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Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNÍ CENTRUM
v Budišově
…sezona u nás ještě nekončí!
Vánoční stromky v květináčích.
Vánoční dekorace, svícny, vánoční inspirace.
Otevřeno: po–pá 9–16 hodin, so 8–12 hodin.
Sezonu ukončíme 18. prosince 2010.
Tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435.

DIGITALIZACE JE TADY
NABÍZÍME VÁM ŠIROKÝ SORTIMENT SET-TOP BOXŮ, 
ALE I SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ,KTERÉ VÁM ROZŠÍŘÍ 

NABÍDKU NA 21 NEPLACENÝCH PROGRAMŮ A K TOMU 
MOŽNOST PŘIJÍMAT KVALITU HD.

SAMOZŘEJMOSTÍ JE MOŽNOST INSTALACE.
SATELITNÍ KOMPLETY OD 2.990 Kč INSTALACE OD 500 Kč

Aktivujeme on-line balíčky MULTI OD SKYLINK.

Zveme vás na Den otevřených dveří ve čtvrtek 16. prosince 
2010 v době od 8 do 16 hodin v prostorách Hotelové školy Světlá 

a Obchodní akademie Velké Meziříčí.
Co za našimi dveřmi uvidíte?

Slavnostně prostřené stoly, vánoční cukroví, přípravu míchaných 
nápojů a dezertů, naše žáky při výuce, činnost fi ktivní fi rmy OA 
a prostory domova mládeže. Žáci základních škol mohou poměřit 

svoje znalosti v kvízu ze zeměpisu a obratnost ve stolování.
Jste srdečně zváni. Těšíme se na vaši účast.

Ředitelství HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé 36

Setkání se 
starostou 

Radovanem 
Necidem

čtvrtek 2. 12. od 16 hodin 
v kinosále Jupiter clubu
pondělí 6. 12. od 18 hodin, 
Husův dům – viz strana 8

DnesDnes
Poradna SOS

Stalo se vám, že jste koupili vý-
robek, o jehož bezpečnosti jste 
nebyli přesvědčeni? Nebo jste 
si vzali úvěr a zdá se vám, že 
ze strany poskytovatele nejsou 
dodržovány podmínky sta-
novené ve smlouvě? Městský 
úřad pravidelně nabízí poradny 
Sdružení obrany spotřebitelů 
(SOS) a České obchodní in-
spekce (ČOI). Na pracovníky 
poradny je možné obrátit se 
například se žádostí o pomoc 
při sepsání smlouvy, chcete-li 
třeba prodat automobil. Nebo 
máte-li pocit, že vás chce pro-
najímatel neprávem vystěhovat 
z bytu. Pravidelná poradna 
České obchodní inspekce 
je otevřena každou druhou 
středu v měsíci od 8.30 do 15 
hodin v nové budově městského 
úřadu v kanceláři obecního živ-
nostenského úřadu, dveře č. 9.
Pravidelná poradna Sdružení 
obrany spotřebitelů potom 
každou sudou středu od 14 
do 16 hodin v nové budově 
městského úřadu v kanceláři 
obecního živnostenského úřa-
du, dveře č. 4. Poradenství je 
bezplatné.                   -MěÚ-

Vánoční trhy 
na náměstí

Město Velké Meziříčí pořádá 
v úterý 14. 12. 2010 tradiční 
vánoční trhy. Z tohoto důvo-
du bude náměstí po celý den 
uzavřeno.

Připravily Simona Fňukalová 
a Iva Horká

Budou řešit velký 
i malý obchvat města
Doprava ve Velkém Meziříčí je pro nového starostu Radovana Necida 

jedním z problémů, který s vedením města hodlá prioritně řešit. „To je věc, 
která nás trápí. Cokoliv se stane na dálnici D 1 nebo na silnici II/602, tak 
se naše město stává neprůjezdným a máme s tím obrovské problémy,“ říká 
starosta. Dálnici sice bere jako životodárnou tepnu, jejíchž možností je tře-
ba co nejvíce využít. Ale na druhou stranu – když se zastaví, zastaví se s ní 
i provoz ve městě. Auta sjíždějící z D 1 totálně ucpou jedinou hlavní prů-
jezdnou komunikaci městem – šestsetdvojku. Nastane doslova kalamitní 
stav. Místní obyvatelé pak nejsou schopni dostat se z jednoho konce města 
na druhý. Nutností je dopravu zředit. Řešení vidí Radovan Necid ve třech 
krocích. V prvé řadě je třeba dokončit poslední etapu velkého obchvatu na 
Třebíč, který by pomohl nejen Velkému Meziříčí, ale i Třebíči a celému 
regionu. Ve věci obchvatu hodlá osobně jednat na kraji Vysočina, kde podle 
něj naše město v tomto ohledu dosud moc aktivní nebylo, dále s Ředitel-
stvím silnic a dálnic, s ministerstvem dopravy a s dalšími institucemi. 

Projektové práce na obchvatu jsou hotovy. Město Velké Meziříčí 
vložilo do akce již v minulosti vlastní fi nance, zhruba tři sta tisíc korun 
na přepracování projektu dle nové vyhlášky stavebního zákona. „Chtěli 
bychom neprodleně zahájit vyjednávání s vlastníky pozemků, aby Velké 
Meziříčí bylo na případnou investici připraveno, kdyby se objevily fi -
nanční prostředky z Evropské unie,“ dodává starosta.

Dalším krokem ve věci zlepšení dopravy ve městě je vybudování 
malého vnitřního obchvatu. Ten byl podle starostových slov v době před 
fi nanční krizí velmi blízko k realizaci. Na Ředitelství silnic a dálnic do-
konce tehdy vznikl projekt Odstranění bodových závad na komunikaci 
II/602 – paralelní komunikaci s D 1. Novosady prošly rekonstrukcí, která 
provoz na nich podle dopravních expertů zpomalila. To je z pohledu 
chodců určitě dobře, zvýšila se tím jejich bezpečnost. Ale z hlediska 
plynulosti dopravy už to tak pozitivní není. A obyvatelé nemají možnost 
Novosady někudy objet. To by právě měl řešit malý obchvat. Ten začíná 
na křižovatce Hornoměstská Třebíčská, pokračuje nahoru přes starý 
klenutý most přes řeku a dál vede zadní částí za areálem bývalého Svitu. 
Odtud se napojuje se na nový kruhový objezd, který má vzniknout na 
Ostrůvku při vjezdu k budoucímu Lidlu. „Tím bychom zředili dopravu 
ve městě. Vidím to reálně ze strany města, ale ze strany státu – nevím, to 
budeme muset teprve zjistit,“ podotýká starosta. 

A konečně třetí možností, jak pomoci plynulé dopravě, je intenzivní 
spolupráce města s městskou policií a odborem dopravy. „Chtěl bych, aby 
se změnilo vnímání městské policie jak ze strany občanů, tak ze strany 
strážníků. Aby se městská policie v době krizové nestarala o to, jak bude 
zdejší občany pokutovat, ale spíš o to, jak jim pomoci, vyjít jim vstříc,“ 
zdůrazňuje Necid. Podle něj se v Meziříčí v minulosti nastavilo tolik 
dopravních omezení, že i kvůli nim místní občané v době dopravní krize 
nejsou schopni městem projet.                                   Martina Strnadová

Ačkoliv se po zrekonst ruo-
vané krajské komunikaci kolem 
Oslavice jezdí už od konce října, 
slavnostní otevření proběhlo až 
minulý pátek v poledne. Zástup-
ci kraje, Úřadu regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod, 
dodavatele a starostové okolních 
obcí se sešli na rozcestí do Balin, 
kde přestřihli pásku.

„Další etapa stavebních úprav 
na komunikaci II/360 mezi Velkým 
Meziříčím a Třebíčí, která zajiš-
ťuje hlavní napojení Třebíčska 
na dálnici D1, trvala půl roku,“ 
upřesnila tisková mluvčí kraje 
Jitka Svatošová, „zatím poslední 
úsek mezi Oslavicí a Oslavičkou 
přišel kraj Vysočina na 72 milionů 

Na dálnici rychleji přes novou přeložku silnice II/360 mezi Oslavicí a Oslavičkou
Po vozovce se už jezdí, slavnostně byla ale otevřena minulý týden

korun. S fi nancováním nákladného 
přeložení nebezpečné komunikace 
pomohl ROP Jihovýchod.“

V rámci modernizace respektive 
přeložky silnice II/360 o délce 
1,3 km mezi Oslavicí a Oslavičkou 
došlo k přeložení původní trasy 
komunikace z důvodu zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. 
Byly též vybudovány nové auto-
busové zastávky a protihlukové 
zdi. „Původní trasa silnice II/360 
vykazovala velmi nevhodné směro-
vé vedení – hluboko pod limitními 
hodnotami a naprosto nedostateč-
nou šířku koruny komunikace,“ 

zdůvodnil krajský náměstek pro 
dopravu Libor Joukl. Ten navíc 
upozornil na tíživou fi nanční situa-
ci a z tohoto důvodu podle jeho slov 
kraj na příští rok plánuje pouze tři 
větší akce v oblasti dopravy.

Přeložka nebezpečného úseku 
mezi Oslavicí a křižovatkou do Ba-
lin je součástí dlouhodobé investiční 
aktivity kraje Vysočina na komu-
nikaci II/360. Jejím cílem je přede-
vším zrychlení spojení Třebíč – Vel-
ké Meziříčí – D1, které je součástí 
páteřní silniční sítě kraje Vysočina.

Ten za posledních sedm let 
na komunikaci II/360 realizoval 

doposud sedm staveb za více než 
520 milionů korun. Prvním byl 
v roce 2003 obchvat Trnavy za 
89 milionů korun. Další 1. stavba 
obchvatu kolem Velkého Meziříčí 
v témže roce za 18,5 milionu, 

2. stavba obchvatu na II/360 Velké 
Meziříčí o rok později, která přišla 
na 74,5 milionu a třetí etapa v roce 
2005 (opět Velké Meziř íčí) za 
120,5 milionu.    

(Pokračování na straně 2.)

Stalo se již v našem městě tradicí vítat advent roz-
svěcením vánočních světel. I letos, o první adventní 
neděli, se Velkomeziříčští sešli na náměstí se svý-
mi natěšenými dítky. Ta nejmenší seděla zachumlaná 
v kočárcích, těm starším bylo na očích znát očekávání, 
kdy už to konečně vypukne, kdy už se vše rozzáří. 
Však snad každé dítě drželo v rukou nějaké to svoje 
světýlko – lampion, lucerničku, blikající větrník nebo 
alespoň prskavku.

Světla už září, advent je tu

Dav lidí na náměstí uvítal starosta města Radovan 
Necid spolu s ředitelem pořádajícího Jupiter clubu Mi-
lanem Dufkem. Oba ocenili, že tolik lidí si stále ještě 
dokáže najít i v blížícím se předvánočním shonu chvilku 
pro pohodu, zamyšlení i potěchu duše. Dnes se Vánoce 
derou do domovů skrze televize, rádia prostřednictvím 
reklam – jde hlavně o obchod. A s počátkem adventu 
je toto vábení k nákupu čím dál tím intenzivnější. Ale 
o tom to vůbec není.    (Pokračování na straně 3.)

Rozsvěcení adventních světýlek na náměstí je zážitkem hlavně pro nejmenší děti, kterým nesmí chybět v rukou 
nějaký ten lampion nebo lucernička.                                                                          Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města z 24. 11. 2010
1. Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene mezi JMP, s. r. o., Brno a městem s právem 
uložení plynárenského zařízení do pozemků města parc. č. 5623/7, 
2778/1, 2789, 1324/1, 1324/2, 1219 a 1188 ul. Vrchovecká, k. ú. Velké 
Meziříčí, s právem provozování tohoto zařízení, provádění údržby 
a oprav na dobu funkčnosti stavby. Souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu:
a) ve prospěch E.ON ČR s právem uložení kabelového vedení VN 

a umístění TS do pozemků města parc. č. 5999/3, 5999/1, 5998/1, 
5964/1 a 5998/5 v lokalitě Čechovy sady pro nový Domov pro 
seniory, k. ú. Velké Meziříčí s právem provozování této stavby, 
provádění údržby a oprav po dobu trvání předmětné stavby

b) ve prospěch Západomoravské distribuční, a. s., Praha s prá-
vem uložení kabelového vedení NN do pozemků města parc. č. 
6404/15 a 6416/1, lokalitě Hliniště, k. ú. Velké Meziříčí s právem 
provozování této stavby, provádění údržby a oprav po dobu trvání 
předmětné stavby

c) ve prospěch E.ON ČR a k tíži pozemků města parc. č. 2781, 2782 
a 2783, ul. Moráňská, k. ú. Velké Meziříčí s právem uložené nového 
zemního kabelu VN a NN, právem provozování této stavby, prová-
dění údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

d) ve prospěch E.ON ČR a k tíži pozemků města parc. č. 5901 a 4765/1 
v k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Fajtův kopec s právem uložení no-
vého zemního kabelu NN, umístění nové trafostanice a pojistkové 
skříně, právem provozování této stavby, provádění údržby a oprav 
na dobu jejího trvání

2. Rada města vzala na vědomí možnosti umístění kynologického 
cvičiště a psího útulku v navržené lokalitě parc. č. 3586/15 o výměře 
2 819 m2 v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Uhřínovská a zavazuje starostu 
a místostarostu jednat s provozovatelkou psího útulku ve Velkém 
Meziříčí a se zástupci AD Astra Dolní Heřmanice, kteří má zájem 
vybudovat kynologické cvičiště a psí útulek. Zároveň Rada města 
uložila odboru výstavby posoudit investici na zřízení psího útulku 
a kynologického cvičiště pro psy.

3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
7.1./ Zdroj: 40 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 40 tis. 
Kč – § 3399 zajištění ohňostroje na konci roku
7.2./ Zdroj: 71 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství m.č. Hrbov. Roz-
dělení: 15 tis. Kč – § 3326 oprava kapličky zničené krádeží; 31 tis. Kč 
– § 2212 oprava komunikace; 25 tis. Kč – § 3633 zrušení plynovodní 
přípojky ve Svařenově a dokončení plynofi kace vč. kolaudace
7.3./ Zdroj: 98 tis. Kč – § 6114 volby do parlamentu; 113 tis. Kč – 
§ 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 211 tis. Kč – § 6115 volby do 
zastupitelstva ÚSC
7.4./ Zdroj: 120 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 120 tis. 
Kč – § 5512 předfi nancování spotřeby elektrické energie vůči nájem-
níkům v hasičské zbrojnici – předfakturace a úhrada v r. 2011
7.5./ Zdroj: 40 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 40 tis. 
Kč – § 1014 ozdravování zvířat a plodin – psí útulek
7.6./ Zdroj: 22 tis. Kč – § 5512 nákup branek na hřiště u hasičské zbroj-
nice. Rozdělení: 22 tis. Kč – § 3412 vybudování plotu na hřišti u HZ 
– posílení rozpočtu akce z důvodu zpevnění betonového základu
7.7./ Zdroj: 23 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství m.č. Lhotky. Roz-
dělení: 23 tis. Kč – § 3392 kulturní dům m.č. Lhotky
7.8./ Zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. Rozdělení: 30 tis. 
Kč – § 6310 bankovní poplatky
7.9./ Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro dotace a dary. Rozdělení: 5 
tis. Kč – § 3330 dar římskokat. farnosti VM, Náměstí 16/18, Spolek 
Ludmila. Účel: příspěvek na mikulášskou nadílku v domově seniorů
7.10./ Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro dotace a dary. Rozdělení: 
5 tis. Kč – § 3312 dotace pro Magna Diesis, o. s., se sídlem Velké Meziří-
čí, Náměstí. Účel: pořádání vánočního koncertu v kostele sv. Mikuláše
7.11./ Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro neziskové organizace
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3121 dar pro Sdružení rodičů při Gymnáziu 
ve Velkém Meziříčí. Účel: zajištění tradičního studentského plesu 
dne 12. 2. 2011
7.12./ Zdroj: 82 tis. Kč – § 6171 pol. 5169 činnost místní správy. Roz-
dělení: 82 tis. Kč – § 6171 pol. 5137 nákup 5 ks notebooků pro radní 
města na funkční období 2010–2014
7.13. Uložila zařadit do rozpočtu 2011 fi nance na opravu branek na 
hřišti u hasič. zbrojnice.

8. Rada města vzala na vědomí:
a) rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30. 9. 2010
b) předložené výroční zprávy o činnosti za školní rok 2009/2010 

škol a školských zařízení města, zprávy o hospodaření školských 
a kulturních příspěvkových organizací

9. Rada města souhlasila se zapojením transferů, přijatých na účet města 
v říjnu a listopadu 2010, do rozpočtu upraveného 2010 města Velké 
Meziříčí
Částka v Kč Poskytovatel Přijetí dotace Účel
 17 000  Úřad práce říjen 2010 Dohody o vyhrazení spole-
    čensky účelného pracovního
    místa a po skytnutí příspěvku
 –800 000  MPSV říjen 2010 Na dávky pomoci v hm.nouzi
 6 800 000  MPSV říjen 2010 Na výplatu příspěvku na péči
 9 828  Kraj Vysočina listopad 2010 Na údržbu veř. zeleně na
    veřejných prostranstvích
    v průjezdních úsecích obcí
 27 426,55 Kraj Vysočina (SR)
 155 417,06 Kraj Vysočina (EU) listopad 2010 Projekt CZ.1.07/1.1.01/01.0065
    – proplacení 6. žádosti o platbu
    – neinvestiční f.p. pro ZŠ
    Sokolovská
 460 000  SFDI listopad 2010 Zvýšení bezpečnosti dopravy
    ve VM
 30 000  Kraj Vysočina listopad 2010 Gr. program „Bioodpady 2010“
 6 000  Kraj Vysočina listopad 2010 Na akceschopnost JPO na
    rok 2010
 50 000  Kraj Vysočina listopad 2010 Agenda MA 21 – pro jek t
    „Zdravá škola“ Pro ZŠ a MŠ
    Lhotky             (Pokr. str. 5.)

