-mail adresu:
magda.svobodovadraka.com, popř. na Personální oddělení 
společnosti Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99,
594 01 Velké Meziříčí. Bližší informace na adrese: www.draka.cz.

nejen zahradní nábytek

Podniková prodejna nabízí
• Kvalitní čalouněný nábytek za nízké ceny
• Štípané krbové dřevo buk/dub v různých délkách
• Dřevěný zahradní nábytek s velkými slevami

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Provozní doba: pracovní dny 7–16 hodin
ostatní dny zavřeno

INGELD – areál Jestřabec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)

Tel.: 566 523 414, www.ingeld.cz

Firma ELCT-TY, s. r. o.
nabízí

prodej a montáž 
tepelných čerpadel 
za výhodné ceny.

Jihlavská 2134,
Velké Meziříčí.
www.elct-ty.cz

elctty@gmail.com
tel.: 739 652 519

Ke každé objednávce plošné inzerce
uzavřené od 10. listopadu 2010 (včetně)
vám nabízíme
novoroční blahopřání ve velikosti
objednaného inzerátu ZDARMA. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, 
kontaktujte nás na tel.: 566 782 009, 739 100 979
nebo na e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.

ZP MV ČR se zásadně vymezuje vůči pouličním 
náborářům jiných pojišťoven, kteří vás nutí ke změně 
zdravotní pojišťovny ve spěchu a bez dostatku 
potřebných informací. 

Nepodlehněte iluzím, že na ulici dostanete informace 
úplné a pravdivé. Čekají vás jen komplikace.

ZP MV ČR do ulic nikdy neposílala, neposílá a posílat 
nebude žádné pouliční náboráře.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen jednou ročně.

Vážení současní
i budoucí klienti, 
těšíme se na vaši 
návštěvu
v důstojném 
prostředí našich 
klientských center 
po celé ČR.

Pavel Kříž
radí

Předejděte problémům
a neuzavírejte změnu
zdravotní pojišťovny na ulici.

PF
 20

11



Číslo 40 10. listopadu 2010 strana 7

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

KINO JUPITER CLUB
LISTOPAD 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

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

Svatební „ano“ si dne 14. listopadu 
roku 1950 řekli 
manželé Čermákovi 
z Kochánova, 
od té doby letos uplynulo rovných 
60 let a společně dnes slaví diaman-
tovou svatbu. 

K tomuto významnému výročí 
vám přeje celá rodina 

hlavně pevné zdraví 
a život ať vám přináší 

jen to krásné.

Dne 11. 11. 2010 uplyne 6 let, kdy 
nás navždy opustila paní 
Libuše Kučerová. 

Stále vzpomínají 
manžel a synové s rodinami. 

Dne 8. 11. 2010 by se dožil 80 let 
pan 
Josef Štěpánek 
z Oslavice. 

Stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, koncertní sál
Datum P/B/V Předmět přednášky/besedy Kdo přednáší

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
30. 11. přednáška Vojenská mise voj. kaplan Petr Svoboda
7. 12. přednáška Cesta do Indie ing. Miroslava Kneslová

Klub železničních modelářů 
DDM Velké Meziříčí pořádá 
IV. ročník výstavy

Sobota, neděle 13.–14., 20.–21. listopadu a navíc středa 
17. listopadu 2010 v suterénu Základní umělecké školy 
Velké Meziříčí, Poříčí 808/7, v době od 13 do 18 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.

McHappy Day – pátek 19. listopadu
Jako každoročně, tak i letos pořádá společnost McDonald’s celosvěto-

vou charitativní akci. Letos je to již podeváté, kdy McDonald’s celosvětově 
v jeden den organizuje akci tohoto typu. Tento den totiž půjde polovina 
tržeb z prodeje všech porcí hranolků a 100 % z prodeje samolepek 
Pomocná ruka na výstavbu Ronald McDonald House pro nemocné děti 
a jejich rodiny přímo v areálu motolské nemocnice. McDonald’s věnuje 
prostředky získané v tento den ve prospěch Ronald McDonald House 
Charities po celém světě.

Děkujeme vám, že i vy pomůžete darovat dětem lepší vyhlídky a vy-
kouzlit tak kýžený úsměv na jejich tvářích.

Kolektiv restaurace McDonald’s Velké Meziříčí.

ZO Českého svazu včelařů 
Velká Bíteš pořádá

Honební společenstvo Lhotky zve členy na

25. 11.–30. 11. 2010 
Klub kultury Velká Bíteš.

Sobota 4. 12. 2010 v 18 hodin, kulturní dům Lhotky. 

Zubní pohotovost
Sobota 13. 11. MUDr. Aleš Ja-
noušek, U Hř iště 552, Měř ín, 
tel.: 566 544 165. Neděle 14. 11. 
MUDr. Eva Peňázová, Vratislavo-
vo nám. 12, Nové Město na Mor., 
tel.: 566 616 900. Před vyhledáním 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohoze-
ny.           Zdroj: http://www.nnm.cz

úterý 16. 11. Studenec
sobota 20. 11. Vídeň

Divadelní představení s Josefem Dvořákem

Neděle 21. listopadu 2010 v 19 hodin, kulturní dům, Velká Bíteš. Před-
prodej vstupenek v recepci restaurace U Raušů. Vstupné 230 Kč.
Soutěž pro čtenáře o volné vstupenky na toto představení: 
Kde měla tato hra v roce 1981 svoji premiéru? 
Správné odpovědi zasílejte na přiloženém kuponu do redakce týdeníku Vel-
komeziříčsko do 17. 11. (včetně). Kontakty najdete v tiráži nebo na webu.

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 
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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. listopadu 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. 

výstava k 60. výročí 
obnovení činnosti 
loutkohereckého souboru 
ve Velkém Meziříčí.

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

čtvrtek 25. listopadu,
v 19.30 hodin, velký sál 

Jupiter clubu

Prodej na programovém 
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 20. listopa-
du 2010 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 

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

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.

13. listopadu 2010 od 20 hodin v KD NETÍN.
Hudba Vysočinka, trubači MZLU Brno.

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. 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PAVLÍNOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KTERÁ SE KONÁ DNE 20. 11. 2010
V KULTURNÍM DOMĚ V UHŘÍNOVĚ
K TANCI A POSLECHU HRAJE M.E.Š.
BOHATÁ TOMBOLA
ZAČÁTEK V 19.30 HODIN
MYSLIVECKÁ KUCHYNĚ 

Upozornění

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné 35 Kč. Rezervované vstu-
penky je nutné vyzvednout do pátku před termínem loutkového divadla. 
Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 ho-
din. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                   -prog-

* do 14. listopadu, Galerie synagoga
Velké Meziříčí

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

výstava obrazů umělců s meditační 
praxí Falun Gong
www: http://falunart.org/

* do 15. listopadu, prodejní galerie Dvorek, Meziříčská 109 

– výstava prací
autorů,  kteří žijí, 
či žili v Křižanově
nebo mají
ke Křižanovu a okolí
osobní vztah. 

* do 28. listopadu, Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi

– tkané a textilní výrobky, malované hedvábí, keramika

– výstava výtvarných umělců Horácka, z Velkého Meziříčí jsou zde 
zastoupeni: šperkař Miroslav Štěpánek a malíři Jaroslav Vyskočil 
a Bořivoj Pejchal

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových pořádá 
v pátek 10. prosince 2010 od 19 hodin ZÁVĚ-
REČNOU BAREVNOU PRODLOUŽENOU 
(platí pro účastníky obou kurzů).
Hraje taneční skupina M.E.Š., DJ BOND.
Vstupné pro veřejnost: 80 Kč, 20 Kč místenka. 
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek od 15. listo-
padu 2010 na program. oddělení JC, tel. 
566 782 004, 566 782 005.

který se měl konat 11. 11. 2010 v 19 hodin ve Velké Bíteši, 
bude přeložen na 3. 11. 2011.

