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ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
Vídeň 91
• Prodej starých ovocných odrůd
• Prodej sloupcovitých jabloní, hrušek, třešní, švestek
• Prodej ovocných stromků vhodných na vysočinu
• Velký výběr růží, čajohybridy, polyantky, pnoucí
• www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813

Připravila Simona Fňukalová

Mob. kontakt
608 666 285

Schází Vám peníze
před výplatou?

Zprostředkovatel pracuje pro společnost Ferratum Czech s. r. o.

Sch
p

Rychlá fi nská půjčka

Velkomeziříčská radnice 
má nového tajemníka

Novým tajemníkem velkomeziříčského městského úřadu je od vče-
rejška Marek Švaříček. Ten nejlépe obstál ve výběrovém řízení. „Komise 
vybírala z dvaceti uchazečů. Byla složená ze zástupců města, městského 
úřadu a z kraje, její úsudek proto považuji za správný,“ zhodnotil volbu 
pětičlenné komise starosta města Radovan Necid, který již Marka Šva-
říčka v jeho nové funkci potvrdil. Stejně učinil i Zdeněk Kadlec, ředitel 
krajského úřadu Kraje Vysočina.

Třiatřicetiletý Marek Švaříček je připraven budovat profesionální a sou-
časně uživatelsky přívětivou radnici. Její prostředí mu není cizí, neboť zde 
doposud zastával funkci vedoucího odboru dopravy a silničního hospo-
dářství. Jak připomíná starosta Necid, veřejnosti je známý zejména svým 
razantním postupem proti kupčení s udělováním řidičských průkazů, které 
na radnici odhalil ještě za bývalého vedení města. Pozice šéfa radnice 
pro něj byla výzvou. „Chci zkusit něco nového a získat další manažerské 
i životní zkušenosti při práci s lidmi,“ říká nový tajemník radnice.

Ing. Marek Švaříček se narodil v Třebíči, kde nyní žije s manželkou 
a dcerou. Titul inženýra získal na Vojenské akademii v Brně, Fakultě 
vojenskotechnické – druhů vojsk, kde studoval obor zbraně a munice. 
Vojákem z povolání byl během studia, v letech 1999–2003. Hned po 
skončení školy se stal velitelem skupiny oprav avionických systémů 
a letecké výzbroje 1. technické letky na 32. základně taktického letectva 
v Náměšti nad Oslavou, kde zůstal jen krátce. V roce 2004 už přesedlal 
z armády do oboru dopravy a pracoval jako manažer nákladní dopravy 
v třebíčské fi rmě. V říjnu téhož roku se stal vedoucím odboru dopravy 
velkomeziříčské radnice. Mezi jeho záliby patří cyklistika.

Tajemník, jinými slovy ředitel městského úřadu zodpovídá za hladký 
chod instituce, v jejímž čele stojí starosta. Tomu je přímo podřízen. Sta-
rosta jej také jmenuje a odvolává za dohledu a schválení ředitele krajského 
úřadu. Tajemník řeší personální otázky, plní zadání samosprávy a úkoly 
státu, které jsou delegovány na jednotlivá města. Předchozím tajemníkem 
velkomeziříčské radnice byl Stanislav Rosa, který tuto funkci vykonával 
od března 1991, tedy víc než dvacet let.

Martina Strnadová

Kraj Vysočina ocenil Hanu Pařízkovou 
i Veroniku Čamkovou

Oprava mostu Vysočina na dálnici nad Velkým Me-
ziříčím se nejspíš o deset dní protáhne. Rekonstrukce 
a s ní i dopravní uzavírka měla původně skončit již 
tento týden, 6. listopadu. Špatné počasí ale včasné 
dokončení akce zkomplikovalo. 

„Vzhledem k tomu, že práce musely být v posledních 
dnech několikrát přerušeny z důvodu nepříznivých 
povětrnostních podmínek, požádal zhotovitel Minis-
terstvo dopravy ČR o prodloužení termínu uzavírky 
do 16. 11. 2011,“ potvrdila tisková mluvčí Ředitelství 
silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová.

Rekonstrukce levého mostu ve směru z Brna na 
Prahu byla zahájena 10. září. Během ní bylo vyměněno 
asfaltové souvrství včetně izolace na nosné konstrukci, 
opěrách a přechodových oblastech. Ve špatném stavu 
bylo i odvodnění levého mostu, takže byla nutná vý-
měna vnitřního potrubí včetně vnějších odvodňovacích 
žlabů. Opravou prošlo i zábradlí. 

Oprava mostu se o deset dnů protáhne

Během prací byla a zatím stále je celá levá polovina 
mostu uzavřena veškeré dopravě, která je proto vedena 
pravou polovinou mostu obousměrně ve třech pruzích. 
Díky tomu nejsou dopravní komplikace až tak velké, 
jak se předpokládalo. Avšak občasným kolonám na dál-
nici a v té souvislosti i zácpám ve Velkém Meziříčí se 
obyvatelé nevyhnuli. Největší problém bývá většinou 
ve směru jízdy z Brna na Prahu, v době od středy do 
konce týdne. To vede na Prahu jen jeden jízdní pruh, 
což se v neděli mění na dva. Souběžně s tím právě pátek 
bývá tradičně dopravně jedním z nejproblematičtějších 
dnů ve městě. 