Ski klub, radní města i velko-
meziř íčská veřejnost, která se 
zúčastnila internetového hlasování, 
vybrali, jak by měla vypadat budou-
cí rozhledna na Fajtově kopci. Zví-
tězil u nich návrh ve tvaru spirály 
architekta ing. Václava Hlaváčka 
ze Studia acht před návrhem ing. 
Miloše Charváta z IMC design&ar-
chitecture. „Hlasování probíhalo 
ve třech liniích zhruba tři týdny,“ 
upřesňuje předseda Ski klubu Velké 
Meziříčí ing. Jiří Novotný, „radní 
jednoznačně podpořili návrh archi-
tekta Hlaváčka. Veřejnost se svým 
hlasováním na našich interneto-
vých stránkách pro stejný návrh vy-
jádřila celkovými 86 procenty, pro 
návrh ing. Charváta jich hlasovalo 
14 procent.“ Zatímco veřejné hlaso-
vání bylo podle předsedových slov 
z větší části anonymní, členové ski 
klubu se vyjadřovali zcela adresně. 
Pro Hlaváčkovu studii se vyjádřilo 
81 procent, pro Charvátovu 19 %. 
Oba architekti byli omezeni pouze 

Zvítězil návrh rozhledny ve tvaru spirály

Dva pohledy – jeden denní a druhý noční – k plánovanému projektu 
rozhledny na Fajtově kopci týdeníku Velkomeziříčsko poskytlo Studio 
acht, s. r. o., Praha.

rozpočtovým stropem, který před-
stavuje částku do deseti milionů ko-
run, a maximální možnou výškou, 
jež určila Armáda ČR. Ta zřejmě 
přesáhne třicet metrů.

V současné době se celá věc 
nachází ve fázi přípravy projektu 
pro územní rozhodnutí. Poté bude 
vedení ski klubu veřejnost o dalších 
postupech informovat. „V tuto chvíli 
bych rád za spolupráci poděkoval 
architektům Hlaváčkovi a Charvá-
tovi i architektce Uchytilové,“ dodal 
Jiří Novotný. Ski klub Velké Meziří-
čí bude také investorem této akce.

Rozhledna by měla stát v místě 
horní stanice lyžařského vleku, 
tedy tam, kde v současné době stojí 
dřevěná budova k prodeji lyžař-
ských permanentek. Večer by měla 
být osvícená, takže bude viditelná 
i zdálky. Nepochybně změní pano-
rama města k lepšímu a očekává se, 
že se stane jeho významnou domi-
nantou i turistickou atrakcí.

Iva Horká

Velké Meziříčí je na čtvrtém místě v třídění odpadů mezi obcemi 
kraje Vysočina nad deset tisíc obyvatel. Vítězství v této kategorii náleží 
Novému Městu na Moravě, druhé místo Havlíčkovu Brodu a třetí příčka 
Jihlavě. Velké Meziříčí za sebou nechalo Žďár nad Sázavou, Třebíč, 
Humpolec a Pelhřimov. Mezi obcemi v kategorii od dvou do deseti tisíc 
obyvatel se na prvním místě umístila Velká Bíteš z celkového počtu 
třiadvaceti obcí.

Vedle hlavní soutěže je i vedlejší o nejlepší obec v efektivitě sběru 
využitelných složek odpadu. V té je Velké Meziříčí na druhém místě hned 
za Novým Městem na Moravě. Teprve až pak následují největší krajská 
města – třetí Třebíč, čtvrtá Jihlava, pak Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, 
Humpolec a konečně Havlíčkův Brod.

Vítězné město či obec v hlavní soutěži v každé kategorii získává fi -
nanční dar v hodnotě 60 tisíc korun na odpadové hospodářství obce, za 
druhé místo pak je 35 a za třetí 20 tisíc korun.

Soutěž My třídíme nejlépe organizuje kraj Vysočina spolu s autorizova-
nou obalovou společností Eko-kom. Jejím smyslem je podpora zkvalitnění 
tříděného sběru odpadů. Výsledky jsou vyhodnoceny za období jednoho 
roku od 1. října 2009 do 30. září 2010.

Soutěží automaticky všechny obce, které jsou zapojeny do systému 
Eko-kom. Jsou rozděleny do kategorií podle počtu obyvatel. Vyhodnocují 
se taková kritéria jako třeba celková výtěžnost sběru papíru, plastů, nápo-
jových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho občana, či efektivita 
sběru – tedy poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek 
odpadu a množstvím směsného komunálního odpadu.

Cílem soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání 

Naše město je čtvrté v kraji v třídění odpadů
s odpady a současně i zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří odpad 
pravidelně třídí.

Ač se dnes s barevnými kontejnery na tříděný odpad lidé setkají v kaž-
dém městě i obci, a to i v těch nejmenších, přesto mnozí stále některé 
věci neví. A třeba i kvůli tomu raději odpad netřídí, ale vhazují jej mezi 
směsný komunální. Někdo se například domnívá, že před vhozením do 
kontejneru musí z každé PET lahve odstranit víčko i etiketu. Nebo že musí 
kelímky od jogurtů vymývat stejně jako plastové nádoby od chemikálií či 
kosmetiky, z papírových časopisů odstraňovat kancelářské svorky, z nápo-
jových kartonů odstraňovat plastové víčko, z dopisních obálek vytrhávat 
foliové okénko a podobně. Ani jedna z těchto domněnek neplatí. Stejně 
tak je mýtus, že PVC je plast a tudíž patří do žlutého kontejneru. Tak to 
není. PVC, novodurové trubky či linoleum do kontejneru na třídění odpad 
nepatří. A vůbec největším omylem je, když lidé tvrdí, že plasty, papír 
i sklo vyváží stejné auto, třeba i se stejným řidičem, takže všechno stejně 
skončí někde na smetišti na jedné hromadě. To není pravda. Důvody jsou 
zřejmé – ani zdejší technické služby nemají tolik vozidel, aby na každý 
druh odpadu mohlo být jedno. Ale svozové vozidlo vyváží vždy v určitou 
dobu jen jeden druh odpadu a nemíchá dohromady obsahy kontejnerů na 
papír, na sklo apod.

A ještě zajímavost na konec. Třeba takový toaletní papír je vyroben 
stoprocentně z recyklátů, kniha z 95 % a novinový papír až z 90 %. Na 
výrobě koupelnové baterie se recykláty podílí až 95 %, na myši k počítači 
až 50 % a na notebooku až 30 %. U zavařovací sklenice je to až 70 %, 
u skleničky na víno až 65 %. A takový interiér automobilu – ten je vyroben 
až ze čtyřiceti procent z recyklovaného materiálu.    Martina Strnadová

Po vozovce se už jezdí, slavnostně byla ale otevřena 
minulý týden

(Pokračování ze strany 1.) Poté následovala první stavba obchvatu kolem 
Oslavičky v roce 2006 za 44 milionů, druhá etapa v roce 2009 za 102 
milionů a poslední již zmíněná přeložka uvedené silnice, která stála 72 
milionů korun.

„Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod přispěl na reali-
zaci posledních dvou dokončených staveb dotací přesahující 150 milionů 
korun. K dalším úsekům, na nichž probíhá projektová či majetkoprávní 

příprava, patří ulice Rafaelova (Třebíč) – Pocoucov a Trnava – Rudí-
kov,“ doplnila tisková mluvčí kraje. Právě za poslední etapu se přimlou-
vala místostarostka Třebíče, bývalá krajská radní Marie Černá, která 
se slavnostního uvedení do provozu oné vozovky taktéž zúčastnila.

Renata Pavlů z Úřadu regionální rady pak na závěr ještě připomněla, 
že se jim za tři roky do kraje Vysočina podařilo dostat úctyhodných 1,8 
miliardy korun dotací.                                                               Iva Horká

Zástupci kraje, Úřadu regionální rady Jihovýchod, dodavatele a starostů 
obcí stříhají pásku, čímž slavnostně otevřeli nově zrekonstruovaný úsek 
vozovky mezi Oslavicí a Oslavičkou.                              Foto: Iva Horká

Řidiče potrápila nedávno objížďka do Třebíče kvůli stavbě přeložky 
silnice vedoucí kolem Ovčírny a rozcestí do Balin (na snímku). Za to 
si nyní mohou vychutnat jízdu po novém povrchu. Rychlost je v tomto 
prostoru omezena na 50 kilometrů v hodině.                Foto: Iva Horká

Od prvního ledna příštího roku 
občané žďárského okresu zaplatí 
za vodné a stočné celkem 69,90 Kč 
za m3 včetně DPH. Tuto cenu 
schválilo předsednictvo Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko na 
základě provedené analýzy vněj-
ších vlivů a provozních nákladů, 
které zpracovala Vodárenská ak-

Vodné a stočné opět podraží
ciová společnost, divize Žďár nad 
Sázavou. Oproti letošku jde tedy 
o nárůst o 1,90 Kč za m3. Navýšení 
ceny předsedkyně představenstva 
SVK Dagmar Zvěřinová a ředitel 
žďárské divize VAS Karel Fuchs 
zdůvodňují nárůst ceny poklesem 

spotřeby pitné vody v důsledku 
omezení výroby některých země-
dělců, dále pak navýšením ceny 
surové vody odebírané z údolních 
nádrží Vír a Mostiště v povodí Mo-
ravy a taktéž zdražením elektrické 
energie.

Podle informací z tiskové zprávy 
Svazu a VAS jsou v ceně vody pro 
vodné a stočné dále zohledněny 
fi nanční potřeby pro obnovu infra-
struktury vodovodů a kanalizací, 
zvlášť s ohledem na již zahájené 
projekty dotované z prostředků 
Evropské unie.                 

Iva Horká
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Bertíci vybrali 
téměř 7 milionů

Na Vysočině podpoří Nadační 
fond Albert (NFA) dětské projekty 
280.000 korunami. V rámci cha-
ritativního projektu S Bertíkem 
za dětským úsměvem přispívali 
zákazníci prodejen Albert již poje-
denácté na dobrou věc. Svými ná-
kupy nasbírali za měsíc trvání akce 
6.772.752 Kč. Ty rozdělí mezi 63 
předem vybraných projektů z celé 
ČR zaměřených na vzdělávání, 
volný čas a integraci dětí z dětských 
domovů do života. Zákazníci každé 
prodejny přispívali žlutými peníz-
ky, které obdrželi za svoje nákupy, 
na jeden regionální a jeden celostát-
ní projekt. Ty byly předem vybrány 
správní radou fondu a výše podpory 
závisela na počtu odevzdaných 
Bertíků v konkrétní prodejně. „Na 
projekty připadá v průměru 100 
tisíc korun, což byla také maximální 
částka, o kterou mohly organizace 
žádat,“ komentuje výsledky Petr 
Chadraba, místopředseda správní 
rady NFA. Jde především o regi-
onální projekty dětských domovů 
a neziskových organizací pracu-
jících s mládeží soustředěné na 
vzdělávací a sociální potřeby dětí 
a mládeže nebo podporující děti 
opouštějící dětské domovy. Mimo 
jiné bude dotován také projekt 
Ústavu sociální péče Křižanov 
Kurz fi nanční gramotnosti pro 15 
klientů dětských domovů z Vysoči-
ny, a to 85.000 korunami. Nadační 
fond Albert zastřešuje charitativní 
aktivity značky Albert. V rámci 
projektu Bertíci Albert věnoval více 
než 67 milionů korun na projekty 
vzdělávání a osobního rozvoje dětí 
v dětských domovech a dalších 
sociálních institucích. Hlavním 
zdrojem příjmů Nadačního fondu 
Albert je prodej odnosných tašek 
v prodejnách Albert. Ve správní 
i dozorčí radě Nadačního fondu 
Albert jsou zastoupeni také odbor-
níci na hlavní podporované oblasti 
– sociálně znevýhodněné skupiny 
a podporu zdravého životního stylu. 
Nadační fond Albert byl založen 
1. září 2009.

Lyžovat bychom mohli 
už koncem týdne

Zima o sobě dala uplynulý víkend důrazně vědět, přituhlo, a v neděli 
večer Česko zasáhly přívaly čerstvého sněhu. Na některých místech až 
dvacet centimetrů. Na Vysočině napadlo z neděle na pondělí v noci pět až 
deset centimetrů nového sněhu a sněhové přeháňky se vyskytovaly ještě 
během pondělí. Teploty se držely mírně pod bodem mrazu. Na silnicích 
ležel rozbředlý nebo ujetý sníh a občas na nich uvízly kamiony. Podle 
informací krajských silničářů byly ale všechny komunikace s opatrností 
sjízdné.

Zatímco silničáři sníh vidí neradi, lyžaři už se nemohou dočkat. Na 
sněhové podmínky proto pochopitelně zareagovali i provozovatelé sjezdo-
vek, velkomeziříčský ski klub nevyjímaje. Na Fajtově kopci začali vyrábět 
technický sníh minulou sobotu ve večerních hodinách. To dokumentuje 
snímek, který zachycuje na svahu sněhová děla při práci.

Pokud bude i nadále optimální počasí, lyžařský vlek na Fajťáku by 
se mohl rozjet již koncem tohoto týdne, slibuje manažer ski klubu Jiří 
Pálka. Sledujte proto aktuální informace na webových stránkách ski 
klubu – www.skivm.cz, kde se můžete prostřednictvím webových ka-
mer podívat přímo na svah. Ten je dlouhý 350 metrů, se 70metrovým 
převýšením. Vlek s kotvami přepraví za hodinu až tisíc osob. V areálu, 
do něhož se díky výbornému dopravnímu spojení z dálnice D1 dostanou 
i návštěvníci ze vzdálenějšího okolí, je ski bar alpského typu, zrekonstru-
ovaná restaurace, možnost ubytování a prostorné parkoviště s kapacitou 
dvě stě míst.                                                                               Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.) Advent značí příchod, je počátkem liturgického 
roku a přípravou na Vánoce, pro všechny křesťany očekáváním slavnosti 
narození Ježíše Krista. Ale ani pro ostatní by neměl být jen o shonu, 
utrácení peněz, uklízení, ale spíš o radosti a těšení se z blízkosti svých 
nejdražších.

Ale to už nastala ona očekávaná chvíle společného zažehnutí světýlek. 
„Až řeknu světlo, rozsviťte všechno, co s sebou máte,“ vybídl Radovan 
Necid přihlížející a v ten okamžik se celé náměstí rozzářilo včetně 
lip i hvězd na lampách. Lidé začali vypouštět thajské lampiony štěstí 
a za chvíli jich na nebi zářilo tolik, jako by to byly hvězdy. A pak už se 
zpívalo. Nastoupil dětský pěvecký sbor základní umělecké školy pod 

Světla už září, advent je tu
vedením Zdeňky Němcové a doladil tu správnou atmosféru. V jejich 
podání zazněly starobylý adventní zpěv Roráte caeli, Veni domine, Čtyři 
adventní svíce, ty nejmenší zpěvačky přidaly Vločku, Pasáčka a Oslíka 
a na závěr vánoční píseň Janka Ledeckého Dopis Ježíškovi. A ten mohly 
poslat i všechny přítomné děti, neboť nechyběl ani, pro mnohé již starý 
známý, nebeský pošťák se svým proutěným košem na všechna dětská 
přání, na jaké si jen lze vzpomenout. Zpestřením bylo i překvapení 
v podobě laserové show.

Komu byla zima, mohl se zahřát grogem nebo třeba jen čajem. Zájemci 

se mohli uchýlit i do tepla velkého sálu, kde byla připravená klasická po-
hádka na motivy Hanse Christiana Andersena Sněhová královna v podání 
Divadelního spolku Jiří z Poděbrad. A kdo ještě dosud neviděl výstavu 
Foto, grafi ka, video Jiřího Michlíčka či Pohádkový svět loutek v Jupiter 
clubu, mohl to napravit, protože obě byly otevřeny.

Martina Strnadová

Pořádající Jupiter club děkuje technickým službám, městské policii, 
základní umělecké škole, fi rmám Rental Pro a Music Data za spolupráci 
při zajištění akce rozsvěcení adventních světýlek.

Milan Dufek, ředitel JC

Zájemci o studium na Střední škole řemesel a služeb 
ve Velkém Meziříčí si mohli prohlédnout její prostory 
a doplnit své informace během dne otevřených dveří 
24. listopadu. Navštívit mohli nejen třídy, učebny od-
borných předmětů, ale také domov mládeže či dílny 
na bývalém školním statku. Žáci připravili i přehlídku 
svých výrobků zejména z gastronomických oborů 
– perníčky, cukroví, studenou kuchyni i slavnostní 
tabule.