Peníze vám budou vráceny v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš.                                                                                     -ICVB-

Vánoce a písničky Janka Ledeckého již patří neodmyslitelně k sobě. 
Vánoční náladu si tak budete moct naladit s písněmi Ryba rybě, 
A od těch časů, Sliby se maj plnit a moha dalšími. Ale nepřijdete ani 
o Jankovi evergreeny jako jsou Proklínám, Pěkná nebo Budu všech-
no co si budeš přát. Tento výjimečný koncert, kdy Janka doprovází 
kromě jeho kapely také smyčcový kvartet Nostitz Quartet, budete 
moci navštívit 8. 12. 2010 od 19.30 hodin. Koncert se uskuteční 
na velkém sále Jupiter clubu a je nám potěším vám prozradit, že 
Jankovo pozvání, společně si zazpívat, přijal i Pěvecký sbor ZUŠ 
Velké Meziříčí pod vedením Zdeňky Němcové. Vstupenky si můžete 
zakoupit již teď na programovém oddělení Jupiter clubu za 290 Kč. 
Rezervované vstupenky, prosíme, vyzvedávejte do týdne od jejich 
rezervace. Děkujeme.                                                                    -pp-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 19. prosince a v pondělí 
20. prosince od 18 hodin na velkém sále Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON 
si vás dovoluje pozvat na

v sobotu 11. prosince 2010 od 20 hodin na velkém sále.
S úvodními takty zazní vánoční písničky a během večera budeme 

hrát k poslechu i k tanci.

Rezervace vstupenek na program. oddělení tel.: 566 782 004-5.

Vstupné: 100 Kč
Rezervace míst od 22. 11. 2010 na program. oddělení Jupiter clubu 
tel.: 566 782 004-5.

Vánoční zpívání na zámku
Rodina Podstatzkých pořádá v neděli 12. prosince 2010 v 17 hodin

5. jubilejní koncert
Jožka Šmukař zpívá vánoční písně
za doprovodu svojí cimbálové muziky 

Arie Tosky či Ave Maria v podání sólistky Mgr. Dany Fučíkové 
za varhanního doprovodu Petra Sobotky

Žesťový kvintet zahraje nejen vánoční koledy

Dětský pěvecký sbor Netín 
pod vedením Vladimíra a Martiny Sklenářových

a Duo Helena Klimešová a Věra Kuklíková
s klávesovým a kytarovým doprovodem 

Dvě báby a spol. 
s doprovodem kytary, kláves a akordeonu

Zvuk, světla a videoprojekce: MusicData Velké Meziříčí

Koncert se koná na vnitřním nádvoří velkomeziříčského zámku.
Pro posluchače je připraveno tradiční teplé občerstvení studentů 

SŠŘS Velké Meziříčí, jemuž vévodí vynikající vánoční punč.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na rekonstrukci

varhan v Netíně.
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

CURLING
Liga starších dorostenek

BK VM – ŠBK Sadská 39:85 
(20:49)
V sobotním ligovém zápase narazil 
tým starších dorostenek na soupeře, 
který byl lepší ve všech herních 
činnostech, zúročil své dlouholeté 
ligové zkušenosti a zasloužené 
zvítězil. Výsledek je až příliš kru-
tý, nicméně i v tomto zápase bylo 
několik pěkných chvil v podání 
domácího týmu. Děkujeme všem 
přítomným divákům a fanouškům 
za velkou podporu našeho týmu!
Sestava a body domácích: Petra 
Syslová 11, Jasna Rapušáková 8, 
Vendula Marková 6, Lucie Mikulo-
vá 4, Veronika Kryštofová 4, Anna 
Kamanová 2, Lucie Nováková 2, 
Lucie Štáhlová 2, Radka Vaďurová, 
Zuzana Fňukalová, Šárka Buková 
a Dagmar Zezulová, trenér Tomáš 
Rapušák.

OP žákyně
BK VM – BC Vysočina Jihlava 
58:60 a 71:51
V sobotu dopoledne žákyně hostily 
tým z Jihlavy. V prvním zápase 
v dramatické koncovce naše hráčky 
podlehly o dva body, když se skóre 
v závěru přelévalo na obě strany. 

V koncovce byl šťastnější tým z Jih-
lavy. Do odvety nastoupil domácí 
tým s odhodláním vrátit soupeři 
vše i s úroky. V průběhu zápasu si 
naše hráčky budovaly náskok, který 
zvyšovaly bod po bodu. Nakonec se 
skóre zastavilo na dvacetibodovém 
rozdílu. I přes porážku v prvním 
zápase mohou být domácí hráčky, 
které jsou vedené trenérským tan-
demem Kamil Hugo a Petr Filla, 
spokojené.
Sestava týmu domácích: Lenka Ko-
žená, Vendula Holubová, Kristýna 
Čermáková, Julie Ráčková, Domi-
nika Syslová, Kateřina Kryštofová, 
Hana Krčmářová, Barbora Kučero-
vá, Marie Drlíčková, Kateřina Fi-
krová, Tereza Chlumská, Karolína 
Čermáková, Kristýna Dvořáková 
a Monika Sedláčková.           -rap-

Příští program:
OP mladších dorostenek: 13. 11. 
v 9.00, v 11.00 BK Velké Meziříčí 
– Valosun Brno
OP muži: 13. 11. 17.00 BK VM – 
Sokol Střelice; 14. 11. 10.00 BK VM 
– Basketsport Boskovice; 20. 11. 
17.00 BK VM – Sokol Adamov; 21. 
11. 10.00 BK VM – ASK Blansko.
A k t ual it y oddí lu najdete na 
www.basketvm.cz.

 -rap-

Starší žáci si domácím vítězstvím 
udržují šanci na žákovskou ligu, 
dorostenky i přes bojovný a obě-
tavý výkon prohrály v Otrokovi-
cích, mladší žákyně si v domácím 
soutěžním turnaji připsaly pouze 
jedinou výhru.

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol VM – Sokol Újezd u Brna 
28:22 (13:9)
Proti soupeři, v jehož řadách na-
stoupil na svůj věk „abnormálně“ 
fyzicky vybavený nejlepší střelec 
soutěže, se vstup do utkání našim 
chlapcům vydařil. Osobní obrana 
na soupeřovu hráčskou indivi-
dualitu nesla úspěch v podobě 
častých chyb jeho spoluhráčů a do 
přestávkové pauzy se dařilo udržo-
vat si větší brankový odstup (4:0, 
8:2, 11:5). Po změně stran jsme se 
zbytečnými chybami a nepřesnou 
koncovkou dostali do problémů, 
čehož aktivní soupeř začal více 
než zdrávo využívat (17:16, 19:20). 
Štěstí, že několik akcí Újezdských 
zůstalo nevyužito a našim se nao-
pak podařilo efektivně tyto situace 
zužitkovat. Zrychlený a zejména 
bezchybný přechod do útočné 
fáze v samotném závěru znamenal 
zasloužilé a již bezproblémové 
vítězství (42. min. 20:20, 47. min. 
27:22), které nám pak dává velkou 
šanci na postup do celostátní žá-
kovské ligy. Výborný výkon podali 
v defenzivní činnosti David Pavliš, 
na postu spojky Jan Veselý.
Hráli: Drápela Vojtěch – Veselý Jan 
(8), Pavliš David (6), Lečbych Jan (5), 
Janíček Martin (4), Stupka Tomáš 
(3), Blaha Tomáš (2), Svoboda Filip, 
Macoun Filip, Pospíšil Martin, Pa-
žourek Tomáš, Klapal Vojtěch. Tre-
néři Janíček Martin, Kaštan Karel.

1. liga mladší dorostenky
TJ Jiskra Otrokovice – Sokol VM 
31:23 (15:12)
Souboj sousedů prvoligové tabulky 
byl hodně poznamenán zraněními 
a dalšími důvody „ořezanou“ se-
stavou našeho mladičkého kádru. 
I přesto jsme do souboje vstoupili 
s odhodláním a vervou, které se 
dařilo společně s bojovným duchem 
přetavit v poměrně kvalitní a oku 
lahodící férové měření sil. Oba 
týmy se po počáteční nervozitě za-
čaly prosazovat kombinačními ná-
paditými útočnými akcemi (6. min. 
2:0, 6:5). Domácí, fyzicky zdatnější 
a zejména herně vyrovnanější kádr, 
měl mírně navrch. Naše střely v této 
fázi postrádaly přesnost a razanci, 
v obranné fázi jsme pak „nestíhali“ 
zahušťovat prostor na brankovišti 
(10:6, 13:9). V závěru poločasu po 
nepřesnostech domácích střelkyň 
nám vysvitla jiskřička naděje v po-

době tří brejkových situací. Ty však 
nedokázaly naše méně zkušené 
hráčky úspěšně zakončit. Naopak 
domácí tým po neomylné koncovce 
odcházel na přestávku spokojenější 
a to s třígólovým náskokem. Po 
změně stran úzký kádr našich „zku-
šených“ sebral fyzické a zejména 
morální síly a postupně začal mít 
více ze hry, dokázal srovnat bran-
kový poměr (40. min. 17:17). V této 
fázi hodně mrzí několik chybných 
přihrávek a mnohdy i smůla při 
zakončení, což opět vrátilo Otro-
kovickým psychickou sílu. Dalším 
důležitým faktorem byla změna na 
postu brankářky a zejména na roz-
díl od našich stoprocentně využité 
brejkové situace. To vše pak vedlo 
k rozhodujícímu „trháku“ v utkání 
(23:17, 28:18). Závěrečné minuty, 
dohrávané „z povinnosti“, již pak 
nemohly nijak ovlivnit zasloužené 
vítězství domácích. 7 m  3/0:4/3, 
bez vyloučení.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(10/2), Závišková Iva (4/1), Janeč-
ková Denisa (3), Partlová Markéta 
(2), Sedláčková Klára (2), Necidová 
Kristýna (1), Koudelová Eliška (1), 
Doležalová Romana, Bačová Soňa. 
Trenéři Záviška, Partlová.

Východočeská divize mladší 
žákyně

Turnaj Velké Meziříčí
Poslední soutěžní turnaj zahájily 
naše hráčky výraznou prohrou se 
suverénním lídrem soutěže – Hav-
líčkovým Brodem. Soupeřova vy-
sunutá obrana nedala příliš mnoho 
prostoru k zakončení. Druhý duel 
s Žirovnicí byl daleko vyrovnanější, 
zejména po úvodní patnáctiminu-
tovce. Po přestávce jsme se přestali 
prosazovat přes kompaktní obranu 
soupeřek, výsledkem byla druhá 
turnajová porážka. V pořadí dalším 
duelu s hráčkami Ledče se díky 
excelentnímu úvodu zadařilo získat 
si náskok a po změně stran pak zvý-
raznit i brankový rozdíl. Vyrovna-
nou partii s Pardubickými rozhodly 
soupeřky kvalitnějším hráčským 
kádrem. Naše družstvo „přezimuje“ 
na čtvrté příčce podzimní tabulky.
Sokol VM – Jiskra Havlíčkův Brod 
5:18 (0:7), Žirovnice 9:17 (6:8), 
– Ledeč nad Sázavou 17:3 (7:2), 
– SHK D-P Pardubice 10:16 (5:8)
Hrály: Šabacká Jarmila (2) – Zá-
višková Kateřina (17), Uchytilová 
Agáta (16), Pavlíčková Tereza 
(6), Pacalová Lenka, Buchtová 
Eliška, Zezulová Denisa, Bíb-
rová Daniela. Trenéři Jelínková, 
Závišková, Vidlák.        -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 17. listopadu
11.00 1. liga ml. dorostenky – 
HC Zlín         www.hazenavm.cz

MSDD starší dorost
SK Hanácká Slávia Kroměříž 
B – FC VM 1:1 (1:0)
Branky: Zapletal (30.) – Kuřátko 
(58.). Rozhodčí: Gloser – Doležal, 
Dostálek. Diváků 50. Sestava: 
Pöpperl – Polák, Štefka, Pokorný, 
Pospíšil – Kozuň, Prchal, Jahoda 
(45. Kuřátko), Smejkal, Malec 
(77. Kameník) – Liška.
Na poslední podzimní utkání jsme 
zajížděli do Kroměříže, která na 
tom byla bodově stejně jako my. 
Čekal nás tedy nelehký úkol.
Zápas jsme začali ze zajištěné obra-
ny, ale rychlým přesunem dopředu 
jsme zbytečně kazili míče, které 
soupeř zachycoval. První nebezpeč-
nou akci zápasu si vypracovala Kro-
měříž, když musel Pöpperl tvrdou 
střelu vyrazit na roh. Ve 20. min. 
po krásném rohu Lišky hlavičkoval 
Štefka těsně nad břevno. Postupně 
jsme začali mít územní převahu, 
a to potvrdil i Liška, který prošel 
ve vápně přes pět hráčů, ale jeho fi -
nální střelu brankář vyrazil na roh. 
Ve 30. min. po špatném zapresování 
hráčů musel náš obránce faulovat 
před hranicí vápna a z následují-
cího PVK Zapletala šla Kroměříž 
do vedení. Ve 33. min. po dobrém 
vyběhnutí Pöpperla proti soupeři 
skončila střela v jeho náručí.
Na začátku druhého poločasu jsme 
mohli jít do vedení, když po PVK 
Pokorného nedal Polák nikým nea-
takovaný v malém vápně hlavou jas-
ný gól. Další akci po straně zahrával 
Pospíšil dlouhým centrem do vápna, 
ale Kuřátko mířil hlavou mimo brá-
nu. V 55. min. prošel v malém vápně 
přes tři hráče Kozuň, ale jeho střela 