Škola každoročně otevírá tři nové třídy, optimálně 
tedy nabírá devadesát učňů. „Ve výjimečném roce to 
bylo i sto dvacet žáků ve čtyřech třídách. Ale už vloni 
se i tady trochu projevil pokles, dětí je méně,“ říká 
zástupce ředitelky Milan Veber. Zájemci si mohou 
vybrat mezi strojírenskými obory vzdělání, kde jsou 
strojní mechanici, obráběči kovů, mechanici opraváři 
motorových vozidel, elektrikáři a elektromechanici pro 
zařízení a přístroje. Z potravinářských oborů vzdělání 
nabízí SŠŘS pekaře a řezníka – uzenáře, ze služeb pak 
kuchaře – číšníka, krejčího, zedníka a ze zemědělství 
ještě zemědělce – farmáře a opraváře zemědělských 
strojů. „O toho je vůbec největší zájem,“ dodává Veber 
s tím, že velkomeziříčská škola je spolu s Třebíčí široko 

daleko jediná, která jej nabízí. Chlapci vítají, že tento 
obor jim dává příležitost udělat si zadarmo řidičský 
průkaz na osobní i nákladní auto a traktor. Dalším 
hodně žádaným oborem vzdělání je i kuchař – číšník 
či servírka jak mezi chlapci, tak mezi dívkami. Bohužel 
o řemesla, jako jsou zedník, pekař, řezník – uzenář 
a krejčí zájem mezi mládeží není vůbec. Podle zástupce 
ředitelky se objeví třeba tři čtyři uchazeči, ale škola jich 
potřebuje alespoň osm, aby se jí vyplatilo obor otevřít. 
„Všichni si chtějí hlavně udělat maturitu,“ podotýká 
Hana Lavická, vedoucí učitelka odborného výcviku. 
Tuto možnost škola nabízí v různých formách již od 
roku 1980, v současnosti absolventům tříletých oborů 
vzdělání v nástavbovém studiu oboru podnikání, a to 
denní i dálkovou formou. „Letos jsme měli na denní 
sedmdesát a na dálkové studium šedesát uchazečů 
a otevíráme na obojí po jedné třídě,“ popisuje zájem 
o maturitní obor Milan Veber. Přitom podniky poptá-
vají nástrojaře, zámečníky a další vyučené řemeslníky, 
ale ti bohužel chybí. „Měli by si to uvědomit hlavně 
rodiče. Děti ještě tolik nepřemýšlí o zaměstnání, které 
by mělo perspektivu, vidí spíš to, co se jim momentálně 
líbí,“ podotýká M. Veber.     (Pokračování na straně 5.)

Budoucí učni si prohlédli školu i dílny

Harmonikářka, klavíristka, kyta-
ristka, zpěvačka a hudební sklada-
telka. Teď i maminka dvou malých 
dětí. To je Radůza, vlastním jménem 
Radka Vranková. Sedmatřicetiletá 
muzikantka se představila se vší 
parádou také velkomeziříčskému 
publiku. Koncert připravil Jupiter 
club do velkého sálu na minulý čtvr-
tek večer. Žádné pózy, ale emotivní 
hudba i texty. Koneckonců Radůzin 
svérázný projev je pro ni na živých 
vystoupeních typický, mnohdy vy-
čerpáním hlasitě vzdychne, do ryt-
mu si silně podupává nohou či hlavu 
ztěžka položí na akordeon a rychle 
a krátce odpočívá. Příznačné je 
pro ni i to, že zpívá nejen česky, 
ale i francouzsky, polsky, rusky, 
cikánsky, občas použije i slogan 
z angličtiny, italštiny či němčiny. 
Přidala i turečtinu, má k ní mimo-
řádný vztah a důvod – polovina její 
rodiny je totiž turecká.

Na pódiu ze sebe Radůza vy-
dává naprosto všechno. Přesedá 
od akordeonu ke klavíru či kytaře 
a pak zase zpět k harmonice, ta ji 
sluší nejvíc. Sama říká, že hraje 
tak, jako kdyby byl daný koncert 
jejím posledním. A ví, o čem mluví, 
překonala nelehkou nemoc i kom-
plikované těhotenství. Proto nechce 
dělat věci, které ji netěší. Možná 
zklamala i některé fanoušky, když 
– ač slušně a s omluvou – odmítla 
společné focení po vystoupení. 
„Jsem nekompromisní, protože 
nemám čas kývat ze zdvořilosti 
na něco, co nechci,“ podotkla 
v jednom z rozhovorů. V nich 
vysvětlila i to, proč žádá diváky, 

Radůza ze sebe 
vydala všechno

Radůza ochotně našemu týdeníku poskytla možnost pořídit fotografi e před 
koncertem na pódiu velkého sálu.                                   Foto: Iva Horká

aby během koncertu nefotili a ne-
natáčeli. Nechce, aby se přerušil 
tok energie mezi ní a publikem. To 
velkomeziříčské potěšila více než 

dvacítkou svých písní z cedéček 
starších, ale i ze zbrusu nového 
s názvem Miluju vás. 

 (Pokračování na straně 5.)

Náměstí bylo zcela zaplněno lidmi a spoustou světýlek. 
Foto: Martina Strnadová

Dětský pěvecký sbor ZUŠ pod vedením Zdeňky Němcové přispěl k atmo-
sféře akce vánočními písněmi.                         Foto: Martina Strnadová

Zleva ředitel pořádajícího Jupiter clubu Milan Dufek, nebeský pošťák 
a starosta města Radovan Necid uvítali přítomné. Foto: Martina Strnadová

OKÉNKO POLICIE  158
Ukradl odloženou 

kabelku 
z nákupního vozíku

Dne 29. 11. odcizil neznámý 
pachatel kabelku s osobními věcmi 
a peněženkou z nákupního košíku 
v prodejně na Hornoměstské ulici 
ve Velkém Meziříčí. Využil tak 
chvilkovou nepozornost nakupující 
třiašedesátileté paní, čímž ji způso-
bil škodu převyšující 1.500 Kč. 

Odčerpal naftu 
z odstavených 

náklaďáků
Neznámý pachatel odcizil celkem 

550 litrů nafty ze zaparkovaných ná-
kladních vozů na odstavném parko-

višti u čerpací stanice ve Velké Bíte-
ši. Společnostem na odcizené naftě a 
poškozením vozidel způsobil škodu 
ve výši 17.500 korun. Automobily 
byly odstaveny od 26. do 28. 11. 

Posilněn alkoholem 
narazil do auta

Dne 26. 11. narazil ř idič se 
škodovkou na ulici Návrší ve 
Velké Bíteši pravou přední částí 
do zaparkovaného vozidla Kia. 
Ř idič bourajícího auta ut rpěl 
lehké zranění, ke zranění jiných 
osob nedošlo. Dechová zkouška 
provedená policejní hlídkou odha-
lila pozitivní výsledek na alkohol. 
Škoda na vozidlech je odhadnuta 
na 64.000 korun.

Vybráno z archivu PČR
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská
církev

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

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

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015

Advent a čekání
Advent znamená příchod. Podle křesťanského vyznání to nejsme my, 

kdo někam přichází. To Bůh přichází za námi. My, lidé, čekáme. Kdo už 
nic nečeká, ztrácí důvod žít. Očekávání je dobrý znak dobrého života. 
Navzdory mnohému těžkému něco ještě očekávat… Jsou lidé, kteří čekají. 
Nechtějí se smířit s tím, že už by je v životě nic nemělo potkat. Nesouhlasí 
s tím, že všechna překvapení už byla vyčerpána. Čekají na dobré setkání, 
na pěkné slovo, na krásný koncert nebo pěknou knihu. Na to, až se děti 
vrátí ze školy, nebo na to, až vnuci dokončí studia. Také čekáme na to, až 
zase uvidíme krajinu, kterou máme rádi, a těšíme se na ni. Takové tvůrčí 
očekávání nevede k pasivitě, ale naopak motivuje k jednání. Ještě má smysl 
něco zkoušet, ještě má smysl se pěkně obléci a vyjít mezi lidi. Ještě to 
zkusím, vyjít ven. Ze svého domu, ze svého bytu, ze svého já. O to raději 
se zase vrátím domů… Existují však lidé, kteří už nic nečekají. Musí to 
být smutný život, oni ostatně také bývají smutní. Není s nimi legrace, 
nemluví se s nimi dobře a jejich společnost nikdo nevyhledává.

Smíme očekávat. Každý den smíme začít rozechvělým čeká-
ním. Co asi přinese dobrého? Co se stane? Čeho budu svědkem? 
A možná si všimneme toho, čeho jsme si dosud nevšimli. Třeba, 
že druhý vedle mne také možná na něco čeká. Nebo že za mnou 
přichází sám Bůh v nějaké naprosto neočekávané podobě. Přeji 
vám pokojný adventní čas, plný krásného nečekaného.         -PJ-

Plán bohoslužeb od 1. do 5. 12. 2010
Středa 1. 12.
 7.00 mše sv. – roráty za zemřelé předky
 z rodiny Teplých a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 2. 12. – I. čtvrtek v měsíci – den modliteb za povolání
 7.00 mše sv. za rodiče Šimkovy, dceru a tři syny o. M. P.
17.40 pobožnost za nová povolání
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
17.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 3. 12. – 1. pátek v měsíci, památka sv. Františka Xaverského, kněze
 8.00 mše sv. za prarodiče a rodiče Zelníčkovy
 a Štěpánku Hnízdilovou 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. roráty pro děti za Marii Švecovou
 a rodiče Nevrklovy  o. L. Sz.
Sobota 4. 12.
 7.00 mše sv. za rodiče Žákovy, syna, celou živou
 a zemřelou rodinu a za duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
19.00 vigilie – 2. adventní neděle
Neděle 5. 12. – 2. neděle adventní – zimní pouť ke cti sv. Mikuláše
 7.30 mše sv. za zemřelého Jaromíra Kratochvíla,
 děti a jejich rodiny, za zemřelé dvoje rodiče
 a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. latinská za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za rodinu Skryjovu,
 Kutlvašrovu a Pospíchalovu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče Jaroslava
 a Andělu Chlubnovy a prarodiče o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu bude náboženství pro mládež na faře v 13.50 a 18.00 hodin. Ve 
čtvrtek od 9.00 bude návštěva nemocných. Ve čtvrtek večer se budeme 
modlit za nová kněžská povolání, dále ve čtvrtek po večerní mši sv. bude 
teologická hodina. Mše sv. roráty pro děti budou tento týden v pátek 
v 16.30. V pátek od rána do soboty bude adorace nejsvětější svátosti. Od 
14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V neděli 
v 16.00 bude setkání dětí se sv. Mikulášem. Setkání andělů bude v 15.30 
na faře. Nedělní mše sv. 5. 12. 2010 v 9.00 bude v latině. Děkuji všem, 
kteří pracovali ve farnosti. V sobotu v Netíně, v 16.00, bude pouť první 
soboty (12.30 jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus). Předplatné za katolické 
tiskoviny na rok 2011 můžete uhradit ve farní kanceláři.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 3. 12. památka sv. Františka Xaverského, kněze – 1. pátek 
v měsíci
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za rodinu Královu a dceru o. M. P.
Sobota 4. 12.
10.00 Horní Bory – pohřební mše sv. za zemřelou 
 Miladu Žákovou  o. M. P
Neděle 2. 12. – 2. neděle adventní
9.45 Horní Bory – mše sv. za Bohumila Jakubce 
 a sestru Evu, za rodiče Zikmundovy a prarodiče o. M. P.
Farní oznámení pro Bory: V sobotu v Netíně v 16.00 bude pouť první 
soboty (autobus z Borů odjíždí ve 14.40). Kalendáře na postavení na rok 
2011 si můžete zakoupit v sakristii za 55 Kč. V sakristii v Horních Borech 
je možné objednávat mše sv. na rok 2011.
V neděli v 15.00 bude setkání dětí se sv. Mikulášem. Předplatné za katolické 
tiskoviny na rok 2011 můžete uhradit v sakristii v Horních Borech.       -L.Sz.-

Již 205 let uplyne 2. prosince od bitvy u Slavkova, ve které zahynuly ti-
síce vojáků obou válčících stran. Poloha Meziříčí na hlavní spojnici Jihlavy 
s Brnem měla za následek časté průchody vojsk městem. Také roku 1805 
procházeli naším městem nepřátelští francouzští vojáci. První přitáhli už 
17. listopadu a postupně je následovaly další a další jednotky.

Ve městě i v jeho okolí byly pro potřebu armády zabaveny všechny 
zásoby sena, slámy, ovsa i dobytka. Přikázány byly také dodávky bot, 
košil, sukna a plátna či klobouků. S průtahem nových jednotek přibývaly 
další požadavky, přestože již bylo všechno dávno zkonfi skováno. Kromě 
těchto úředních rekvizicí zabavovali jednotliví francouzští vojáci všechno, 
co je zaujalo. Obyvatelé Velkomeziříčska tak přišli nejen o svíčky, pecny 
chleba, mouku, máslo, cukr, kořalku, víno, vejce, peníze, ale i o břitvy, 
ženské sukně a zástěry, ubrusy či hudební nástroje.

Ve městě zůstal po bojích velký počet nemocných a raněných francouz-
ských vojáků, kteří byli ubytováni v městském špitále i v dalších měšťanských 
domech. Od nich se rozšířily nemoci, jež způsobily smrt několika set lidí. Po-
slední francouzští vojáci opustili město teprve v lednu následujícího roku.

Majitelkou velkomeziříčského zámku byla kněžna Eleonora z Liech-
tensteina, jejíž syn Mořic, povýšený v tomto roce na generálmajora, se 
také zúčastnil bitvy u Slavkova na straně Rakouska. Na zámku se koncem 
listopadu ubytoval francouzský maršál Bernadotte se svojí družinou.

Kromě hlavní bitvy u Slavkova, kde zvítězili Francouzi, proběhla 
počátkem prosince i menší bitva u Štoků, kde naopak Rakušané získali 
převahu nad bavorskými spojenci Francouzů. Zajali vojáky protivníka 
a 6. prosince osvobodili Jihlavu. Ještě téhož dne se však dozvěděli, že 
již 3. prosince bylo uzavřeno příměří, a museli tak vrátit všechny zajatce 
i kořist. Velitel Rakušanů kníže Hohenzollern se pak 8. prosince vydal do 
Meziříčí, aby Bernadottovi vysvětlil, že ani oni ani jejich protivníci v době 
konfl iktu o příměří ještě nevěděli.                                                  -Ripp-

Napoleonovi vojáci 
a naše město

Žáky Hotelové školy Světlá 
podporujeme v aktivním přístu-
pu ke vzdělávání pestrou nabíd-
kou specializačních gastrono-
mických kurzů. V prostorách 
naší školy se jednou line vůně 
čokolády a vanilky, jindy zase 
ostrého koření a záhy smysly za-
městná káva či barevnost ovoce 
použitého na dekoraci připravo-
vaného míchaného nápoje.

Díky gastronomickým kur-
zům se studenti seznámí s no-
vými trendy z oblasti potravi-
nářských technologií a s tím, 
co je v oblasti jídla a pití zrovna 
moderní a žádané. I kdyby se 
z každého žáka nestal věhlasný 
barista, sommelier nebo kuchař 
soutěžící o michelinskou hvězdu, 
jsou tyto zkušenosti v dnešním 
světě velkou předností. I bankéř 
nebo byznysmen si může získat 
respekt a přízeň partnera tím, že 
prokáže svou obratnost a znalost 
v gastronomii. Zdravá výživa, 
přehled o tradičních i moderních 
pokrmech a umění podělit se o ku-
linářské zážitky jsou v současnosti 
velmi žádané.

Na hotelové škole již řadu let 
probíhají odborné kurzy Pav-
líny Berzsiové. Paní Berzsiová 
je členkou a viceprezidentkou 
Asociace kuchařů a cukrářů a no-
sitelkou několika medailí a ocenění 
z mezinárodních soutěží v oboru 
cukrář. Její kulinářské rady mů-
žeme každý týden sledovat ve 
vysílání Snídaně s Novou. Z její 
knihy Velká domácí cukrářka vám 
pro přicházející adventní dobu do-
poručujeme vyzkoušet následující 
moučník.

Povidlák z kynutého těsta
Těsto: 30 g droždí, 1 lžička 

krupicového cukru, 150 ml mléka 

Ohlasy ze Světlé: tip na adventní moučník

(i kyselé), 400 g polohrubé mouky, 
špetka soli, 1 vejce, 175 ml sluneč-
nicového oleje.

Náplň: 250 g švestkových po-
videl, 4 lžíce rumu, skořice, 100 g 
vlašských ořechů, kandované ovo-
ce, kokos.

Postup: Z droždí, cukru a vlaž-
ného mléka připravíme kvásek, kte-
rý necháme na teplém místě vzejít. 
Mouku prosejeme se solí, přidáme 
kvásek, zbylé vlažné mléko, vejce, 
olej a vypracujeme tužší těsto, které 
necháme na teplém místě hodinu 
kynout.

Pak těsto rozválíme na plát dlou-
hý asi 50 cm a široký 6 cm. Potřeme 
olejem, povidly smíchanými s ru-
mem, skořicí a posypeme nahrubo 
nasekanými ořechy, kandovaným 
ovocem a kokosem. Svineme do 
šneka, vložíme do vymazané ku-
laté formy a necháme asi 15 minut 
kynout. Pečeme v předehřáté troubě 
na 160° C asi 40 minut. Vhodné péct 
v remosce.

MVDr. Růžena Marková

Velké (malé) Meziříčí
ve velkých číslech

Velikost sídel  –  obcí a měst – se v nové době měří nikoli podle počtu podni-
ků, živností, obchodů, či jiných ukazatelů, ale především počtem obyvatel. 
Rád bych vám proto předložil několik údajů z této problematiky k zamyšlení.