skončila v boční síti. V 58. min. 
po krásném PVK Lišky do vápna, 
hlavičkoval Kuřátko přesně pod 
břevno a bylo to 1:1. V 72. min. po 
akci domácích střílel útočník těsně 
vedle tyče. V 75. min. utekl Smejkal 
v pokutovém území, ale střílel do 
brankáře, který míč vyrazil na malé 
vápno. Tam stál úplně osamocen 
Liška, ale nepochopitelně přestře-
lil a zahodil tak jednoznačný gól. 
V 83. min. přihrával Kozuň pod 
sebe na Prchala před velké vápno, 
ale ten bez přípravy střílel unáhleně 
nad bránu. „Nedáš, dostaneš“ se 
mohlo potvrdit v 86. min., když po 
chybě Pokorného na středu hřišti 
získal míč útočník a jeho samostat-
ný nájezd excelentně zneškodnil 
Pöpperl. 
Zápas se podle našich předpokla-
dů vyvíjel špatně, ale postupným 
tlakem jsme srovnali a mohli jsme 
ještě vsítit gól. Závěr utkání mohli 
rozhodnout domácí, ale remíza je 
pro oba týmy zasloužená. Podzimní 
sezonu jsme skončili na 11. místě 
s 13 body. Doufáme, že jaro bude 
pro nás zdařilejší.        -ls, sme-
 1. Pelhřimov 13 9 3 1 33:11 30
 2. Líšeň 13 9 2 2  33:16  29
 3. Břeclav 13 8 3 2  40:8 27
 4. Vyškov 13 7 3 3 39:21 24
 5. Žďár n. S. 13 6  2 5 29:28 20
 6. Bohunice 13 6  2  5 30:32 20
 7. Veselí n. M. 13  5 4  4  26:19  19
 8. Havlíčkův Brod 13  6 1 6  29:39 19
 9. Sparta Brno B 13 3 5  5 23:18 14
10. Prostějov 13 4 2  7  20:37 14
11. Velké Meziříčí 13 4 1 8  25:36  13 
12. Kroměříž B 13 3 4 6  26:31 13
13. Otrokovice 13 2 4 7  10:31 10
14. Vrchovina 13 1 0 12  7:43 3

MSDD ml. dorost
Kroměříž B – FC VM 3:1 (1:1)
Střelci: 30. Bradáč. Rozhodčí: 
Doležal; ž. k. 0:1; diváci 35. Se-
stava FC VM: Řeháček (60. Sysel) 
– Benda, Voneš (28. Pokorný), 
Nápravník, Procházka – Komínek, 
Štefka, Ráček, Bradáč – Zsihovics 
(55. Smejkal)
Hosté se stále potýkají s velkou 
marodkou hráčů. Tentokrát jim 
chyběli čtyři hráči základní sestavy. 
Proto museli kádr doplnit třemi 

hráči starších žáků. Ve vyrovnané 
první půli se vedení ujali domácí po 
přímém kopu. Za hosty vyrovnal 
v 30. minutě Bradáč. Ve druhé půli 
byli jasně lepší Velkomeziříčští, 
vytvořili si místy velkou územní 
převahu a mnoho šancí, které 
trestuhodně neproměnili. Domácí 
spoléhali na rychlé brejky a dvakrát 
hosty gólově potrestali. Hosté dřeli 
do konce zápasu, ale zcela selhali 
v koncovce.

-kol-

Dorost
HC Znojemští orli – HHK VM 4:4 
(1:0, 2:1, 1:3)
Branky: 2 Střecha F., Suk, Burian 
P. Asistence: Štěpánek, Krejčí. Se-
stava HHK: Hladík – Suk, Kučera, 
Krejčí, Kejda – Vondráček, Špaček, 
Krejčová, Střecha F., Burian, Štěpá-
nek L., Jašek, Crha.
Krajská liga dorostu JM, VY a ZL
1. HC Uherské Hradiště 7 6 1 0 69:7 13
2. SKHKM Hodonín B 7 6 1 0 48:11 13
3. HHK Velké Meziříčí 7 4 1 2 33:21 9
4. HC Znojemští orli 7 3 1 3 27:22 7
5. HC Uherský Brod 7 2 0 5 21:56 4
6. VSK Technika Brno 7 1 0 6  6:57 2
7. HC Blansko 6 0 0 6  9:39 0

Starší žáci
HC Znojemští orli – HHK VM 5:7 
(3:5, 1:1, 1:1)
Branky: 2 Lainka, 2 Strnad, 2 Kam-
pas J., Kampas M. Sestava HHK: 

Vitešník (Juda J.) – Smažil, Bezák, 
Kampas F., Jaroš, Fiala – Kampas 
M., Lainka, Tlapák – Strnad, Kam-
pas J., Burian – Bernat, Tichý, Čer-
venka. Vyloučení: 2:3, v oslabení: 
0:2. Střely na branku: 24:30
Sobota 13. 11. 2010 HHK VM – SK 
Minerva Boskovice, začátek utkání 
ve 12.15 (ZS Velké Meziříčí)

Mladší žáci
HC Znojemští orli – HHK VM 
14:4 (6:1, 2:1, 6:2)
Branky: 2 Úlovec, Mynář, Nevěčný. 
Sestava HHK: Svoboda – Báňa M., 
Báňa D., Pacalová, Zeisel, Karásek 
– Šilpoch, Úlovec, Mynář – Juda M., 
Nevěčný, Loup – Lavický, Kapusta, 
Juráček. Vyloučení: 1:4, využití: 
1:0. Střely na branku: 54:17.
Sobota 13. 11. 2010 HHK VM – SK 
Minerva Boskovice, začátek utkání 
v 9.45 (ZS Velké Meziříčí)    -hhk-

V curlingové hale v pražských 
Roztylech proběhlo 28. října 2. kolo 
ligy curlingu vozíčkářů a družstvo 
z Velkého Meziř íčí sehrálo tř i 
zápasy s celky Praha B, reprezen-
tace Polska a Slovenska. Byl to boj 
i o průběžné 3. místo. Velkomezi-
říčští první zápas po zlepšeném vý-
konu v závěru vyhráli, ale na repre-
zentaci Polska a Slovenska nestačili. 

Do fi nále v březnu je třeba odehrát 
tři kola a doufejme, že zlepšený vý-
kon přiblíží velkomeziříčské hráče 
na stupně vítězů ve fi nále MČR.
Dne 30. října jela trojice vozíčkářů 
P. Gottlieb, J. Coufal a M. Bartů-
něk bojovat o dobré umístění ve 
stolním tenise do sportovní haly 
v Praze Pankráci. Ve své kategorii 
obsadil první místo P. Gottlieb a na 
druhý stupínek vystoupil J. Coufal. 
M. Bartůněk obsadil 4. místo.  -char-

Okresní přebory
OP 1

Nížkov C – VM B 7:11
body: Kampas Jan 3/1, Klíma 
Tomáš 3/1, Šoukal Slavomír 2/2, 
Skryja Marek 1/3
čtyřhra: Klíma, Kampas; Šoukal, 
Skryja
VM B – Velká Bíteš 16:2
body: Klíma Tomáš 4/0, Kampas 
Jan 4/0, Skryja Marek 4/0, Šoukal 
Slavomír 3/1
čtyřhra: Klíma, Kampas

OP 2
Nové Veselí – VM C 7:11
body: Kořínek Stanislav 3/1, Bed-
nář Ivan 3/1, Buk Martin 3/1, Zelený 
David 0/4
čtyřhra: Bednář, Zelený; Buk, 
Kořínek
VM C – Sněžné B 17:1
body: Dvořák František 4/0, Buk 
Martin 4/0, Bednář Ivan 4/0, Koří-
nek Stanislav 3/1
čtyřhra: Bednář, Buk; Kořínek, 
Dvořák

OS B
VM D – Rovečné C 15:3
body: Zelený David 4/0, Prachař Vít 
4/0, Vodák Petr 3/1, Zelený Tomáš 
1/0, Schabský Luboš 2/1
čtyřhra: Zelený D., Prachař
Uhřínov B – VM D 2:16
body: Zelený David 4/0, Vodák 
Petr 2/0, Schabský Luboš 2/0, Caha 
Martin 3/1, Prachař Vít 3/1
čtyřhra: Zelený, Prachař; Caha, 
Vodák

OS A
VM E – Polnička C 3:15
body: Juda Zdenek 2/2, Prachař 
Václav 0/4, Němec Tadeáš 0/4, 
Liška Patrik 0/4
čtyřhra: Prachař, Liška
Žďár n. S. H – VM E 18:0
body: Juda Zdenek 0/4, Prachař 
Václav 0/4, Němec Tadeáš 0/4, 
Minařík Jakub 0/4
Třetím a čtvrtým kolem pokračova-
ly o víkendu okresní přebory. Naše 
B dvakrát vyhrálo a dotáhlo se na 
vedoucí Žďár. Družstvo C dokázalo 
taktéž dvakrát vyhrát a je na čele 
tabulky. V obou utkáních jsme sou-
peře k ničemu nepustili a všechny 
body spravedlivě zůstaly Velmezu. 
Nově hrající družstvo D také nepro-
hrálo a společně s Vlkovem vede 
OS sk. B. V neděli přivítáme právě 
Vlkov, se kterým si to rozdáme 
o první místo tabulky. Naše nej-
mladší družstvo hrálo doma proti 
Polničce. Soupeři vyhráli a odvezli 
si všechny tři body. Pěkné dva body 
uhrál Juda Zdenek. O týden později 
zavítalo toto družstvo do Žďáru. Na 
domácí hráče jsme jasně nestačili 
a odjeli jsme s debaklem 18:0. Ko-
nečný výsledek je dosti krutý, ve 
třech dvojhrách jsme prohráli 3:2 na 

sety a chybělo více štěstí v koncích 
setů. V sobotu proběhl bodovací 
turnaj starších žáků v Jihlavě. Ty 
bývají kvalitní a účastní se ho 
nadějní mladí hráči celé Vysoči-
ny. Na turnaji také startovali naši 
starší žáci. Nejvíce se dařilo Judovi 
a Minaříkovi.
Veškeré jednotlivé soutěže, tabul-
ky, úspěšnosti atd. stolního tenisu 
najdete na internetových stránkách 
www.pinec.info
V sobotu dne 13. 11. hraje naše áčko 
zase venku dvojzápas KP 1. První 
utkání začíná v 9.30 hodin v Telči 
a druhý zápas v 15.30 hodin v Pel-
hřimově.                                   -pk-
Tabulka kraj. přeboru 1. třídy

 1. Třebíč A 5 5 0 0 50:15 15
 2. Nížkov 5 5 0 0 50:21 15
 3. Humpolec 5 4 0 1 46:29 13
 4. H. Brod B 5 4 0 1 43:29 13
 5. Chotěboř B 5 3 0 2 37:30 11
 6. V. Meziřičí 5 2 1 2 42:39 10
 7. Telč B 5 2 0 3 31:46 9
 8. Jihlava C 5 1 1 3 30:45 8
 9. Pelhřimov B 5 1 0 4 33:46 7
10. TJ Žďár B 5 1 0 4 31:45 7
11. Náměšť 5 1 0 4 27:42 7
12. Ledeč 5 0 0 5 17:50 5
Tabulka kraj. přeboru 3. třídy

 1. Vladislav 5 4 1 0 49:27 14
 2. Jaroměřice 5 4 0 1 46:30 13
 3. Pacov 5 4 0 1 46:31 13
 4. Pelhřimov C 5 3 1 1 44:32 12
 5. Přibyslav 5 3 1 1 44:32 12
 6. Lhotky 5 2 2 1 45:39 11
 7. Chotěboř D 5 2 0 3 38:41 9
 8. Černovice A 5 2 0 3 37:40 9
 9. Polnička 5 0 3 2 41:47 8
10. Kámen 5 1 1 3 38:45 8
11. TJ Žďár D 5 0 1 4 26:49 6
12. Pelhřimov D 5 0 0 5 9:50 5

-pl-
Okresní přebor II. třídy

SK Sokol Lhotky B – Autocolor 
Oslavice B 15:3
Sestava Lhotky: Doubek 3,5, Musil 
3,5, Nevrtal T. 3,5, Večeřa 4,5

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – SK Dolní 
Heřmanice B 15:3
Sestava Lhotky: Krčál 4,5, Marek 1, 
Nevrtal T. 4,5, Rössler 4, Vondrák 1

Okresní soutěž
TJ Sokol Vlkov A – SK Sokol 
Lhotky D 2:16
Sestava Lhotky: Holubář F., Kupka 
M., Kupka V. 2, Marek        -chyl-

Okresní přebor III. třídy
Po vyrovnaném zápase prohrál Uh-
řínov těsným poměrem bodů.
Sokol Žďár n. S. C – SK Ježek 
Uhřínov A 10:8
Body za Uhřínov: Chmel F. 3, Ba-
zala J. 2,5, Komínek Z. 1,5 Svoboda 
P. 1 bod.

Okresní soutěž
Uhřínov B – Velké Meziříčí 2:16
Body za Uhřínov: Necid V. 1, Krejčí 
V. 1 Krejčí T. 0, Uchytil J. 0

-chme-

V neděli 26. 12. 2010 proběhne již 14. ročník vánočního turnaje o po-
hár starosty města v malé kopané. Zájemci nechť se přihlásí na tel. 
čísle 608 126 661 u Dana Rause. Startovné ve výši 1.000 Kč můžete 
uhradit v hotovosti v prodejně elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí.
Pozor, omezený počet startujících.                                Daniel Raus

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
Vstupné – bruslící 20 Kč,
doprovod 10 Kč

-vid-

Mužstvo staršího dorostu.                                        Foto: archiv FC VM
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MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

BASKETBAL
MSD sk. D

FC VM – Viktoria Otrokovice 
0:5 (0:1)
Střelci: Jurčík 3 (71., 84., 86.), Alexa 
2 (42., 47.). Rozhodčí: Beneš – Po-
daný, Mikyska, ž. k. Berka (31. + 
39. – č. k.), L. Němec (67.), P. Mucha 
(86.) – Dujka (36.), Vavruša (56.), 
Čermák (32.), Jurčík (68.), Alexa 
(87.). Diváků 368. Sestava FC VM: 
Chalupa – Z. Mucha, Večeřa, P. Mu-
cha, J. Krejčí (73. Bouček) – Dufek, 
L. Němec, Berka, Netrda (79. Mu-
cha O.) – Veselý (56. Ďurica).
Podle papírových předpokladů měli 
první housle hrát domácí. V reálu 
bylo všechno jinak. Po seznamovací 
desetiminutovce hosté zjistili, že 
soupeř si dává na čas, a začali nepří-
jemně dotírat na hráče Velmezu už 
na jejich polovině, což jim v 9. min. 
vyneslo dva slepené rohy, i když bez 
dalšího efektu. První ostřejší střelu 
vyslali na Chalupu sice až v 18. 
min., ale Velmez neměl na kontě ani 
to. Až ve 22. min. Z. Mucha vybo-
joval míč poblíž vlastní šestnáctky, 
oklamal tři hráče hostujícího celku 
a L. Němec vyslal do průniku po 
pravé straně Dufka. Jeho téměř 
perfektní lob, kterým vyřadil ze 
hry vybíhajícího Kašíka, bohužel 
pro domácí skončil na vnější straně 
tyče, a následně v zámezí. I to byla 
jedna z příčin rodícího se debaklu. 
V následujících minutách se hráči 
domácího celku dostali přece jen 
víc do hry a vybojovali si řadu stan-
dardních situací. Kromě Netrdovy 
bomby z dobrých pětatřiceti metrů, 
kterou Kašík s námahou vyrazil, 
z nich nic nezískali. Jeden z Netr-
dových centrů zleva po jedné z mála 
rychlých a hlavně přesných kombi-
nací domácích stačil jeden ze sto-
perů zvednout v posledním zlomku 
vteřiny před nabíhajícím Dufkem 
a další z nich nestačil P. Mucha 
trefi t tak, aby skončil v síti. To už 
se ale přiblížila 39. min. a s ní č. k. 
pro Berku (za druhou žlutou) a tři 
minuty poté gól do šatny po chybě 
v rozehrávce Velmezu, který zařídil 
hostující Alexa. Předsevzetí domá-
cích, uhrát i v deseti aspoň remízu, 