Do dvacátého století vstoupilo naše město s 5.236 obyvateli a 604 
domy, což činilo téměř 8,7 osob na jeden dům-byt. V roce 1930 bylo za-
znamenáno zvýšení počtu obyvatel o 395, což činí v průměru meziroční 
přírůstek asi 13 obyvatel. Pro zajímavost ještě uvádím, že v roce 1936, 
z celkového počtu 5.690 obyvatel bylo 5.533 Čechů, 39 Němců, 73 Židů, 
4 Rusíni, 4 ostatní a 37 neuvedeno.

Rok 1990 byl pro město významný nejen z hlediska politických událostí 
a následujících změn, ale i ve vývoji počtu obyvatel. Poprvé v historii po-
kořilo město hranici 10.000 obyvatel. K 31. prosinci městská evidence vy-
kazovala 10.108 trvale hlášených osob. Pro Velké Meziříčí to byl nesporný 
úspěch, neboť počet obyvatelstva ovlivňuje celkový vývoj a rozvoj města.

Před více než deseti lety, v roce 1999 mělo město 10.312 obyvatel 
a v roce 2001 již 10.434. Od těch dob, jak se zdá, počet obyvatel v našem 
městě mírně klesá. Zejména je to vidět v minulém roce, kdy počet trvale 
hlášených osob klesl na 10.237. Oproti roku 2008 je to – 48. Zato cizinců 
s povoleným pobytem žije ve městě 157. Celkem je to tedy 10.394 osob. 
Defi cit tak tedy (jako ostatně v celém státě) vyrovnávají cizinci.

Obdobná situace je i když připočteme místní části. V roce 2009 se 
i zde snížil počet obyvatel z 11.770 na 11.741 (nepočítaje v to 157 cizinců). 
Pokud bychom započítali i cizince s povoleným pobytem, dostaneme číslo 
11.898, což vytváří jiný – příznivější dojem.

Pozoruhodné na celé věci je, že počet bytů se ještě do nedávna ve městě 
zvyšoval (dnes spíše stagnuje), tak jako i různých zábavních podniků, velkých 
prodejen či kaváren. V počtu obyvatel je celková tendence spíše opačná.

Ačkoli statistiky mohou být jakkoli ošidné, je to bezesporu zajímavý sig-
nál k tomu, abychom se zamysleli nad příčinami tohoto nežádoucího jevu 
v našem městě. Příčin je zajisté několik, ale analýzou tohoto problému by se 
měli zajímat odborníci na celkový vývoj Velkého Meziříčí.   Martin Klement

V pátek 19. listopadu jsme se 
zase po roce sešli. My, ženy, větši-
nou babičky, naši partneři, známí 
i neznámí příznivci. Je už dlouho-
letou tradicí, že se před vánočním 
shonem odreagujeme na Kateřinské 
zábavě v hasičce.

Někdo to možná ještě neví. 
V našem městě existuje skupina 
žen středního a vyššího věku, která 
se snaží dělat něco pro sebe a své 
vrstevníky. A kdo jednou přijde, ten 
se pak opakovaně vrací. Zatrsáme si 
jak za mlada, zazpíváme, popijeme 
a přátelství utužíme. Záda i nohy 
přestanou bolet vlivem perfektní 
rehabilitace hudbou a písničkami 
našeho mládí. I osmdesátníci na 
parketě ožívají. A přestože původně 
přišli jen na chvíli, po půlnoci se 
ještě dobře baví. A všichni ostatní 
také. No aby ne! Nic není ponechá-
no náhodě. Na stolech kateřinky, 
přivítání domácími koláčky, pak 
dobré víno, doma pečené slané 
pečivo různého druhu, jednohubky, 
zákusky ke kávě. To všechno těchto 
pár ženských za lidovou cenu nabízí 
nebo přímo nutí. Před naší šéfovou 
nikdo neuteče. Všude je jí plno, její 

zvučný hlas nelze přeslechnout. 
A ty nápady. Proč tancovat jen s tím 
svým, když můžete být na chvíli 
Maková panenka, Mánička, Desde-
mona nebo Julie. A čekáte, kdo že je 
ten váš motýl Emanuel, Hurvínek, 
zamilovaný Romeo atd. Uvolnit 
se. O to tu jde. A při hudbě Song 
accord Dalešice to není tak těžké. 
Tento orchestr, tj. oba muzikanti, 
zahrají a zazpívají opravdu všech-
no. Co záleží na umělecké úrovni. 
Hlavně, že je dobrá nálada. A ještě 
něco. Už jste někdy slyšeli, že by 
hosté dostávali dárky a vyhrávali 
ceny v soutěžích. Že ne? Jsou to sice 
třeba jen maličkosti, ale každého 
potěší, když si něco odnese. A tohle 
potěšení připravují členky našeho 
ženského svazu za přispění svých 
příznivců – sponzorů. Nebudeme 
je tady jmenovat, ale je jich oprav-
du hodně a my jim z celého srdce 
děkujeme. Některým seniorům 
se pak vůbec nechce domů. Že je 
to všechno jen sebechvála? Když 
myslíte! Tak kdo nevěří, ať sem 
běží. Ale zase až za rok. Rády vás 
přivítáme mezi námi děvčaty.

-DKuc-

Seniorky opět v akci

Českobratrská 
církev evangelická

1. 12.: 15.30 hodin – děti
2. 12.: 18 hodin – biblická hodina
5. 12.: 9 hodin – bohoslužby
6. 12.: 18 hodin – večer s hostem
 (R. Necid: Naše město – 
 současnost a nejbližší bu-
 doucnost)
7. 12.: 18 hodin – biblická hodina 
 (Tasov)
Zveme k účasti na bohoslužbách a dal-
ších setkáních. Pokud není uvedeno 
jinak, konají se v Husově domě (Vel-
ké Meziříčí, U Světlé 24). Více: www.
velke-mezirici.evangnet.cz   -PJ-

Příběhy bezpráví na Světlé
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – je vhodnou příle-

žitostí, jak studentům připomenout dobu komunistické totality, 1948 – 
1989, kdy skutečná práva člověka zůstávala často jen na papíře a mnoho 
čestných lidí trpělo v komunistických žalářích.

Také v letošním roce jsme se zapojili do projektu Příběhy bezpráví 
společnosti Člověk v tísni.

Již tradičně jsme zorganizovali promítání fi lmu a besedu, které připomí-
nají porušování základních lidských a občanských práv v Československu 
v době komunistické totality.

Letos tato akce proběhla 16. listopadu v dopoledních hodinách v klu-
bovně školy. Žáci třetího ročníku nejprve zhlédli fi lm Postavení mimo 
hru, který připomíná osudy pronásledovaných sportovců – hokejistů po 
roce 1948, a následně proběhla beseda, které se vedle ředitelky školy ing. 
Marie Tománkové zúčastnili Albína Janoušková a Josef Brázda a Radoslav 
Nezval z Konfederace politických vězňů, kteří prošli komunistickými 
žaláři 50. let a mohli tak žákům na základě vlastních zkušeností připo-
menout tuto dobu „temna“.

Vzpomínky pamětníků na žáky zjevně zapůsobily, o tom svědčí i tato 
slova studentky 3. ročníku OA Elišky Doškové:

Díky projektu společnosti Člověk v tísni – Příběhy bezpráví – se nám na-
skytla výjimečná příležitost rozšířit a doplnit si své vědění o pár zajímavých 
poznatků ze života tří lidí, kteří dlouhou éru komunismu zažili na vlastní 
kůži. Nejprve jsme zhlédli fi lm o našich hokejistech, tehdejších mistrech 
světa, kteří byli zatčeni a odsouzeni. Jejich cesta k cíli byla obtížná, ale 
dokázali to, vrátili se do hry. Úvodním fi lmem jsme získali přehled o vězni-
cích a táborech, o kterých se později zmiňovali i Josef Brázda a Radoslav 
Nezval. Svůj příběh nám pověděla také Albína Janoušková.

Děkujeme, že jsme si prostřednictvím této poutavé besedy mohli vytvo-
řit barvitější obrázek o tom, jaká tehdy byla doba, kterou jsme naštěstí 
nezažili.“                                                            Mgr. Stanislav Svoboda

Jak akce bude probíhat? Dvojice 
žáků starších patnácti let budou 
informovat kolemjdoucí občany 
o tom, že 1. prosince je Světový 
den boje proti AIDS, a budou jim 
předávat informační materiály se 
základními údaji, případně odpo-
vídat na dotazy. Zároveň jim budou 
nabízet odznak červené stužky, 
která je celosvětovým symbolem 
solidarity s infikovanými virem 
HIV a důkazem toho, že si lidé 
nebezpečí AIDS a nutnost prevence 
uvědomují. Cena odznaku bude nej-

méně 20 Kč. Důraz je kladen nejen 
na sbírku, ale v nemenší míře na 
předání informací veřejnosti. 

Kontaktní spojení: Mgr. Dana 
Fridrichovská – koordinátorka 
projektu, tel.: 224 231 524.

Mgr. Zuzana Prouzová – výkonná 
ředitelka SPRSV, tel.: 224 231 524, 
606 917 488.

E-mail: cervenastuzka@cent-
rum.cz. Adresa: SPRSV, P. O. B. 399, 
Senovážná 2, 111 21 Praha 1, www. 
planovanirodiny. cz.

Mgr. Petr Hladík, ZŠ Sokolovská

Osvětová a informační kampaň Červená stužka
1. prosinec 2010 - Světový den boje proti AIDS



■  Nové le t n í  pneu Bar um 
165/70/13, 4 ks na Favorit, Felicie 
apod. Cena 1.900 Kč vše. Ba-
rum OR 34 175/13 – 4 ks – nové, 
1.900 Kč vše. Tel.: 777 182 760.
■ Stolek na počítač. Cena doho-
dou. Tel.: 777 172 814.
■ Disky kol na: Škodu Felicii, Peu-
geot 306, Opel, Ford. Zimní pneu 
175/70-13. Tel.: 608 034 567.
■ Šroťák kamenný, hydraul. 
rozvaděč, motor 5,5 kW – 2.900 
ot., hasičskou stříkačku PS – 8. Tel.: 
732 724 122.
■ 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.
■ 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.
Koupím
■ Tele na odstav – býčka nebo 
jalovičku. Tel.: 608 865 561.
Nemovitosti

■ Prodám RD 2+1 s garáží 
blízko Velkého Meziříčí. Po 
rekonstrukci. Cena 1,7 mil. Kč. 
Tel.: 774 402 444.

■ Prodám pěkný zděný byt 2+1 
ve Velkém Meziříčí v dobré loka-
litě, možno i se zařízením. Cena 
dohodou. Tel.: 739 136 092.

■ Prodám stavební pozemek 
s RD ve Stránecké Zhoři 45, inže-
nýrské sítě na pozemku, východ-
ní svah, výměra 2.900 m2, cena 
1. 050.000 Kč. Tel.: 608 702 700.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
blízko centra Velkého Meziříčí, 
s garáží. Tel:. 777 824 822.
■ Koupím garáž ve VM na ulici 
Bezručova, popřípadě Nad Plo-
várnou. Prosím nabídněte. Tel.: 
776 137 671.
■ Prodám pozemek na výstavbu 
RD v Oslavici, výměra cca 1500 m2 
– možno rozdělit na dvě parcely. 
Kopaná studna, sítě u pozemku. RK 
nevolat. Tel.: 774 919 844.
■ Prodám byt 3+1 v OV po roz-
sáhlé rekonstrukci na Bezručově 
ulici. Volejte po 14. hodině. Tel.: 
776 322 899. RK nevolat.
■ Vyměním byt 3+1 v Jihlavě 
za 3+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
602 669 018.
Pronájem
■ Hledám pronájem zahrádky-
zahrady s chatkou (voda, elek-
třina), i v okolí Velkého Meziříčí 
(do 20 km). Dlouhodobě. Tel.: 
733 719 402.
■ Pronajmu RD 7 km od VM, 
4+kk s garáží. Tel.: 604 546 758.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě pro 1 osobu. Tel.: 737 840 914.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
Vyměním
■ Svařovací inventor 160 A, nový, 
v záruce, za svářečku Triodyn KS 
250 a výše. Tel.: 606 605 738.
Daruji
■ Zachovalou sedací soupravu za 
odvoz. Barvy rezavé, ve VM. Tel.: 
737 588 417.
Seznámení
■ Vdovec, 63 let, hledá ženu k se-
známení. Samota mě netěší. Tel.: 
720 454 825.
Různé
■ Cestujete ve všední dny do 
Jihlavy z VM nebo Měřína s pří-
jezdem do Jihlavy cca v 6 hodin? 
Ráda přispěji na benzín za odvoz. 
Tel.: 602 451 676.
■ Napeču drobné cukroví, tru-
bičky, věnečky, rolády a řezy. Tel.: 
605 172 431.
■ Půjčky – 100% schválení a vy-
placení peněz na zástavu nemovi-
tosti. Tel.: 732 565 767.

Číslo 42 1. prosince 2010 strana 5

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

V letošním roce bude VÁNOČNÍ 
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
již podruhé v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat ra-
dost nejenom sobě a svým 
blízkým, mohou navštívit 
programové oddělení v Jupi-
ter clubu (I. patro), vybrat si 
přáníčko a zakoupením 
dárku splnit vánoční 
přání dětí z Dětského 
střediska v Březejci.
Věříme, že tuto akci pod-
poříte a bude stejně 
úspěšná jako v minu-
lých letech. Vánoční 
přání můžete splnit 
nejpozději do pondělí 
13. 12. 2010. 

Kvalifikovaný instruktor nabízí

(protahovací a posilovací). Lekce budou probíhat každou středu od 
19 do 20 hodin v tělocvičně hasičské zbrojnice. S sebou si vezměte 
podložky na cvičení a pohodlné oblečení. Začínáme 8. 12. 2010. 

Bližší info na tel.: 732 602 932.

na motelu Jestřábec, která se koná 3. 12. 2010 ve 20 hodin.
K poslechu a tanci hraje P. Kratochvíl z Velké Bíteše.

Zveme vás na tradiční

ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje další relaxační pobyt v Park 
hotelu Hokovce na Slovensku (3 km od Dudinců) od 28. 5. do 4. 6. 2011. 
Cena 6.560 Kč zahrnuje cestu tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, 
6 × ubytování s plnou penzi, vstupní lékařskou prohlídku, 10 léčebných 
procedur navržených lékařem, neomezený vstup do bazénu a fi ttnes center 
od 7 do 20 hodin. Vstup do sauny v úterý a ve čtvrtek.

V hotelové kavárně hraje dvakrát týdně živá hudba pro poslech i tanec. 
Po dobu pobytu budou nabídnuty fakultativní zájezdy např. Budapešť, 
Santovka, Podhájská, Banská Šťavnica, ochutnávky vín ve vlastním 
sklípku a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH.

Přihlášky a další informace každé pondělí od 9 do 11 hodin v klubu 
důchodců na Komenského ulici. Uzávěrka přihlášek a záloha 1.000 Kč 
bude vybírána v klubu důchodců do 31. 1. 2011.

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH

3. – 5. 12. 2010
v Kulturním domě, Vlkovská 482, 3. a 4. 12. od 9 do 17 hodin, 
5. 12. od 9 do 16 hodin                                                    -ICVB-

Hraje TOTOBAND.
sobota 4. 12. ve 20 hodin v Uhřínově

Prodám
■ Jawu 50 (pionýr), pojízdná, 
částečně rozebraná (příprava na 
rekonstrukci), s platnou pojistkou. 
Náhradní motor, plechy, kola aj. 
Cena 2 tis. Kč. Tel.: 605 086 068.
■ Figurkový dřevěný betlém. 
Dále prodám klávesovou harmo-
niku. Obojí cena dohodou. Tel.: 
566 521 545.
■ Automatickou pračku Zanus-
si. Funkční. Cena dohodou. Tel.: 
566 521 545.
■ Rohovou lavici s úložným pro-
storem. Dále prodám kamna Petry 
– 450 Kč. Tel.: 566 521 545.
■ Kuchyňský kachlový sporák. 
Dále plynový sporák s el. troubou. 
Cena dohodou. Tel.: 566 521 545.
■ Pilu cirkulárku. Dále prodám 
míchačku. Cena dohodou. Tel.: 
566 521 545.
■ Malotraktor domácí výroby 
– motor 3válec D. Perkins, pře-
vodovka V3S, zadní náprava V3S 
zkrácená, přední náprava multicar 
kyvná, usazená v rámu, stojí na 
kolech, nutno dokončit. Za cenu 
dílů. Dále prodám přední nápra-
vu na Z 25 i s koly. Převodovku 
řízení na Multicar M 22, kola na 
Š 1203 – 2 kusy. Jawu 350 r. v. 81 
s TP – 6.000 dohoda. Vše na tel.: 
775 390 322.
■ Koženou pohovku Klippan 
Ikea, červené barvy. Bez poško-
zení ve velmi dobrém stavu. Cena 
6.900 Kč. Tel.: 733 219 999.
■ Fiat Punto 1,2 r. v. 1996 cena 
33.000 Kč. Garážovaný, velmi 
spolehlivý v dobrém technic-
kém stavu, barva modrá. Tel.: 
604 104 366 VM.
■  Krbovou ř ímsu – dřevě -
nou, hnědý lak, dále prodám 
malá s t á ložár ná kam na. Zn. 
levně. Tel.: 776 611 016, e-mail: 
kamnaparizek@seznam.cz.
■ Starší kombinovaný sporák 
Mora – s el. troubou, plyn. plotýn-
ky, ve velmi dobrém stavu. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 608 261 901.
■ Kompletní originální motor 
TZ-4-K-10 na malotraktor. Foto 
možné zaslat na váš e-mail. Tel.: 
737 865 754.