vzalo zasvé hned v úvodu druhého 
dějství, kdy se po přečíslení dostal 
na hranici šestnáctky střelec úvod-
ního gólu Alexa a prostřelil bez-
mocného Chalupu podruhé. V 55. 
min. byl meziříčský brankář v pádu 
vystaven dvojnásobnému hodně 
bolestivému ataku Otrokovických, 
ale zvládl to a v utkání pokračoval. 
V deseti otáčet výsledek z dvougó-
lového rozdílu alespoň na nulu je 
hodně velké sousto. Ke cti Velmezu 
přičtěme, že se o to aspoň poku-
sil. Vzadu šel do tří obránců a P. 
Mucha se přesunul na hrot. Snahy 
domácích se však rozbíjely o vlastní 
nepřesnosti, špatný pohyb bez míče 
a vůbec o absenci všech předností 
Velmezu, které jej zdobí při utká-
ních venku. Přesto si Velmez stře-
lecké pozice vytvořil a do 70. min. 
jiskřička naděje pořád svítila. O mi-
nutu později už to bylo po brejku 
do prořídlé obrany Meziříčských 
zásluhou Jurčíka 3:0 ve prospěch 
Otrokovic a nebylo o čem hovořit. 
Jak utkání viděl trenér domácích 
M. Volf: „Na výborně připraveném 
hřišti jsme utkání vůbec nezvládli. 
Co jsme si vybudovali během celého 
podzimu, znehodnotili jsme během 
tohoto utkání. Domnívám se, že 
utkání rozhodlo vyloučení L. Berky 
a druhá inkasovaná branka těsně 
po přestávce. Po ní jsme začali 
hrát na tři obránce a vytvořili si 
tlak i šance. Třetí branka zname-
nala defi nitivu a pak jsem si již jen 
přál, aby byl konec. Bohužel jsme 
dnes neměli ani potřebné štěstí 
a nedařilo se nám vůbec nic.“   -ber-
 1. RSM Hodonín 15 8 3 4 25:14 27
 2. Vyškov 15 8 2 5 28:15 26
 3. Žďár n. Sáz. 15 7 3 5 31:19 24
 4. Třebíč 15 5 9 1 16:10 24
 5. Rosice 15 7 2 6 26:16 23
 6. Velké Meziříčí 15 6 5 4 20:22 23
 7. Vikt. Otrokovice 15 6 3 6 26:22 21
 8. Pelhřimov 15 5 6 4 23:22 21
 9. Konice 15 5 5 5 23:22 20
10. Vrchovina 15 6 2 7 13:14 20
11. Napajedla 15 4 6 5 19:18 18
12. Blansko 15 5 3 7 17:25 18
13. Uherský Brod 15 5 2 8 12:20 17
14. Tasovice 15 4 4 7 20:30 16
15. Sparta Brno 15 4 4 7 11:21 16
16. DOSTA Bystrc 15 3 5 7 13:33 14

HHK VM – HC Břeclav B 4:3 
(1:1, 2:2, 1:0)
Branky: 18. Vlašín (Bartejs, Chlub-
na), 25. Vlašín (Troščák), 32. Štěpá-
nek (Rosendorfský), 44. Nedoma 
(Rosendorfský) – 15. Bartoš O. 
(Bartoš C.), 33. Bartoš O. (Jedlič-
ka), 40. Gabriška. Sestava HHK 
VM: Šťourač (Hladík) – Střecha, 
Rosendorfský, Šerý, Bartejs, Barák, 
Krča, Troščák, Štěpánek, Chlubna, 
Molák, Vlašín, Nedoma, Smejkal, 
Burian, Beránek, Janák, Kochánek. 
Rozhodčí: Boháček – Bártek, Ví-
šek. Vyloučení: 5:6, navíc Střecha 
(HHK) 10 min. OT. Využití: 3:1, 
v oslabení 0:1. Střely na branku: 
23:19. Diváků 215.
Ostatní výsledky devátého kola: 
Blansko – Boskovice 2:6, Plumlov 
– Velká Bíteš 4:1, Brumov-Bylnice 
– Moravské Budějovice 2:1, Uher-
ský Brod – Kroměříž 1:4, Šternberk 
– Uherský Ostroh 5:3.
HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Branky: 53. Šedý, 54. Petrčka (Lou-
žek) – 32. Troščák (Novák), 41. No-
vák (Krča), 48. Novák (Krča), 58. 
Krča (Střecha). Sestava HC Spartak 
Velká Bíteš: Chadim (Nádeníček) – 
Šoukal, Sedláček, Loužek, Benda, 
Mička, Hökl M., Šidák, Pospíšil, 
Košecký, Zábojník, Kožár, Šedý, 
Hökl L., Drdla, Bašnár, Petrčka, 
Blaha, Touška M., Touška J. Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Štourač 
(Šeba) – Střecha, Rosendorfský, 

V tělocvičně ZŠ Školní ve Velkém 
Meziříčí se konalo okresní kolo 
soutěže škol. V něm jednoznačně 
kraloval tým Gymnázia Velké Mezi-
říčí, který doslova smetl z palubovky 
ostatní soupeře ze Žďáru, Nového 
Města i Bystřice nad Pernštejnem. 
Vítěz se kvalifi koval do krajského 
kola, které se konalo v Pelhřimově.
Krajského kola se zúčastnily týmy 
z Jihlavy, Velkého Meziříčí a Pel-
hřimova. Ve fi nále se utkaly do-
mácí hráčky s týmem gymnázia 

VM. Domácí tým nastoupil velmi 
sebevědomě, ale během velmi 
bojovného, ale také tvrdého zá-
pasu postupně přenechal otěže 
zápasu našim děvčatům. Tým 
gymnázia VM porazil domácí 
hráčky 49:30 a kvalifi koval se do 
moravského kola, z kterého první 
tři týmy postupují na mistrovství 
republiky. Mistrovství Moravy se 
bude konat 19. 11. pravděpodobně 
v Olomouci. Vzhledem k síle týmu 
gymnázia VM mohou naše hráčky 
zcela reálně pomýšlet na postup do 
celorepublikového kola.             -rap-

Krajský přebor Vysočiny
Nové Město n. M. B – Spartak VM 
A 2479:2549 * 3:5
Holeček 413:434 Baloun
Šikula 417:399 Korydek
Kraus 373:427 Lavický B.
Macháčková 446:442 Krejska
Hlisnikovský P. 416:442 Lavický Ji.
Hlisnikovský K. 414:405 Starý
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
PSJ Jihlava E – Spartak VM C 
1725:1592 * 5:1
Macko 449:389 Weiss

Pausar 407:416 Bača
Slimáček 438:406 Mátl
Strnad 431:381 Lavický A.

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – Slovan Kamenice 
n. L. 1130:1147 * 1:3
Mičková 376:401 Ouhel
Žak 368:375 Rychtařík
Dycha 386:371 Šindelář
Nové Město n. M. – Spartak VM
1219:1109 * 3:1
Vaníčková 431:357 Procházková
Buďová  398:332 Mičková
Müller 390:420 Žák     

   -sta-

Třetím kolem pokračovala krajská 
volejbalová jednička mužů v právě 
uplynulém víkendu. Hosté, kteří 
měli do tohoto kola na svém kontě 
tři body za vítězství a porážku s 
Třebíčí přijeli do Meziříčí s mla-
dým a kvalitním kádrem, ve kterém 
byli k vidění i hráči, kteří, repre-
zentovali Meziříčí v extraligových 
soutěžích mládeže.
Hosté vstoupili do prvního zápasu 
lépe, ve druhé polovině úvodního 
setu zlepšili obranu a ujali se ve-
dení. Druhý a především třetí set 
se staly poměrně snadnou kořistí 
našich hráčů, kterým se začaly dařit 
všechny herní činnosti, a zvrátili 
vývoj na 2:1. Ve třetím se jim však 
přestalo dařit především v útoku, 
soupeř jim dobrým blokem zápas 
dost znechutil a s výjimkou úvodu 

bohužel tahal za delší konec i v pá-
tém setu. Za soustředěný výkon si 
vítězství zasloužil.
Přestávka před odpolední odvetou 
však více prospěla našim hráčům 
a tak se nakonec oba týmy o body 
podělily.
Sp. VM – SK Jihlava 2:3 (–23, 19, 
9, –15, –13)
Sp. VM – SK Jihlava 3:1
Sestava: Havlíček, Vašíček P., 
Kryštof, Hybášek S., Vašíček R., 
Trojan, Holík O., Homola J., Pla-
chetský, Hybášek R., Homola T.
Zbývající výsledek:
Žďár – Želetava

Tabulka KP 1M–B
1. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 3 3 12:10 9
2. Žďas Žďár 2 2 0  6:1 4
3. OA Třebíč 2 2 0  6:2 4
4. Sokol Želetava 4 0 4  2:12 4
5. SK Jihlava 4 2 2  8:10 6

-kon-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – HC Zlín 33:31 
(18:11)
Proti doposud neporaženému Zlínu, 
který se usídlil na prvním místě 
tabulky, naši hráči nastupovali 
s jasným cílem zvítězit a navá-
zat na stoupající formu týmu. To 
potvrdili hned v úvodní deseti-
minutovce, kdy skvělou obranou 
a rychlým přechodem do útoku si 
vypracovali náskok 9:2. Na to Zlín 
reagoval time outem. Obraz hry se 
ale neměnil, koncentrovaná obrana 
a za ní výborně chytající Libor 
Kotík nepouštěla Zlín na dostřel. 
Pestré útočné akce, které přesně 
zakončoval Víťa Večeřa, a dobrá 
kombinace znamenaly vedení 18:9. 
Před koncem první půle ale došlo 
ke zranění do té doby dirigenta 
útočné hry Martina Kříbaly a navíc 
vyloučení. Hosté toho využili a do 
poločasu umazali ještě dvě branky 
z náskoku domácích.
Začátek druhé půle se nesl ve 
znamení přesilovek Zlína, který 
postupně snížil na 20:16 a pak 
dokonce, po několika chybách v ro-
zehrávce, na 21:20. Na to reagoval 
trenér Vaverka oddechovým časem. 
Naši hráči opět zpřesnili hru a hlav-
ně přidali na důrazu v obraně. Také 
díky několika přesilovým hrám, ve 
kterých bral na sebe zodpovědnost 
Roman Matušík, se opět podařilo 
odskočit na šestibrankový rozdíl. 
Tento náskok se dařilo udržet až do 
27. minuty, kdy na nás Zlín vyruko-
val s celoplošnou osobní obranou. 
Naši hráči najednou ztratili jistotu 
s balonem a dovolili „ševcům“ sní-
žit minutu před koncem na rozdíl 
jediné branky. Pak to na sebe vzal 
Tomáš Chlubna a defi nitivně strhl 

vítězství na naši stranu. Pak už 
mohli hráči společně s vynikajícím 
publikem slavit výborný kolektivní 
výkon a připsané zasloužené dva 
body.
7 m – hody 4/3:7/5, vyloučení: 7:6
Sled branek: 3:1, 9:2, 10:5, 13:7, 
15:8, 18:9, 18:11, 19:13, 20:16, 
21:20, 26:21, 27:23, 29:24, 31:26, 
32:31, 33:31
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Matušík Roman 
(6), Večeřa Vítězslav (5), Chlubna 
Tomáš (5/1), Fischer Radim (4/2), 
Kříbala Martin (3), Konečný Ladi-
slav (3), Kříbala Petr (2), Necid Mi-
loš (2), Kaštan Jiří (2), Živčic Pavel 
(1), Hron Vojtěch, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka Vlastimil, asistent 
trenéra Šidlo Ladislav, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Újezd 
u Brna 27:37 (15:19)
Hned od začátku naši hráči tahali 
za kratší konec a stále dotahovali 
dvoubrankové vedení soupeře. 
Újezd si vypracoval do poločasu 
čtyřbrankový náskok, když se nám 
nedařilo především v obrané fázi. 
V druhé půli na nás soupeř vyru-
koval s dvojitou osobní obranou. 
Na tu naši hráči hledali celý druhý 
poločas recept, ale bohužel ho nena-
šli, snad až na Petra Kříbalu, který 
svým pohybem ostatní převyšoval. 
Újezd pak pohodlně dotáhl utkání 
do vítězného konce.
7 m – hody 2/2:1/1, vyloučení: 5:2
Sestava a branky: Poul Ondřej, Do-
čkal Adam – Kříbala Petr (7), Necid 
Miloš (4), Trojan Vítězslav (4/1), 
Strašák Pavel (4/1), Kubiš David 
(4), Babáček Petr (2), Rosa Jakub 
(1), Smolík Michal (1), Novotný 
Radek, zodpovědný vedoucí Šidlo 
Ladislav.                                 -šid-

6. kolo
Extraliga

Sanborn VM – Omega VB 6:2
Bajer F. 2, Bajer L. 2, Caha 2 – 
Káňa, Loup
SK Netín – SK Vídeň 4:3
Plhák T. 2, Plhák M., Dvořák – Ne-
doma J., Střecha, Svoboda
NHÚ Balinka VM – Horní Heř-
manice 5:11
Vacula 2, Komínek, Hlaváč, Strá-
dal – Mejzlík 4, Kutílek 2, Kypet 2, 
Střecha 2, Horký
HC Bory – Technické služby 
VM 3:5
Kabelka, Kovář, Trejbal – Chatrný, 
Hlavnička, Láznička, Šmejkal, 
Vítek
Mazánek Březka – Agromotor 
VM 4:9
Budín, Hladík, Rauš, Třeštík – So-
botka 2, Šlapal 2, Zachoval, Fischer, 
Kadela, Mejzlík, Švejda
 1. Agromotor VM 6 6 0 0 43:22 12
 2. SK Omega VB 6 4 1 1 25:20  9
 3. Technické služby VM 6 4 0 2 31:17  8
 4. Mazánek Březka 5 3 1 1 22:22  7
 5. Sanborn VM 5 3 0 2 25:19  6
 6. HC Bory 5 2 0 3 25:19  4
 7. SK Vídeň 5 2 0 3 23:20  4
 8. Horní Heřmanice  5 2 0 3 23:23  4
 9. SK Netín 6 1 1 4 19:27  3