■ Cirkulárku 380 V, kolíbka, 
silný motor, cena dohodou. Tel.: 
739 572 949.
■ Dětský kočárek, kombinovaný, 
modrý. Použitý. Cena 500 Kč. Tel.: 
604 546 758.
■ Staveništní rozvaděč – 2.000 Kč 
a suché WC – 1.500 Kč. Tel.: 
603 223 391.
■ Lavici čalouněnou na nožkách, 
rozkládací, barvy šedé, 2 m dlou-
hou, šíře rozložená 90 cm. Jako 
nová, za 1.800 Kč. Dále prodám 
hrnec smaltovaný s poklicí, 20 l za 
1.100 Kč, málo použitý. Kotle ven-
kovní, vyklápěcí, ze spodu topení 
na zabíječky, vaření brambor, jeden 
uvnitř smaltovaný za 1.800 Kč, 
druhý obyčejný za 1.100 Kč. Tel.: 
566 524 413.
■ Traktor Zetor 25A s hydrau-
likou, bez SPZ. Baterie v dobrém 
stavu. Tel.: 604 471 860.
■ Obývací stěnu 400×220 cm, 
11dílnou, výborný stav, tmavohně-
dou. Cena 5.000 Kč. Sleva při rych-
lém odběru. Tel.: 605 757 622.
■ Prase na zabití, asi 180 kg, 
i v půlkách, možnost dovozu. Tel.: 
602 732 803.
■ Kvalitní březová košťata. Cena 
40 Kč. Tel.: 736 208 702.
■ Zimní obutá kola na: Peuge-
ot 207, 307, 406, 206, 306, 405; 
Citroën C3, C4, C5, ZX, Xara, 
Berlingo, Par tner; Fiat Punto; 
Ford Fiesta, Escort, Fusion. Tel.: 
777 182 760.

Deset akcí za čtyři roky…
Letos tomu budou čtyři roky od první hip hop party, kterou jsem při-

pravil. Mezitím nás navštívila česko-slovenská smetánka. Vždy bylo 
plno, vždy to bylo super, nezapomenutelná atmosféra, díky které se 
k nám interpreti chtějí vracet. Byly časy, kdy to vypadalo, že další už 
nebude, ale dopadlo to tak, že teď nás čeká akce s pořadovým číslem 
10. Podesáté se sejdeme v Rock Depu, abychom to oslavili. Myslím, 
že je co oslavovat. Vždy přijela jedna hlavní kapela a zbytek doplnily 
lokální kapely. Teď tomu bude úplně jinak. Čtyři plnohodnotné 
koncerty od lidí, kterým patří rok 2010. Label Ty Nikdy opravdu 
v tomhle roce jede. Ideafatte vydali desku Doma a mixtape Rest – 
jeden z nejlepších lidí co dělal u nás freestyle, přijede pokřtít desku 
Premiera, která je výborná. Ryes přijede představit desku Páni kluci 
společně s ním Kenny Rough. A na závěr přijede Paulie Garand 
s deskou Harant. Paulie Garand a Kenny Rough jsou ze skupiny BPM, 
takže se můžeme těšit i na hity od této kapely. Budou se prodávat, 
trička, CD, pojede videoprojekce, Djs – Fatte, Pufaz. Tohle všechno 
bude v sobotu 11.  12. v Rock Depu, Velké Meziříčí.        Miloš Přikryl

Zprávy z jednání Rady města z 24. 11. 2010
(Pokračování ze strany 2.)
10. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické 

služby VM, s. r. o.:
a) vzala na vědomí výsledek hospodaření za III. čtvrtletí 2010 spo-

lečnosti TSVM, s. r. o.
b) schválila ceník prací a služeb společnosti TS VM, s. r. o., na rok 

2011
11. Rada města souhlasila pro školní rok 2010/2011 s pronájmem malé 

tělocvičny Charita za sazbu určenou pro sportovní oddíly pro kurz 
volného tance, organizovaný L. Kotoučkovou.

12. Rada města schválila obsazení bytů na ulici Čermákova a výměnu 
bytu na Novosadech podle návrhu Městské správy bytů a bytové 
komise. Dále souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu kancelá-
ře, kuchyňky a šatny s celkovou plochou 60,8 m2 ve 2. nadzemním 
podlaží v objektu Obecník Velké Meziříčí, Náměstí 79/3 za účelem 
komerčního využití.

13. Rada města nesouhlasila s povolením ani s vyhrazením parkování 
pro osobní automobil před domem č.p. 143/48, v ulici Hornoměstská 
dle žádosti žadatelky.

14. Rada města nesouhlasila s opětovným zavedením linky MHD-ski 
bus ve Velkém Meziříčí z důvodu velké fi nanční ztrátovosti a mini-
málního využívání ski busu v letech 2009 a 2010.

15. Rada města souhlasila s provedením dopravního značení č. V 12 b 
– žluté zkřížené čáry,
V 12 c – plná čára souvislá a s posunem dopravní značky č. IP 11 c 
– podélné stání, na místní komunikaci Poříčí, dle návrhu odboru 
dopravy. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení č. 
B 16 – zákaz vjezdu vozidel jejich výška přesahuje vyznačenou mez 
při vjezdu k náměstí v ulici Vrchovecká. Rada města vzala na vědomí 
informaci o oprávnění existence dopravního ostrůvku přechodu pro 
chodce na silnici č. II/602 v ulici Novosady.

16. Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci z operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů na projekt Vzdělávání zaměstnanců 
Městského úřadu Velké Meziříčí.

17. Rada města schválila předložené termíny svých jednání a jednání 
zastupitelstva města na rok 2011 podle předloženého návrhu. Jsou 
zveřejněny na webových stránkách města.

Ing. Radovan Necid, starosta města

OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Myslivecké sdružení Strážnice – Horní Heřmanice 
srdečně zve na tradiční mysliveckou

Zájemci se mohli podívat i na dílny, kde se učí opraváři zeměděl-
ských strojů.                                               Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 3.) Například takový elektrikář má nyní na střední 
škole řemesel a služeb i další výhody. Kraj od letošního školního roku 
zavedl tzv. motivační stipendia pro obory, které jsou na trhu práce žádané. 
Týkají se právě i elektrikářů. Na základě splnění daných kritérií, jako jsou 
prospěch, docházka apod. žáci dostanou měsíčně fi nanční odměnu.

Uchazeči o některý z oborů na SŠŘS mohou podávat své přihlášky 
do 15. března 2011. Na základě toho škola stanoví strategii přijímacího 
řízení. Po něm rozhodně, které obory otevře a které nikoliv.

Martina Strnadová

Budoucí učni si prohlédli 
školu i dílny

(Pokračování ze strany 3.) Ústřední 
stejnojmenná píseň zazněla u nás 
také, krom toho pak třeba Žlutý 
gladioly, Čokoláda, Jednou to po-
mine, Plachta, Bremen, De Nîmes, 
Limonáda s bublinkami, zařadila 
též ukolébavku pro syna a všechny 
nespavé děti Jako zázrakem spíš 
a další. Přidala i jednu, k níž ne-
napsala text, a to Nerudovy Písně 
kosmické.

Radůza vydala několik nosičů, 
cédéčko Andělové z nebe vyšlo 
v roce 2001, po něm následovalo 
Při mně stůj (2003), V hoře (2005), 
Vše je jedním (2007). Pak přišlo 
DVD Půjdu kam chci režisérky 
Olgy Špátové, v němž nechybí ani 

Radůza ze sebe vydala všechno
vzpomínka na folkovou zpěvačku 
Zuzanu Navarovou, která Radůzu 
objevila a mnohé ji naučila. Ve 
stejném roce se pak objevilo album 
V salonu barokních dam. Dvoj-
cédéčko O Mourince a Lojzíkovi, 
bylo na pultech prodejen roku 2008 
a skrývá pohádkové čtení se zpěvy 
pro děti. Nejnovější CD Miluju vás 
si zájemci mohli koupit letos a zpě-
vačka na ně překvapivě zařadila 
i fotky z rodinného alba.

Všechny vyjmenované nosiče si 
velkomeziříčští posluchači mohli 
v předsálí zakoupit a nechat si obaly 
od Radůzy podepsat. Mnozí toho 
pochopitelně využili.

Iva Horká
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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 porad, se-
minářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků zákazníka.

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

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

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

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

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojekce. 
Připojení na inter-
net. Akce na klíč 
(kulturní program 
apod.). Propagace 
(výlep plakátů, tý-
deník Velkomezi-
říčsko).

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

opravy a revize plyn. spotřebičů, 
odstranění závad domovních

regulačních stanic a HUP.
Tel.: 605 771 912

přijme 

administrativní
pracovnici 

na HPP.
Aktivní znalost AJ

nutností.
Tel.: 776 115 776.

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.
Platnost akce od 1. 12. do 7. 12. 2010

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Kokos strouhaný 200 g prodejní cena  9,50 Kč
Mandle jádra volně 100 g prodejní cena 11,50 Kč
Mince zlaté 100 g prodejní cena 18,30 Kč

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

Zubní pohotovost
Sobota 4. 12. MUDr. Jitka Kelle-
rová, Žďárská 73, Nové Město na 
Moravě, tel.: 566 618 060. Neděle 
5. 12. MUDr. Jan Šmídek, Palacké-
ho nám. 32, Nové Město na Moravě, 
tel.: 566 542 615. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly služ-
by prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Firma IURIFIN, spol. s. r. o.,

Kontakt: p. Hawerland, tel. 739 030 606.

bytem Velké Meziříčí, Gen. Jaroše 1499/51,

Platba v hotovosti.
Tel.: 731 898 593.

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

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

Pandík 100 g prodejní cena   9,– Kč
Arašídy v cukru 200 g prodejní cena 14,80 Kč
Švestky sušené 150 g prodejní cena 13,50 Kč

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
9. 12. ČTVRTEK

KULTURNÍ DŮM
ul. TYRŠOVA 1001

9–13 hodin 14–17 hodin

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
10. 12. PÁTEK

SÁL BUDOVY (bývala LŠU) 
ul. NÁMĚSTÍ 11/13

9–13 hodin 14–17 hodin

Kosour Elektro – prodejna
Velké Meziříčí
Nábřežní 27

– prodejna

Město Velké Meziříčí vydalo 

stolní kalendáře 
2011
v dobových
pohlednicích
z počátku 20. stol.
V prodeji za 100 Kč na Infor-
mačním centru Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1.                -hla-

Ke zboží nad 5000 Kč
vysavač v hodnotě 800 Kč
ke zboží nad 10 000 Kč
vysavač v hodnotě 1500 Kč 
a k tomu možnost nákupu 
na splátky.

Společnost Eurowagon, s. r. o., působící v oblastech výroby 
mobilních buněk hledá vhodného kandidáta na pozici 
vedoucí výroby, technolog – přípravář
Požadujeme:
* vzdělání technického zaměření
* znalost angličtiny/němčiny předpokladem
Náplň práce:
* spolupráce na technických řešeních našich výrobků
* řízení výroby, organizace zásobování a příprava podkladů pro sklady
Své strukturované životopisy posílejte na výše uvedený e-mail, 
nebo nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle.

Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí

Tel. 564 408 080, e-mail: mlady@eurowagon.cz

Servis plynových zařízení

Platnost akce od 1. 12. do 7. 12. 2010
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
PROSINEC 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

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, vestibul kina
Datum P/B/V Předmět přednášky/besedy Kdo přednáší

7. 12. přednáška Cesta do Indie ing. Miroslava Kneslová
14. 12. přednáška Kouzlo Vánoc –  Mgr. Oldřich Hnízdill
  betlém Měřín
28. 12. přednáška Historie židovské obce Jan Prchal 
  Polná

změna programu vyhrazena

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2010 – 2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 29. prosince 2010 od 19 hodin

Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Přijďte včas!       -prog-

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč, 
tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC
Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spořá-
daném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. 
Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu 
se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy nedostal 
odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své 
stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do 
neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

Monodrama Divá žena promlouvá jednoduchou a humornou cestou o váž-
ných vztazích mezi mužem a ženou. Hlavní hrdinka vnímá svět jako žena, 
která ví co chce, má své naděje a sny, a která hledá štěstí po boku muže. Divá 
žena je lovcem pronásledujícím svou kořist. Časem je zřejmé, že narazit na 
pana Božského je stejně pravděpodobné jako potkat tučňáka v bikinách. Ob-
čas ztrácí všechnu sílu, nikdy však nepřichází o svůj šarm. Smysl pro humor 
a nadhled jí v tom pomáhají. Máte pocit, že divou ženu dobře znáte? Nemáte 
náhodou stejné „štěstí“ na opravdové muže? Možná vám divá žena neporadí, 
ale určitě vás potěší, že nejste sama a hlavně – plakat budete jen smíchy.
Hraje: Anna Polívková
Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Evě Boučkové muž zmizel a její dcera odchází každý večer na rande… Jed-
noho večera se ozve zaklepání na dveře. Jakýsi muž hledá paní Boučkovou. 
Jako záminku si bere cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je 
chvíle, kdy se Boučková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí 
všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, 
aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla 
nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou 
s někým si povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho 
existovat. Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena!                                                              -zh-

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je po-
těšit permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 1.000 Kč a 900 Kč.
Bližší informace na tel.: 566 782 004, 005, 001 nebo přímo na pro-
gramovém oddělení Jupiter clubu.

Joseph Heller:

Honební společenstvo Lhotky zve členy na

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

Kytičku na Tvůj hrob dáme, 
s velkou bolestí a úctou 
na Tebe vzpomínáme. 
Dne 4. 12. 2010 to budou 4 roky, kdy 
nás navždy opustila paní 
Marie Čimerová 
ze Stránecké Zhoře. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Manžel a celá rodina

Městská knihovna Velké Meziříčí
slaví 121 let

► Nerušit! - Výstava perokreseb Oldřicha Inochovského. 
Slosování ankety A vy mě také nerušte! při dernisáži 10. 12. 
v 17 hodin.

► Čtu si! – 6. 12.  Mikulášská psaníčka číst si bude… Nejsou 
všechny balíčky jen pro malé dětičky. 

Na vaši návštěvu se těší pracovníci Městské knihovny Velké Meziříčí

Pozvánka
na setkání pracovníků pomocných provozů Kablo,

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

Čtvrtek 2. v 19.30 hodin (náhradní termín za středu 1. prosince)
HABERMANNŮV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverz-
nějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se 
spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely 
nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl 
být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní 
Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh 
se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšíleněj-
ších let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. Život před válkou 
v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Doba si žádala, abyste se přiklonili 
na jednu či druhou stranu a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. 
Patřil k nim bohatý podnikatel August Habermann, který bez předsudků 
dával práci Čechům i Němcům, a jeho nejbližší přítel Březina… Jenže 
šílená doba nakonec dostihne i jeho. Při volbě ze dvou možností, z nichž 
ani jedna není dobrá, učiní rozhodnutí, které se stane záminkou k tomu, 
aby se bezprostředně po válce stal hlavním cílem na seznamu „českých 
vlastenců“, z nichž většinu tvoří jeho bývalí chráněnci. Samozvaným 
soudcům a katům jde ale spíš o jeho majetek než o spravedlnost. Dokáže 
před nimi Habermann zachránit alespoň ženu a dítě? Drama ČR. V hlavní 
roli: K. Roden, H. Herzsprungová, F. Weissová, Z. Kronerová, J. Hrušín-
ský, A. Hryc, O. Kaiser, B. Becker. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut
Úterý 7. v 19.30 hodin
KATKA
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím 
čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. 
Proč začala brát drogy? Jak sama říká – chtěla se lišit. Píše se rok 1996 a teh-
dy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němči-
cích s nadějí na obyčejný život – touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end 
se však nekoná. Režisérka zaznamenává ve svém fi lmu rok za rokem Katčin 
sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického 
chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhod-
lání s drogou skoncovat. Její touha je upřímná, droga ale nakonec vždycky 
zvítězí. Podaří se Katce konečně najít sílu ve chvíli, kdy otěhotní a budoucí 
mateřství jí nabídne životní motivaci? Film ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 90 minut
Středa 8. v 19.30 hodin
TAJEMSTVÍ MUMIE
Slavný režisér Luc Besson se vrací na plátna kin poutavou adaptací klasického 
komiksu. Hlavní postavy ztvárňují okouzlující Louise Bourgoin (Mikulášovy 
patálie) a charismatický Mathieu Amalric (Quantum of Solace). Dobrodruž-
ný fi lm Francie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut
Sobota 11. v 18 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDA
Podle povídky Charlese Dickense.
Animovaný, dobrodružný, rodinný fi lm USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut
Středa 15. v 19.30 hodin
BASTARDI
Skupina žáků – mladých násilníků – je obviněna ze znásilnění a vraždy 
mladé praktikantky. Drama ČR. Hrají: L. Potměšil, D. Dolanský, S. Rašilov, 
J. Šulcová, J. Přeučil, R. Holub, J. Obermajerová. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 80 minut
Čtvrtek 16. v 19 hodin
Filmový klub
ZAHRAJ TO ZNOVU SAME
Režie: Herbert Ross. Komedie USA 1972, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 49 Kč, 75 Kč 85 minut
Pátek 17. v 19.30 hodin
RED
V hlavní roli Bruce Willis, John Malkovich. Akční komedie USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 115 minut
Sobota 18. v 19.30 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Režie Tim Burton. Český dabing L. Vlasáková, J. Bartoška, T. Vilhel-
mová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 108 minut
Úterý 21., středa 22. v 19.30 hodin
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
Krásná a nebezpečná Alice pokračuje ve světě zničeném virem, který 
své oběti mění ve vražedné zombie. V hlavní roli Milla Jovovich. Film 
USA, Velké Británie, Německa, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 97 minut

Mikulášská zábava, sobota 4. 12. 2010 Kulturní dům Trnava, od 18 hodin.
Po skončení vystoupení Evy a Vaška pokračuje večer zábavou se skupinou 
PROMĚNY z Třebíče. Předprodej v prodejně potravin v Trnavě, prodejna 
Compunax u autobusového nádraží.

Konec roku se blíží a každý z vás se určitě zajímá, jaký kalendář ho 
bude celý příští rok provázet. Někteří sáhnou po kalendáři se zvířátky, 
jiní s recepty, vtipy a někteří dají raději přednost kalendáři s nádechem 
umělecké tvorby. A právě tento kalendář bychom vám chtěli nabídnout. 
V kalendáři je použit výběr z pohlednicové tvorby první poloviny 20. sto-
letí. Veškeré pohlednice se týkají města Velké Meziříčí, proto je vzácnější. 
Tímto kalendářem si může každý přiblížit život svých předků a zavzpo-
mínat na místa dávno minulá. Přiblíží nám pohled na město v dobách 
předválečných, seznámí 
nás s tehdejším stylem 
oblékání, ale i s druhy 
dopravních prostředků. 
Vrátí nás v čase, na který 
už vzpomínáme jen z vy-
právění. Tento kalendář 
si můžete zakoupit nejen 
pro sebe, ale i pro své 
blízké pouze v informač-
ním centru ve Velkém 
Meziříčí.     

Pracovníci IC VM
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NY z Třebíče. Předprodej v prodejně potrav
x u autobuso

ava, sobota 4. 12. 2010 Kulturní dům Trnava, od
ení vystoupení Evy a Vaška pokračuje večer zábavou se 
NY z Třebíče. Předprodej v prodejně potravin

x u autobusové

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.

PF
 20

11

PF
 20

1
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVY

Áronův adventní koncert

AKCE JUPITER CLUBUVÁNOČNÍ KONCERTY

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.
Prodej vstupenek na program. oddělení JC, 
tel. 566 782 004, 566 782 005.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 19. prosince a v pon-
dělí 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

Vánoce se kvapem blíží
Sobota 11. prosince 2010 od 20 hodin, velký sál.
Vánoční písničky, dále hudba k poslechu i tanci.
Rezervace vstupenek na program. oddělení tel.: 
566 782 004-5.

Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek 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

Pořadem provází Nikola Karbanová, Zuzana Havlátová
a Iva Horká

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.

Vánoce a písničky Janka Ledeckého již patří neodmyslitelně k sobě. 
Vánoční náladu si tak budete moci naladit s písněmi Ryba rybě, A od těch 
časů, Sliby se maj plnit a mnoha dalšími. Ale nepřijdete ani o Jankovy 
evergreeny jako jsou Proklínám, Pěkná nebo Budu všechno 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 ve velkém sále Jupiter clubu. A je nám potěšením, vám 
prozradit, že Jankovo pozvání, společně si zazpívat, přijal i dětský sbor 
Sluníčko při ZŠ Školní pod vedením Olgy Komárkové a Andrey 
Svobodové. Původně zmíněný sbor ZUŠ nevystoupí, tímto se všem 
omlouváme za dezinformaci. Vstupenky si můžete zakoupit na programo-
vém oddělení Jupiter clubu za 290 Kč. Rezervované vstupenky, prosíme, 
vyzvedávejte do týdne od jejich rezervace. Děkujeme.

Za pořadatele Pavel Pešek

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o,. Velké Meziříčí pořádá
v sobotu 4. v 15 a 16.30 hodin 
a 18. prosince 2010 v 15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem

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

17 hodin prodejní vánoční trhy ve dvoře
17.30 hodin tasovský pěvecký sbor
18 hodin začátek vánočního koncertu
Předprodej vstupenek v prodejně spotřeb-
ního zboží Jana Pospíšilová Tasov a Music 
Data ve Velkém Meziříčí. Cena místenky 
je 100 Kč. Možnost dokoupení vstupenek 
na stání 15 minut před začátkem koncertu. 
Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve 
spolupráci s OÚ Tasov

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
všechny srdečně zvou na výstavu

18. prosince 2010 – sokolovna Tasov
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 28. prosince 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné: 40 Kč.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Taneční škola 
STARLET Brno manželů Buryanových nabízí

Velký sál Jupiter clubu * 7 vyučovacích 
lekcí * začátek kurzu v pondělí 17. ledna 
2011 v 18 a 20 hodin (dle počtu zájemců) 
* ukončení kurzu 28. února 2011

Uzávěrka přihlášek 7. ledna 2011. Cena 
kurzovného 1.400 Kč/taneční pár. Přihlášky a bližší informace na progra-
movém oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 005 (004), po – pá (8 – 16 h)

která se bude konat od pondělí 13. prosince až do středy 15. prosince 2010 
na velkém sále Jupiter clubu, vždy od 10 do 18 hodin.                  -prog-

VELKOMEZIŘÍČSKO

Zveme vás na

skupiny GENEZE s jejími hosty.
Sobota 25. 12. v 15.30 hodin, kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí.

prodejní výstava otevřena po–pá 8–16 hodin, neděle 14–16 hodin. Cena 
fotografi e je 500 Kč, 10 % z prodeje každé fotografi e bude věnováno 
Dětskému středisku Březejc. 

* do konce roku 2010, prodejní Galerie Dvorek,
Meziříčská 109, Křižanov,
tel.: 561 116 236, 733 191 742

* do 9. prosince, výstavní síň Jupiter clubu

otevřeno denně na zazvonění

Soutěž o volné vstupenky
na Áronův adventní koncert

Soutěžní otázka: Ze kterých zemí pochází alikvotní zpěv? Správnou 
odpověď vepište do kuponu a zašlete do redakce Velkomeziříčska, Ná-
městí 17, 594 01 Velké Meziříčí nejpozději do 6. 12. (včetně). 

* Měřín, 24. 12. v 10 a 20.30 hodin, parkoviště u kostela, největší živý 
betlém na Vysočině

* Osová Bítýška, 24. 12. ve 14 hodin u kostela sv. Jakuba
* Ronov, 26. 12. ve 14 hodin u kaple sv. Antonína

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí
zve na

VEČER S HOSTEM
tentokrát s novým starostou Velkého Meziříčí

ing. Radovanem NECIDEM
na téma:

Naše město – současnost 
a nejbližší budoucnost.

Pondělí 6. prosince v 18 hodin, Husův dům, U Světlé 24

Výherci soutěže zveřejněné v minulém čísle 
o volné vstupenky na koncert Janka Ledeckého:
Josef Svoboda z Martinic, Alena Toufarová z Pavlínova, Martina Bar-
tošová ze Závisti, Radek Svoboda, Zdislava Křenková a Dáša Zema-
nová z Velkého Meziříčí. Každý získává 1 volnou vstupenku na koncert. 
Správná odpověď je: V roce 1992 vyšlo 1. sólové album Na ptáky jsme 
krátký.                                                                                               -red-

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

PŘEDSILVESTROVSKOU OLDIES 
DISKOTÉKU

Středa 29. prosince 2010 od 20 hodin na velkém sále JC. Stolová 
úprava. Rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.

Hraje: DJ BOND Vstupné: 60 Kč
Vstupenky je nutné vyzvednout do 17. prosince!

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004 (001) nebo prog. odd. JC
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ŠACHY STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ 2

Setkání učitelů v projektu Comenius
První společná schůzka se uskutečnila v říjnu v německém Dachau 

a zúčastnilo se jí 17 vyučujících ze všech zúčastněných států – Německa, 
Finska, Severního Irska, Rumunska, Itálie, Španělska a České republiky. 
Za naši Základní školu Křižanov zde byli 3 učitelé. I když všechna ofi ciální 
jednání probíhala v angličtině, zněla tu i němčina a francouzština.

Přijetí ve škole bylo velice přátelské, děti připravily krátký kulturní 
program s vlaječkami všech států, předaly nám drobné dárečky. Zúčastnili 
jsme se výuky ve třídách, navštívili jsme mateřskou školku. I my jsme ně-
meckým dětem předali dárečky od našich dětí – malé vodníky a kapříky, 
pracovní listy, knížku o Vysočině a DVD s naší prezentací.

Protože tématem je voda, společným talismanem všech zemí je žába. 
My ale máme svůj vlastní talisman – vodníka, kterého vyrobily naše děti, 
a toho jsme věnovali německým dětem. Dalšího obrovského vodníka 
z plastových víček od pet lahví vyrobily děti ze školní družiny a umístily 
ho společně s rybičkami a žábou do vestibulu školy, aby tu po celou dobu 
projektu bděl nad plněním úkolů.

Kromě práce nad projektem, kde jsme si vytyčili plán práce a úkoly 
do příštího setkání, jsme byli přijati starostou Dachau a obdrželi knížku 
o Dachau, navštívili zámecký park, koncentrační tábor, prohlédli jsme 
si i centrum Mnichova a muzeum v Mnichově.

I my jsme se přesvědčili, že v dnešní době není zvláštností potkat 
v cizině i naše občany. Ve 3. třídě ve škole v Dachau byl žáčkem malý 
Slovák, v pizzerii slovenská servírka, v hotelu český kuchař a rodiny 2 
německých učitelek pocházejí z Čech – jedna z Vysočiny od Jihlavy, 
druhá z jižní Moravy.

Další společná schůzka proběhne koncem ledna ve Španělsku a měly 
by se jí zúčastnit kromě vyučujících i české a italské děti.

Za ZŠ Křižanov Mgr. Daniela Širhalová

Vztah dětí k malým zvířatům, 
zejména psům a kočkám, se v po-
slední době hodně mění. A mění 
se k lepšímu. Téměř každé dítě má 
doma zvířecího kamaráda, mazlíč-
ka, se kterým prožívá své dětství. 
Vyprávění o zvířatech mají děti 
rády, ať už jsou to příběhy, pohádky 
nebo skutečné zážitky. Výtvarná 
soutěž pro 1. stupeň ZŠ, kterou 
u příležitosti světového dne zvířat 
4. října v letošním roce vyhlásila 
Asociace zastánců odpovědného 
vztahu k malým zvířatům (AOVZ) 
pod názvem Pomáhejme kočičkám 
a pejskům v útulcích nás okamžitě 
zaujala. A nutno říci, že ne možností 
„vyhrát“, ale možností „pomoci“ 
dobré věci. Vždyť pomáhat slabším, 
nebýt lhostejný, je to, co by mělo 
být cílem výchovy každého dítěte. 
Hned v září jsme zahájili přípravu 
na kreslení. Povídali a četli jsme si 
o zvířátkách, zhlédli jsme velmi 
dobře zpracované výukové video, 
které jsme dostali jako dárek od 
pořadatele soutěže. Sledovali jsme 
příběh společného života lidí, psů 
a koček v běhu historie, povídali si 
o útulcích pro opuštěné psy, kočky 
i jiná zvířátka. Průvodcem celým 
tímto obdobím nám byl sám Karel 
Čapek se svým štěnětem Dášeňkou. 
No a pak už jsme začali malovat 
– a že se nám dařilo! Vznikaly 
krásné obrázky, barevné, veselé 
i smutné a dokonce i celé příběhy! 
Byl problém vybrat ty nejlepší, ale 
nakonec jsme poslali do soutěže 6 
výtvarných dílek.

K naší radosti se obrázky líbily 
nejen nám, ale i odborné porotě. 

Jednoho dne se nám ozvala paní 
Kašparová z AOVZ a sdělila nám, 
že právě Anička, žákyně 5. ročníku 
naší Základní školy a Praktické 
školy Velké Meziříčí se stala ab-
solutní vítězkou výtvarné soutěže. 
Tak se autorka vítězného obrázku 
i její spolužáci dočkali celodenního 
výletu do největšího vodního parku 
Aquapalace v Praze. Těšili jsme 
se všichni, a když konečně nastal 
dlouho očekávaný pátek 19. listo-
padu, nechyběl u autobusu vůbec 
nikdo. Pro děti to byl mimořádný 
zážitek, ještě nikdy v podobném 
zařízení nebyly. Po příjezdu do 
Prahy na nás čekala paní Kašparo-
vá z AOVZ, zástupkyně sponzora 
i pan fotograf. A už to začalo! Pře-
dávání drobných dárků všem dětem 
a taky focení. Pro výherkyni i pro 
školu překrásný nástěnný kalendář 
s vítěznými obrázky, a na titulní 
straně ten Aniččin! A potom hurá 
do vody! Zážitků bylo tolik, že je 
ani nejde vypsat. Tobogány, vířiv-
ky, divoká řeka, akvária se žraloky 
i vlnobití a další atrakce nás úplně 
pohltily. Tři hodiny utekly jako 
voda. Zážitky však zůstaly, a tak 
ještě dlouho budeme vzpomínat na 
povedený výlet.

Děkujeme všem, kdo se podíleli 
na přípravě soutěže, a těšíme se 
na další možnost, jak se zapojit do 
pomoci opuštěným zvířátkům.

Na závěr – asi nikoho nepřekvapí, 
že na vánoční besídku připravujeme 
dramatizaci pohádky O pejskovi 
a kočičce – tu, jak spolu vařili dort.

Mgr. Dagmar Jánová,
 třídní učitelka

Žáci základní školy a praktické školy 
vyhráli výlet

Krajský přebor družstev
2. kolo: Spartak VM A – Jiskra 
Humpolec A 3,5:4,5
Body domácích: Bárta a ing. Ne-
doma (C) po 1 b. – Janák Jos., Mgr. 
Mejzlík a Paul po 0,5 – Kopr, Jan 
a Čtveráček 0 b.
3. kolo: ŠK Gambit Jihlava A – 
Spartak VM A 4:4
Za hosty Kopr a Čtveráček po 
1 bodu – ing. Nedoma (C), Mrazík, 
Janák Jos. a Mgr. Mejzlík po 0,5 b. 
– Bárta a Jan 0 b.

Regionální soutěž sk. Východ
2. kolo: Sokol Jemnice – Spartak 
VM B 3,5:1,5
Za hosty Kučera (C), Dočkal a Dvo-
řák Dom. po 0,5 b. za remízy – Dvo-
řák Jos. a Zeman 0 b.
3. kolo: Spartak VM B – Sokol 
Jámy 3:2
Za domácí tým bodovali Zeman 
a Dočkal po 1 b – Kučera (C) a Ur-
bánek po 0,5 b. – Handa 0 b.
Turnaj mládeže – Liga Vysočiny
V sobotu se v několika klubovnách 
jihlavského domu dětí a mládeže 
uskutečnil první ze série devíti 
plánovaných podniků v rámci 
tzv. Ligy Vysočiny mládeže – 
a to turnaj O jihlavský koláč. Šlo 
o již šestnáctý ročník této tradiční 
žákovské šachové soutěže, které 
se nyní zúčastnilo 72 juniorů do 
šestnácti let z celého kraje Vysoči-
na + z Brna a ze Znojma. Vítězem 
sedmikolového klání se nakonec 
stal dvanáctiletý Vít Kratochvíl 
z Velkého Meziř íčí , nedávný 
účastník juniorského evropského 
šampionátu (září t. r. v Batumi, 
Adžarská republika v Gruzii). Tím 
se zároveň ujal prozatímního cel-
kového vedení ve výše zmiňované 
Lize Vysočiny mládeže. Zaslouží si 
uznání a gratulaci.
Konečné pořadí nejlepších: 1. Vít 
Kratochvíl VM/TJ Náměšť n. O. 
6 b./24,5/33,5/5; 2. Milan Sýkora 
Jiskra Havl. Brod 6 b./24,0/33,0/5; 

3. Petr Walek TJ Náměšť n. O. 
6 b./24,0/33,0/5
O pořadí šachistů na druhém a tře-
tím místě musel nakonec rozhodnout 
až teprve los jako poslední instance, 
což je velmi vzácné a neobvyklé.