10. Euro ice boys VM 5 1 1 3 13:24  3
11. NHÚ Balinka VM 6 0 0 6 15:51  0

1. liga
Auto Dobrovolný VM – HC Be-
netice 8:4
Weber 5, Dohnal, Šefčík, Von-
dráček – Houzar 2, Letmajer, 
Mikuláš
SK Afcon Kunšovec VM – Farma 
Měřín 5:1
Strnad 3, Svoboda 2 – Oulehla
HC Tasov – SPL Radostín n. 
Osl. 3:3
Páral 2, Sláma – Váša 2, Láznička
SK Lavičky – HC Pikárec 4:2
Dvořák, Nevěčný, Turek, Polák – 
Marek, Ventruba
SK Stránecká Zhoř – River VM 
2:8
Bartušek 2 – Míča 3, Simandl 2, 
Havlík, Kozina, Rous
 1. Auto Dobrovolný VM 5 5 0 0 50:12 10
 2. SK Afcon Kunšovec VM 5 4 0 1 38:16   8
 3. Farma Měřín 6 4 0 2 25:15   8
 4. HC Benetice 6 4 0 2 21:24   8
 5. River VM 5 3 1 1 23:19   7
 6. HCF Dráhy VM 5 2 1 2 18:19   5
 7. HC Tasov 6 2 1 3 14:28   5
 8. SPL Radostín n. Osl. 5 1 2 2 13:10   4
 9. SK Stránecká Zhoř 6 1 1 4 16:33   3
10. SK Lavičky 5 1 0 4  7:36   2
11. HC Pikárec 6 0 0 6 17:30   0

-vid-

Bartejs, Šerý, Bradáč, Štěpánek – 
Krča, Troščák, Novák – Chlubna, 
Molák, Beránek – Burian, Smejkal, 
Nedoma – Kochánek, Janák.
Rozhodčí: Kladník – Kala, Linhart. 
Vyloučení: 6:7, navíc Mička (VB) 
10 min. OT, Touška J. (VB) 10 
min. + 10 min. OT. Využití: 0:0, 
v oslabení 2:2. Střely na branku: 
35:20. Diváků 100.
Ostatní výsledky osmého kola: 
Kroměříž – Brumov-Bylnice 6:1, 
Uherský Ostroh – Uherský Brod 
8:5, Moravské Budějovice – Plum-
lov 4:2, Břeclav – Blansko 2:3, 
Boskovice – Kometa Úvoz 3:4.
Program na tento týden:
V neděli 14. 11. venku od 17 hodin 
proti Boskovicím; doma ve středu 
17. 11. od 18 hodin proti Kometě 
Úvoz.                                 -hhk-

Krajská liga jižní Moravy
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 8 7 0 0 0 1 48:23 21
 2. HC Mor. Budějovice 8 6 1 0 0 1 44:23 20
 3. SK Minerva Boskovice 8 5 0 0 2 1 39:20 17
 4. HK Kroměříž 9 5 1 0 0 3 36:18 17
 5. Hokej Uherský Ostroh 9 4 1 0 1 3 41:38 15
 6. HC Uherský Brod 8 4 1 0 0 3 35:34 14
 7. HC Kometa Úvoz 8 4 0 0 1 3 32:30 13
 8. Dynamiters Blansko 9 4 0 0 0 5 28:49 12
 9. HC Grewis Plumlov 8 2 2 0 1 3 25:34 11
10. HHK Velké Meziříčí 9 3 0 0 0 6 23:37 9
11. HC Brumov-Bylnice 8 2 0 0 1 5 23:33 7
12. HC Sp. Velká Bíteš 8 2 0 0 0 6 22:35 6
13. HC Břeclav 8 0 0 0 0 8 20:42 0

3. kolo KSM Vysočiny
HHK VM B – SK Telč 3:4 (1:1, 
2:2, 0:1)
Diváků 65. Rozhodčí: Dostál, 

Zháňal, Sobotka. Branky: 20. In-
vald (Vrána, Navrátil), 27. Vrána, 
38. Hubl (Peterka) – 9. Sokolík 
(Bláha, Cech), 35. Cech (Sokolík, 
Bláha), 39. Kubát (Koreš, Prášek), 
59. Kubát (Koreš). Vyloučení: 3:6. 
Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 32:28. Sestava V. Mezi-
říčí: Štourač (Šeba) – Kudláček M., 
Pokorný – Peterka, Bradáč – Trnka, 
Invald – Hrnčíř, Martinec – Šoukal, 
Kudláček J., Malec – Barák, Tůma, 
Navrátil – Pelíšek, Vrána, Hubl.
Po všech stránkách vyrovnané 
utkání rozhodla hrubá chyba do-
mácích v předposlední minutě zá-
pasu. Do té doby to byl boj o každý 
metr ledu s obrovským nasazením 
a tvrdostí v osobních soubojích bez 
zákeřných zákroků.
Meziříčští se od první minuty sna-
žili zatlačit soupeře do obranného 
pásma a ti jim opláceli bleskovými 
protiútoky, z nichž pokaždé hrozilo 
velké nebezpečí pro Štouračovu 
branku. Jeden z nich se hráčům 
Telče podařilo v polovině první 
t řetiny proměnit po skrumáži 
před domácí svatyní. Když se ve 
20. podařilo domácím díky Inval-
dovi vyrovnat, začínalo se ve druhé 
třetině znovu.
V ní obě mužstva pokračovala 
ve snaze strhnout vedení na svou 
stranu. HHK se dvakrát podařilo 
odskočit soupeři o jednu branku, 
ale ten pokaždé vyrovnal. Nejprve 
Vrána stejně tak, jak proti Světlé, 
využil samostatný nájezd po chyb-
né rozehrávce Telče. Na 3:2 zvýšil 

Hubl v předposlední minutě druhé 
části, ale hned z prvního protiútoku 
hosté opět srovnali. Při obou vyrov-
návacích gólech zužitkovali laxní 
rozehrávku v domácím obranném 
pásmu a důraz před brankou je to, 
co ovládají.
Do poslední třetiny nastoupili Me-
ziříčští s úkolem odskočit soupeřům 
ve skóre, a tak zvýšili tlak na hostu-
jící branku, avšak hráči Telče nejsou 
žádní začátečníci. Dokázali udržet 
hru v rozích svého pásma a za vlastní 
brankou a úspěšně kazili rozehrávky 
domácích a už téměř vůbec je ne-
pustili ke střelbě. Samozřejmě dále 
hrozili z protiútoků, až do osudné 
59. minuty. V závěru utkání ještě 
domácí zkusili hru bez brankáře, ale 
to už bylo jen gesto zmaru.
Divákům se zápas musel líbit. Byl 
odehrán ve svižném tempu a na-
bídl spoustu pěkných hokejových 
okamžiků. Jen ty body nezůstaly 
doma.
Zbývající výsledky 3. kola KSM Vy-
sočiny: Ledeč n. S. – Žirovnice 4:6
Světlá n. S. B – Humpolec B 3:1

Tabulka po 3. kole:
1. Žirovnice 3 3 0 0 0 0 19:7  9
2. Velké Meziříčí B 3 2 0 0 0 1 16:9  6
3. Telč 3 2 0 0 0 1 10:11 6
4. Světlá n. S. B 3 2 0 0 0 1 12:14 6
5. Humpolec B 3 0 0 0 0 3  9:17 0
6. Ledeč n. S. 3 0 0 0 0 3  7:15 0
Příští zápas B odehraje v sobo-
tu 13. 11. 2010 ve 12.15 na ZS 
v Jindřichově Hradci proti celku 
Žirovnice.                               

   -ht-

Vítězný tým krajského kola v Pelhřimově.             Foto: Tomáš Rapušák