Turnaj v Přibyslavi
se uskutečnil ve volnou středu 
17. 11., a to v tamějším hotelu, jemuž 
by se nedalo prakticky nic vytknout, 
ovšem až na to, že má pramálo 
nápaditý název – jmenuje se totiž 
úplně stejně jako město, ve kterém 
se nachází. Hrál se tzv. rapid-šach 
na 7 kol po 2× patnácti minutách, 
a sice švýcarským systémem nasa-
zování soupeřů do jednotlivých kol.
Konečné pořadí turnaje O pohár 
města Přibyslav: 1. Vojtěch Straka 
ŠK Oaza Praha 6,5 b./23,0/32,5; 
2. Mezinárodní mistr (IM) David 
Kaňovský Agentura 64 Grygov 6,5 
b./22,0/32,0; 3. Milan Kratochvíl 
ŠK Lokomotiva Brno 5b./24,5/35,0; 
4. Karel Vašut TJ Žďár nad Sáz. 
5 b./23,5/32,0; 5. Radek Wassebauer 
ŠK Rakovník 5 b./21,5/30,0; 6. Vít 
Kratochvíl Vel. Mez./TJ Náměšť n. 
Osl. 5 b./19,5/27,5; 7. Marek Papay 
ŠK Děčín 5 b./18,5/24,0; 8. Vlasti-
mil Siebenburger TJ Žďár n. Sáz. 
4,5 b./22,5/32,0; 9. Petr Gruss TJ 
Klášterec nad Ohří 4,5 b./19,0/27,0; 
10. Ondřej Beránek TJ Jiskra Havl. 
Brod 4,5 b./18,0/24,0; 11. Roman 
Pilch TŽ Třinec 4,5 b./17,0/24,0; 
12. Tomáš Reichel TJ Jiskra Havl. 
Brod 4,5 b./16,5/24,0
Teprve dvanáctiletý(!) Vít Krato-
chvíl z VM opět prokázal svoje 
nepopiratelné kvality a umístil se 
na vynikající šesté příčce. Jeho 
starší bratr Josef je Mistrem FIDE 
(nejde o prvenství, ale o titul), nic-
méně skončil o něco hůře – 13. FM 
Josef Kratochvíl VM/Caissa Třebíč 
4 b./21,5/31,0
Ostatní hráči z VM a okolí: 34. 
J. Dvořák Měřín/Spartak VM 3 
b./14,5/20,0; 39. V. Pařil VM/Sokol 
Jámy 2,5 b./12,5/17,0; 44. J. Krato-
chvíl st. VM 1,5 b./15,5/21,5 atd. -vp-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – Start Jihlava B
2481:2372 * 6:2
Baloun 475:424 Tkáčová
Korydek 371:412 Mutl J.
Lavický B. 419:375 Kestler
Badalík 356:392 Němcová
Lavický Ji. 421:388 Zvolánek
Starý 439:381 Mutl P.

I přes slabý výkon náš tým s pře-
hledem zvítězil.

Liga dorostu Vysočina
Spartak Pelhřimov – Spartak VM
1126:987 * 4:0
Kropáček 367:364 Trnka
Pohanová 367:293 Procházková
Schindler 392:330 Fajmonová
Naše družstvo v tomto složení hrálo 
poprvé v Pelhřimově a po slabém 
výkonu prohrálo.                    -sta-

Dorost
HHK VM – HC Blansko 5:2 (2:1, 
1:1, 2:0)
Branky HHK: 4 Burian P., Kejda. 
Asistence HHK: Beránek, Štěpánek 
L., Vidlák. Sestava HHK: Matoušek 
– Krejčí, Sladký, Vidlák, Kučera – 
Kejda, Vondráček, Beránek – Bu-
rian, Střecha, Štěpánek – Krejčová, 
Marešová, Zajíc.                   -hhk-

Krajská liga dorostu JM, VY 
a ZL

1. HC Uherské Hradiště 10 9 1 0 88:8 19
2. HHK Velké Meziříčí 10 7 1 2 62:25 15
3. SKHKM Hodonín B 10 7 1 2 59:23 15

4. HC Znojemští orli 11 7 1 3 46:32 15
5. HC Uherský Brod 10 2 1 7 25:76 5
6. VSK Technika Brno 11 1 1 9 15:84 3
7. HC Blansko 10 0 0 10 19:66 0

-hhk-
Hokejová přípravka

Poslední listopadový víkend si 
naši nejmenší hokejisté zpestřili 
turnajem, který se konal v Třebíči. 
Obsadili zde 4. místo.
Sestava: Juda P. – Tlapáková L., Šil-
poch M., Bíbr D., Zdvihal Š., Švejda 
P., Pokorný P., Jašek., Strádal T. 
Branky: Tlapáková 6×, Pokorný 2×, 
Švejda, Šilpoch.                      -jud-

Stolní tenis
ST VM – TJ Třebíč 7:10
body: Klíma P. 3/1, Pokorný 2/2, 
Řikovský 1/3, Kampas 0/2, Klíma 
T. 0/1
čtyřhra: Klíma, Řikovský
ST VM – Náměšť n. O. 10:3
body: Klíma P. 3/0, Pokorný 2/0, Ři-
kovský 2/1, Kampas 1/1, Klíma T. 0/1
ST VM B – TK Autocolor Osla-
vice 16:2
body: Kíma T. 4/0, Kampas 4/0, 
Skryja 4/0, Šoukal 3/1
čtyřhra: Klíma, Kampas
ST VM C – SK Netín 13:5
body: Buk Martin 4/0, Dvořák 4/0, 
Kořínek 2/2, Buk Radek 1/1, Zelený 
David 1/1
čtyřhra: Buk Martin, Buk Radek
ST VM D – SK Lhotky D 16:2
body: Zelený Tomáš 4/0, Prachař 
Vítězslav 4/0, Vodák Petr 3/1, Ze-
lený David 3/1
čtyřhra: Zelený D., Prachař; Zelený 
T., Vodák
ST VM E – TJ Sokol Jámy B 9:9
body: Juda 3/1, Němec 2/2, Mina-
řík 2/2, Liška Radim 1/1, Prachař 
Václav 0/2
čtyřhra: Juda, Němec
Proti suverénovi soutěže jsme 
předvedli asi nejlepší výkon ze 
všech zápasů. Hosté jen s nutnou 
dávkou štěstí uhráli všechny body. 
K remíze nám bohužel scházelo pár 
míčků, a tak se z výhry radovala 
Třebíč. Odpolední zápas jsme bez 
větších problému zvládli a Náměšti 
jsme nedali žádnou šanci. Nadále 
zůstáváme ve středu tabulky. Po 
dlouhém zranění se do sestavy Vel-
mezu vrátil Jan Pokorný a nevedl 
si vůbec špatně. S tímto hráčem 
budeme zase o něco silnější a hroz-
ba sestupu už nám snad nehrozí. 
V obou utkáních se nejvíce dařilo 
P. Klímovi.
V souboji o druhé místo nestačila 
Oslavice na naše B. Hosté se drželi 
jen v úvodu, kdy byl stav 2:2. Pak 
řadou čtrnácti výher jsme soupeře 
doslova rozdrtili. Příští týden jede-
me k silnému soupeři do Nového 
Města. Stíhající jízda na Sokol Žďár 
nadále pokračuje.
Po posledním kole, kde jsme do-
stali výprask od Rovečného, bylo 
prioritou vyhrát a nadále bojovat 
o čelo tabulky. Tento nelehký úkol 
jsme splnili. V utkání dominovali 
M. Buk a Dvořák. O první místo 
v OP 2 si to rozdáme v příštím kole 
se soupeři ze Lhotek.

Naše D hrálo doma s Lhotkami. 
Soupeře jsem k ničemu nepustili 
a jednoznačným výsledkem 16:2 
jsme vyhráli.
Naši nejmladší př ivítali Jámy. 
V utkání se dařilo Judovi, který 
prohrál pouze jednou. Zápas dopadl 
remízou 9:9.
Naše A hraje dne 11. 12. venku 
ve 12 hodin v Havlíčkově Brodě 
a v 17 hodin v Chotěboři.                  -pk-

Okresní přebor 3. třídy
 1. Orel Bystřice n. P. A 6 5 1 0 67:41  17
 2. Sázava A 7 5 0 2 71:55  17
 3. Polnička B 7 4 1 2 71:55  16
 4. Poděšín A 6 4 1 1 67:41  15
 5. TJ Žďár n. S. F 7 4 0 3 72:54  15
 6. Uhřínov A 7 1 4 2 66:60  13
 7. Malá Losenice A 7 2 1 4 58:68  12
 8. Sokol Žďár n. S. D 6 3 0 3 53:55  12
 9. SK Netín B 6 1 0 5 43:65   8
10. Dolní Heřmanice A 7 0 0 7 26:100  7

Okresní přebor 4. třídy
 1. Nížkov D 7 3 3 1 70:56  16
 2. Borovnice A 6 4 2 0 75:33  16
 3. Doubravník A 6 4 1 1 76:32  15
 4. Lhotky C 6 4 1 1 69:39  15
 5. SK Netín C 7 4 0 3 57:69  15
 6. Vepřová A 6 4 0 2 73:35  14
 7. Škrdlovice A 6 3 1 2 58:50  13
 8. Jámy A 6 2 0 4 49:59  10
 9. Poděšín B 7 0 0 7 31:95   7
10. Dolní Heřmanice B 7 0 0 7 18:108  7

-pl-
Krajský přebor 3. třídy

SK Sokol Lhotky A – Spartak 
Pelhřimov C 9:9
Sestava Lhotky: Konečný 4, Lavic-
ký 1, Musil 2, Nevrtal Z. 2
SK Sokol Lhotky A – Spartak 
Pelhřimov D 10:6
Sestava Lhotky: Konečný 3,5, La-
vický 3,5, Musil 1,5, Nevrtal Z. 1,5

Okresní přebor 2. třídy
TJ Řečice A – SK Sokol Lhotky 
5:13
Sestava Lhotky: Doubek 4,5, Chy-
lík 2,5, Nevrtal T. 2,5, Večeřa 3,5

Okresní přebor 4. třídy
TJ Jámy A – Sokol Lhotky C 
7:11
Sestava Lhotky: Krčál 3,5, Marek 1, 
Nevrtal T. 4,5, Rössler 2      -chyl-

Okresní přebor 3. třídy
SK Sázava – SK Ježek Uhřínov 
12:6
Za Uhřínov bodovali: Chmel F. 
3,5, Bazala J. 2, Svoboda P. 0,5, 
Komínek Z. 0.

Oblastní soutěž sk. B
SK Ježek Uhřínov – TJ Sokol 
Rovečné 14:4
Za Uhřínov bodovali: Ješinová J. 2, 
Krejčí T. 1, Necid V. 1 Krejčí V. 0

-chme-

Rozpis soutěže krajská liga JM a Z
Začátky domácích utkání HHK VM: ČTVRTEK 18.00, SOBOTA 17.30
14. kolo 2. 12. 2010 čtvrtek 18.00
 HHK Velké Meziříčí HC Šternberk
15. kolo 4. 12. 2010 sobota HLÁŠENKA NA UTKÁNÍ
 HC Grewis Plumlov HHK Velké Meziříčí
16. kolo 11. 12. 2010 sobota 17.30
 HHK Velké Meziříčí Brumov – Bylnice
17. kolo 18. 12. 2010 sobota 17.00
 HC Uherský Brod HHK Velké Meziříčí
18. kolo 23. 12. 2010 čtvrtek 18.00
 HC Uherský Ostroh HHK Velké Meziříčí                -hhk-

Vánoční turnaj o pohár starosty města
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

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Mezi-
říčí zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 
1995–2002 se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky 
pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin ve sportovní hale 
za Světlou.

Vánoční turnaj ve stolním tenise o žákovského přeborníka 
města Velké Meziříčí

GlobalFIN-CUP III
v pátek 17. 12. 2010 v nové tělocvičně Střední školy řemesel 

a služeb Velké Meziříčí.
Bližší informace: Petr Klíma 608 861 687, info@gfi n.cz

Dvouhra pro registrované i neregistrované žáky a žákyně základních 
škol z Velkého Meziříčí a okolí. Poháry, diplomy a věcné ceny pro 

nejlepší. Pálky, míčky a sportovní oblečení vlastní.
Program: 7.45–8.15 prezence účastníků; 8.15-8.30 losování; 8.45 

zahájení turnaje.
Mediální partner – týdeník Velkomeziříčsko
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HOKEJ

VOLEJBAL

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

BASKETBAL

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Ve čtvrtek od 18 hodin doma proti 
Šternberku.
Výsledky třináctého kola: Velké 
Meziříčí – volno, Brumov-Bylni-
ce – Kometa Úvoz 1:4, Uherský 
Brod – Boskovice 5:2, Kroměříž 
– Moravské Budějovice 4:3 SN, 
Plumlov – Blansko 8:0, Šternberk 
– Břeclav 11:2, Uherský Ostroh – 
Velká Bíteš 6:1.

Program na tento týden:
Čtvrtek 2. 12. 2010 HHK Velké 
Meziříčí – HC TJ Šternberk, začá-
tek utkání v 18.00 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)
Neděle 5. 12. 2010 HC Grewis 
Plumlov – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 16.15 (zimní sta-
dion Prostějov)

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk  12 10 0 0 0 2 75:34 30
 2. HC Mor. Budějovice 12 9 1 0 1 1 66:37 30
 3. SK Minerva Boskovice 12 8 0 0 2 2 58:33 26
 4. HC Kometa Úvoz 12 8 0 0 1 3 55:39 25
 5. HC Uherský Brod 12 7 1 0 0 4 57:51 23
 6. HK Kroměříž 12 5 3 0 0 4 44:28 21
 7. Hokej Uherský Ostroh 12 5 1 0 2 4 51:46 19
 8. HC Grewis Plumlov 12 4 2 0 1 5 46:49 17
 9. Dynamiters Blansko 12 5 0 0 0 7 35:68 15
10. HC Brumov-Bylnice 12 3 0 0 1 8 39:48 10
11. HHK Velké Meziříčí 12 3 0 0 0 9 31:54 9
12. HC Sp. Velká Bíteš 12 3 0 0 0 9 31:58 9
13. HC Břeclav 12 0 0 0 0 12 31:74 0

-hhk-
6. kolo KSM Vysočiny

HHK VM B – HC Ledeč n. S. 4:2 
(1:0, 1:1, 2:1)
Počet diváků: 48. Branky: 2. Hrn-
číř (Barák), 23. Troščák (Malec), 
46. Hubl (Bradáč), 55. Troščák 
(Bradáč) – 28. Bernard Petr (Ber-
nard Pavel), 43. Krajíček. Vylouče-
ní: 7:14 – navíc Trpišovský (LNS) 
10 min., Kavka (LNS) 10 + do 
konce. Využití: 2:0. Oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 40:22. Sestava V. 
Meziříčí: Štourač (Šeba) – Kudlá-
ček M., Pokorný – Peterka, Bradáč 
– Hrnčíř, Invald – Trnka – Marti-
nec – Pelíšek, Kudláček J., Hubl 

– Šoukal, Troščák, Malec – Tůma, 
Barák, Navrátil. Sestava Ledče n. 
S.: Končel – Bálek, Dvořák, Pajer, 
Trpišovský, Cíp, Krajíček, Hrabaň 
Michal, Kavka L., Kavka J., Hrabaň 
Miroslav, Sochr, Bernard Pavel, 
Smítka, Bernard Petr, Šafařík.
První třetina vyzněla jednoznačně 
pro domácí tým, který se zakousl 
do svého soupeře a vytvořil si řadu 
brankových příležitostí. Jak se 
ukázalo pro následný vývoj zápasu, 
bylo chybou, že využili pouze jedi-
nou a to hned ve druhé minutě při 
přesilovce 5:3. V ní se Hrnčíř trefi l 
k tyči od modré po nahrávce Bará-
ka. Hosté pouze bránili své pásmo, 
ale ani to se jim moc nedařilo.
Na úvod druhé části domácí zvýšili 
na 2:0 Troščákem a zdálo se, že 
Ledeč půjde velice rychle do kolen. 
Hráče HHK však dvoubrankový 
náskok natolik uspokojil, že přestali 
dodržovat základní herní činnosti, 
zejména v obraně. Dovolili soupeři 
vyrovnat hru a dotáhnout se na 
rozdíl jediného gólu. Díky tomu 
znervózněli a soupeř byl najednou 
lepším týmem.
Ve třetí části utkání gradovalo, když 
v jejím úvodu, po individuální chy-
bě domácí obrany, hosté vyrovnali. 
Domácí museli opět zapnout na plné 
obrátky a tím donutili hokejisty 
Ledče k zákrokům až za hranicí 
pravidel. Domácí využili hry v po-
četní převaze ke vstřelení dalších 
dvou branek, kterými rozhodli 
jinak vyrovnané utkání. Vítězný 
gól dal ve 46. Hubl a na konečných 
4:2 upravil po individuální akci 
Troščák při hře 5:3.
Ostatní výsledky 6. kola: Telč 
– Světlá n. S. B 5:0; Žirovnice – 
Humpolec 4:8
 1. SK Telč 6 4 0 0 1 1 30:18 13
2. HC Slavoj Žirovnice 6 4 0 0 1 1 36:26 13
3. HHK Velké Meziříčí B 6 4 0 0 2 0 31:19 12
4. HC Světlá nad Sázavou B 6 2 1 0 3 0 17:21 8
5. TJ Jiskra Humpolec 6 1 1 0 4 0 24:33 5
6. HC Ledeč nad Sázavou 6 1 0 0 5 0 18:39 3
O víkendu zajíždí HHK B k zá-
pasu 7. kola do Světlé n. S.    -ht-

8. kolo
Extraliga

HC Bory – SK Omega VB 7:1
Kovář, Kabelka, Březina, Fenik, 
Uhlíř, Pálka, Trejbal – Káňa
Sanborn VM – Horní Heřmanice 
16:3
Lorenc 5, Pondělíček 4, Bajer F. 3, 
Caha, Puffer, Bajer L., Fritz – Ku-
tílek, Mejzlík, Šilhan
SK Netín – Euro ice boys VM 3:4
Dvořák, Sýkora, Černý – Malát 
3, Černý
Technické služby VM – Agromo-
tor VM 3:5
Smejkal 2, Kožený – Kadela 2, 
Sobotka 2, Sýkora
Mazánek Březka – SK Vídeň 9:1
Hladký 4, Burian Pa. 2, Burian Pe., 
Rouš, Třeštík – Střecha Lud.

Extraliga
 1. Agromotor VM 8 8 0 0 53:28 16
 2. SK Omega VB 8 5 1 2 29:28 11
 3. Sanborn VM 7 5 0 2 58:23 10
 4. Mazánek Březka 7 4 1 2 32:26 9
 5. Technické služby VM 7 4 0 3 34:22 8
 6. Euro Ice Boys VM 7 3 1 3 22:29 7
 7. HC Bory 7 3 0 4 35:25 6
 8. SK Netín 8 2 1 5 37:35 5
 9. Horní Heřmanice 7 2 0 5 30:54 4
10. SK Vídeň 7 2 0 5 25:46 4
11. NHÚ Balinka VM 7 0 0 7 17:56 0

2. liga mužů Morava jih
Házená Legata Hustopeče – TJ 
Sokol VM 34:31 (17:14)
Vstup do utkání vyzněl jednoznač-
ně pro domácí (5:0), kteří velmi 
dobře bránili a z rychlých brejků 
trestali špatně zakončené útočné 
akce našich hráčů. Zlepšenou útoč-
nou hrou jsme se naštěstí dokázali 
vrátit do utkání a srovnat s Legatou 
krok. Díky přesilové hře se dokázali 
naši hráči dostat do jednobrankové-
ho vedení (11:12) a na to Hustopeče 
reagovaly oddechovým časem. Ten 
zřejmě domácím prospěl, protože 
následoval obrat a tříbrankový 
náskok, který vydržel Hustopečím 
až do poločasu.
Vstup do druhé půle vyzněl opět 
lépe pro domácí, kteří si po ne-
přesnostech našich hráčů a také 
přesilové hře vypracovali šes-
tibrankový náskok (22:16). Díky 
zlepšené aktivitě spojek se po-
dařilo dostat opět Hustopečím 
na dostřel a ve 43. minutě svítilo 
na ukazateli 24:22. Domácí na 
to reagovali osobní obranou na 
obě, do té doby dobře střílející, 
spojky Matušíka a Večeřu. Hra 
pak ztratila na dynamice a příliš 
statické akce znamenaly opět 
odskok domácích na čtyři góly. 
Hustopeče pak kontrolovaly závěr 
utkání a nedovolily přiblížení na 
menší než tříbrankový rozdíl. Na 
získání alespoň bodu v utkání urči-
tě bylo, ale díky dvěma výpadkům 
a několika individuálním chybám 
v kritických okamžicích se nepo-
dařilo Hustopeče přehrát.
Sled branek: 5:0, 7:3, 9:7, 10:10, 
11:12, 15:13, 17:14, 18:16, 22:17, 
24:22, 27:24, 29:26, 32:28, 34:31
7-m hody: 3/3:2/2, vyloučení: 2:6
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Matušík Roman (8), 
Večeřa Vítězslav (5), Živčic Pavel 
(5/2), Kříbala Martin (4), Strašák 
Pavel (2), Konečný Ladislav (2), 
Necid Miloš (2), Kříbala Petr (1), 
Fischer Radim (1), Hron Vojtěch 
(1), Kříbala Pavel, Trojan Vítězslav. 
Trenér Vaverka Vlastimil, asistent 
Šidlo Ladislav, zodpovědný vedoucí 
Vodák Petr

Tabulka 2. liga mužů 
Morava jih

 1. SHC Maloměřice 9 7 0 2 286:239 14
 2. Házená Legata Hustopeče 10 5 4 1 303:273 14
 3. HC Zlín 8 5 2 1 271:217 12
 4. HK Ivančice 8 5 1 2 217:181 11
 5. SK Kuřim 8 5 0 3 258:252 10
 6. Tatran Bohunice 8 4 1 3 210:209 9
 7. TJ Sokol Sokolnice 9 4 1 4 238:253 9
 8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 9 4 1 4 220:247 9
 9. TJ Sokol Velké Meziříčí 9 3 1 5 246:238 7
10. Sokol II. Prostějov 10 2 1 7 263:310 5
11. TJ Sokol Telnice 9 1 2 6 249:289 4
12. TJ Sokol Juliánov 9 1 0 8 203:256 2

Jihomoravská liga
HK Ivančice B – TJ Sokol VM B 
32:29 (14:14)
Úvod utkání byl vyrovnaný z obou 
stran, začátek poločasu měli navrch 
naši hráči a Ivančice dotahovaly 
jednobrankovou ztrátu a od 15. 
minuty naopak naši hráči dotaho-
vali jednobrankový náskok Ivančic. 
Do kabin se šlo za nerozhodného 
stavu 14:14.
Po přestávce začali lépe domácí 
a odskočili na tříbrankový rozdíl. 
Našim hráčům se těžko prosazovalo 
přes postavenou obranu Ivančic 
a tak museli naši hráči hru zrychlit 
a snažit se dávat góly z rychlých 
útoků. V rozmezí mezi 20. a 22. mi-
nutou se dokonce podařilo domácím 
odskočit na rozdíl sedmi branek 
(29:22). Hosté ale zabojovali a sní-
žili opět na tříbrankový rozdíl. Pak 
ale přišlo několik neproměněných 
šancí a Ivančice dotáhly zápas do 
vítězného konce.
7 – m hody: 4/4:6:/4, vyloučení 8:4 
navíc ČK domácí Borkovec a hosté 
Necid
Sestava a branky: Poul Ondřej – 
Kaštan Petr (7/1), Trojan Vítězslav 
(5/3), Bezděk Jakub (4), Kříbala Petr 
(4), Strašák Pavel (3), Rosa Jakub 
(3), Necid Miloš (1), Babáček Petr 
(1), Kubiš David, Novotný Radek. 
Trenér Šidlo Ladislav               -šid-

XIII. ročník turnaje 
Pramínek cup 2010

Již v tradičním termínu do města 
perníku přijelo dvanáct družstev 
minižactva změřit svoje házenkář-
ské dovednosti. Hrací systém každý 
s každým pro zúčastníky zajišťoval 
odehrát jedenáct zápasů v délce 
patnácti minut. Z tohoto třídenního 

„házenkářského maratónu“ nejlépe 
vyšlo družstvo Ledče nad Sáza-
vou A, které ztratilo pouze jeden 
bod a tudíž se stalo vítězem. Náš 
celek obsadil šesté místo, které bylo 
pro přítomné rodiče a zejména pro 
trenérku Ilonu Záviškovou příjem-
ným překvapením. Velkomeziříčští 
začínající adepti tohoto kolektivní-
ho sportu odehráli bojovná střetnutí 
a postupně získávali cenné hráčské 
zkušenosti. Celý turnaj proběhl 
v prostorách pardubické univerzitní 
haly ve zcela sportovním a přátel-
ském duchu.
Hráli: Šabacká Jarmila-Pavlíčková 
Tereza, Slámová Lenka, Buchtová 
Eliška, Buchta Dominik, Singerová 
Klára, Bíbrová Daniela, Benda 
Jakub, Bárta Samuel, Musilová Ni-
kola, Dvořáková Viktorie. Trenérka 
Závišková Ilona.

Výsledky: DDM s Sokol VM – Le-
deč nad Sázavou A 1:5, Havlíčkův 
Brod A 5:8, – . HC Pardubice 4:7, – 
Sokol Kobylisy A 3:4, – D-P Pardu-
bice A 4:6, – 7.Havlíčkův Brod B 4:1, 
– Ledeč nad Sázavou B 4:1, – Turnov 
A 7:0, – D-P Pardubice B 7:0, – Tur-
nov B 6:1, – Sokol Kobylisy B 10:1.
Pořadí: 1. Ledeč nad Sázavou A, 
2. Havlíčkův Brod A, 3. HC Pardu-
bice, 4. Sokol Kobylisy A, 5. SHK 
D-P Pardubice A, 6. Velké Meziříčí, 
7. Havlíčkův Brod B, 8. Ledeč nad 
Sázavou B, 9. Turnov A, 10. SHK 
D-P Pardubice B, 11. Turnov B, 
12. Sokol Kobylisy B.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 4. prosince
13.00 II. liga ml. dorostenci – Ivan-
čice, 15.00 II. liga muži – Ivančice.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Mise do Brna se vůbec nepovedla
Nepříliš povedenými zápasy se 
rozloučili volejbaloví junioři Spar-
taku s polovinou základní části 
a zároveň posledním mistrovským 
dvojutkáním tohoto roku. Na půdě 
úřadujícího mistra republiky, Volej-
balu Brno, neuhráli ani set a nutno 
přiznat, že tentokráte k tomu měli 
hodně daleko.
Trenérské dvojici Petr Juda a Petr 
Vašíček ještě stále chyběl zkušený 
Petr Dvořák, a tak na smeči na-
stoupila dvojice Kameník, Uchytil, 
na účku Kučera, na blocích Lízal 
s Krejskou, hru dirigoval Kliment 
na nahrávce a černou práci na liberu 
měl v popisu práce Minář. Sparta-
kovci vstoupili do zápasu odhodla-
ně, ale dokázali s domácím celkem 
držet krok jenom v několika prv-
ních výměnách. Jako jejich Achil-
lova pata se od poloviny úvodního 
setu jevil především příjem podání. 
Nedokázali si poradit s dlouhým 
plachtícím podáním hraném soupe-
řem až daleko za koncovou čarou. 
A když už se podařilo „dopravit“ 
míč až k nahrávači, následovaly 
chyby v útoku. Domácím přibývalo 
bodů velmi rychle a za stavu 16:8 
bylo prakticky rozhodnuto o prv-
ním dějství. Petr Juda tentokráte mí-
chal sestavou, jak se dalo, Zmrhal 
nahradil Kameníka, v dalším setu 
Uchytila, Vyletěl Lízala na bloku, 
zahrál si i (premiérově) Bláha, na 

zvrat to však nestačilo. Viz začátek 
druhého setu, kdy se na chvilku 
zdálo, že meziříčský celek našel 
recept na soupeře a vedl 4:6, po 
šňůře domácích na 14:7 však bylo 
opět po nadějích.
První zápas tak v tomto duchu 
logicky skončil velmi brzo.
Odpolední utkání bylo v prvním 
setu přeci jenom vyrovnanější, 
postupně se však domácí dostávali 
do stále větší pohody a to bylo 
bohužel znát i na výsledném skóre. 
Tentokráte asi největší výprask 
v Brně za celou extraligovou histo-
rii. Doufejme, že odvety v domácím 
prostředí nabídnou více.
Volejbal Brno – Sp. VM 3:0 (15, 
18, 16)
Volejbal Brno – Sp. VM 3:0 (20, 
17, 13)
Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Lízal, Uchytil, Krejska, Kameník, 
Minář, Zmrhal, Vyletěl, Kašpar, 
Bláha, Duben, a Augusta.
Zbývající výsledky: H. Králové – 
Fatra Zlín 2:3, 0:3; Dansport Praha 
– Ostrava 1:3, 1:3
Tabulka EX-JRI, sk. B po polovině 
základní části:
1. Fatra Zlín 10 9 1 27:7 19
2. Volejbal Brno 10 8 2 25:12 18
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 10 7 3 21:12 17
4. DHL Ostrava 10 4 6 20:20 14
5. Dansport Praha 10 2 8 9:26 12
6. Slavia Hradec Králové 10 0 10 5:30 10
Nový rok zahájí junioř i první 
odvetou na půdě DHL Ostrava 15. 
ledna.                                     -kon-

1. liga
Auto Dobrovolný VM – HC Pi-
kárec 9:2
Weber 3, Vlach 2, Říha 2, Šefčík, 
Dohnal – Šumichrást 2
SK Afcon Kunšovec VM – SPL 
Radostín n. O. 6:4
Pyrochta 3, Strnad, Hanáček, Vid-
lák – Váša 2, Pešek, Špatka
SK Lavičky – River VM 1:2
Dvořák – Ondráček, Kozina
HC Tasov – HFC Dráhy VM 
3:5
Havli, Chlubna, Sláma – Láznič-
ka, Šmída, Šmída M. ml., Veleba, 
Hamřík
HC Benetice – Farma Měřín 2:3
Novotný R., Novotný A. – Štoček 
F., Štoček J., Mužátko

1. liga
 1. Auto Dobrovolný VM 7 7 0 0 67:19 14
 2. SK Afcon Kunšovec VM 7 6 0 1 51:23 12
 3. River VM 7 5 1 1 29:22 11
 4. Farma Měřín 8 5 0 3 33:25 10
 5. HCF Dráhy VM 7 3 2 2 27:26 8
 6. HC Benetice 7 4 0 3 23:27 8
 7. HC Tasov 8 2 1 5 19:37 5
 8. SPL Radostín n. O. 7 1 2 4 19:22 4
 9. SK Stránecká Zhoř 7 1 2 4 20:37 4
10. SK Lavičky 7 2 0 5 14:40 4
11. HC Pikárec 8 0 0 8 22:46 0

-vid-

So  4. 12. 14.30 – 16.00
Ne  5. 12. 14.00 – 15.30
So 11. 12. 14.15 – 15.45
So 18. 12. 12.45 – 14.15
Ne 19. 12. 14.15 – 15.45
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

OP mladší dorostenky
BK VM – SKB Tišnov 58:40 
(15:10, 28:20, 42:26)
Sestava a body: Syslová Petra 19, 
Nováková Lucie 13, Kryštofová 
Veronika 9, Zezulová Dagmar 9, 
Kožená Lenka 3, Fňukalová Zuzana 
2, Malcová Markéta 2, Sekničková 
Petra 2, Buková Šárka, Čermáková 
Kristýna a Ubrová Klára.
BK VM – SKB Tišnov 62:30 (20:5, 
28:13, 45:26)
Sestava a body: Syslová Petra 32, 
Nováková Lucie 14, Čermáková 
Kristýna 6, Ubrová Klára 3, Zezu-
lová Dagmar 2, Fňukalová Zuzana 
2, Malcová Markéta 2, Kožená 
Lenka 1, Kryštofová Veronika, 
Buková Šárka, Sekničková Petra, 
trenér Tomáš Rapušák.
V dalších dvou zápasech OP mlad-
ších dorostenek přivítal náš tým 
ambiciózní celek z Tišnova. V celku 
hostů se objevilo několik velmi 
vysokých hráček, takže nebylo 
jednoduché prosadit se přímo pod 
košem. V obou zápasech nastoupilo 
celkem 11 domácích hráček, včetně 
několika mladších, které úspěšně 
v týmu mladších dorostenek sbírají 
herní zkušenosti. V prvním zápase 
jsme se snažili spíše nacvičit útok do 
plné obrany, což se týmu velmi hodí 
pro další zápasy. Ve druhém zápase 
jsme speciálně v první čtvrtině 
nastoupili na soupeře s celoplošnou 
agresivní obranou a presem, což 
znamenalo, že soupeř měl problém 
se dostat přes polovinu hřiště. Za 
předvedený výkon musím všechny 
hráčky pochválit. Abychom uspěli 
i v příštích zápasech, musíme pro-
pracovat agresivitu v obraně v sou-
vislosti se změnami typu obrany 
a přechodem do rychlého protiútoku.
1. BK Velké Meziříčí 8 8 0 560:267 16
2. Frisco Sika Brno 6 6 0 403:267 12
3. VALOSUN Brno  8 4 4 386:364 12
4. SK Basketbal Tišnov 8 2 6 374:441 10
5. Sokol Šlapanice 6 0 6 145:452 6
6. ČKD Blansko 4 0 4 141:218 4

OP žákyně
ČKD Blansko – BK VM 40:82 
a 36:76
Minulou neděli se utkaly v soutěži 
žákyň družstva Blanska a Velkého 
Meziříčí. Naše děvčata prokázala 
značné zlepšení nejen výkonem, 
ale také i výsledkem na hřišti. Za 
zmínku stojí 28 a 24 bodů Petry 
Sekničkové v těchto dvou zápasech. 
Ale pochválit je nutno celý tým, 
protože nejen body jsou důležité, ale 
základem je kvalitní obrana týmu.
Sestava: Kristýna Čermáková, 
Karolína Čermáková, Lenka Ko-
žená, Vendula Holubová, Julie 
Ráčková, Dominika Syslová, Hana 
Krčmářová, Barbora Kučerová, 
Marie Drlíčková, Kateřina Fikrová, 
Tereza Chlumská, Kristýna Dvořá-
ková a Monika Sedláčková, trenéři 
Kamil Hugo a Petr Filla.

Gymnazistky postupují 
na republiku

O postup do celostátního kola nebo 
chcete-li na mistrovství republiky 
bojovaly hráčky velkomeziříčského 
gymnázia v pátek 19. listopadu. 
V cestě na republiku jim stály 
týmy Svitav a hlavně Brna. Tým 
ze Svitav nebyl pro naše hráčky 
velkou překážkou, ale tým z Brna, 
za který hrály hráčky brněnských 
basketbalových klubů, byl velmi 
těžkým soupeřem.
Naše hráčky prokázaly ovšem 
kromě dovednosti také obrovskou 
bojovnost a touhu po vítězství. 
Tento těžký zápas dokázaly vy-
hrát o dva body a postoupit dále. 
Radost z vítězství kalí vážné zra-
nění jedné z opor týmu Jasny 
Rapušákové, která si těsně před 
koncem zápasu s Brnem zranila 
koleno a bude několik týdnů mimo 
hru. Celý tým však věří, že na 
republikové fi nále, které se koná 
18.–20. ledna v Klatovech, bude 
v pořádku a tým bude kompletní. 
Vítěz šestičlenného republikového 
finále se kvalifikuje na světové 
fi nále v Číně.                          -rap-