Situace se bude opakovat znovu hned v příštím 
roce, protože ŘSD hodlá v opravě mostu pokračovat. 
„Rekonstrukce pravého mostu by měla být zahájena 
někdy v polovině dubna 2012,“ potvrdila Nina Led-
vinová.

Martina Strnadová

SOS poradna
Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů) 
se uskuteční dnes, ve středu 
2. 11., od 14 do 16 hodin 
v nové budově MěÚ (obecní 
živnostenský úřad, dveře č. 4).

Setkání 
se starostou

Čtvrtek 3. 11. od 16 hodin na 
malé scéně Jupiter clubu, pra-
videlné setkání starosty města 
Radovana Necida s občany.

Soutěž
Vánoční město

* Máte zájem o zlepšení 
vzhle du města? 

* Zdobíte svá okna, dům nebo 
předzahrádku v čase pod-
zimním, adventním nebo 
vánočním?

* Líbí se vám sousedova pod-
zimní, adventní nebo vá-
noční předzahrádka, jeho 
vánoční okno?

* Zaujaly vás adventní nebo 
vánoční výzdoby restaurací, 
fi rem a dalších subjektů?

Město Velké Meziříčí vyhla-
šuje soutěž Vánoční město. 
Přihlásit se mohou všichni 
obyvatelé města a jeho měst-
ských částí. Soutěž se týká 
i firem sídlících ve Velkém 
Meziříčí. Pravidla najdete na 
www.mestovm.cz.

Více na straně 5

Komorní 
koncert Nadi 
Urbánkové 

a Bokomary 
v Černé

Pátek 4. 11. v 19 hodin v kapli 
v Černé u Měřína.

Více na straně 7

Koncert 
duchovní hudby 

v Křižanově
Neděle 6. 11. v 15 hodin 
v kostele sv. Václava v Kři-
žanově. Mozartovo Requiem 
(KV 626).

Více na straně 7

Marta Jandová 
s Die Happy

Neděle 6. 11. od 20 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu.

Více na straně 8

Hana 
Maciuchová opět 
v Jupiter clubu

Středa 9. 11. od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu, 
divadelní hra Noëlle Chatele-
tové Žena vlčí mák s Hanou 
Maciuchovou.

Více na straně 8

Hana Pařízková a Veronika Čam-
ková jsou jako vůbec první z Velké-
ho Meziříčí čerstvými držitelkami 
nejvyššího ocenění Kraje Vysočina. 
Dřevěné medaile jim hejtman Jiří 
Běhounek udělil 21. října na slav-
nostním večeru v Horáckém diva-
dle v Jihlavě, kamenné a skleněné 
spolu s nimi i dalším osobnostem, 
které Vysočinu proslavily svojí 
činností.

Všestranně nadaná studentka 
zdejšího víceletého gymnázia 
Hana Pařízková obdržela medaili 
za mimořádné krajské, celostátní 
i mezinárodní úspěchy v oblasti 
zeměpisu, dějepisu, matematiky, 
fyziky, chemie a biologie. Veroni-
ka Čamková zase coby obrovský 
sportovní talent, vynikající lyžařka, 
která se věnuje především alpským 
disciplínám a v sezoně 2010-2011 je 
členkou žákovského reprezentační-
ho družstva ČR.

Hanu Pařízkovou při této vý-
znamné příležitosti přijal v pondělí 

31. října na radnici i starosta města 
Radovan Necid. Poblahopřál jí 
k významné události jejího života. 
„Byla jsem hodně překvapená, že 
vybrali zrovna mě. Dosud to oce-
nění nedostal nikdo v našem věku. 
Moc si toho vážím,“ sdělila své do-
jmy sedmnáctiletá Hana Pařízková. 
Ta už má docela jasnou představu 
o tom, jak svoje vědomosti a nadání 
uplatní v dalším životě. Chtěla by 
se věnovat přírodním vědám, láká 
ji například genetika a její využití 
v medicíně. Radovan Necid vyjádřil 
své nadšení z ocenění hned dvou 
dívek z našeho města. „Dobře pra-
cujeme s mládeží, co se týče sportu. 
To je zásluhou všech spolků, orga-
nizací a hlavně lidí, kteří se dětem 
věnují. A Hana je zase důkazem, že 
tady máme i chytré lidi a výbornou 
školu. Těší mě, že potvrdila kvalitu 
velkomeziříčského gymnázia,“ 
připomněl Necid s ohledem na 
snahu kraje zdejší školy sloučit a na 
gymnáziu zrušit víceleté studium.

Obě dívky získaly medaile ze 
dřeva jeřábu ptačího. Jde o třetí 
nejvyšší ocenění, jež kraj uděluje 
mladým, kteří svojí aktivitou při-
spěli k propagaci dobrého jména 
kraje a jsou tak příkladem pro 
ostatní. Dřevo v tomto případě 
symbolizuje houževnatost, pruž-
nost a růst mládí. Vůbec nejvyšší 
ocenění, a to kamennou medaili, 
získal vojenský veterán Jan Velík, 
který se nebál svoje morální zá-
sady veřejně prezentovat i v době 
normalizace. Skleněné medaile 
archivář a historik František Hoff-
mann, šlechtitelka brambor Marie 
Rasochová, závodní rybář Tomáš 
Starýchfojtů a P. Mons. Josef 
Valerián, jenž byl perzekvován 
komunistickým režimem a poté 
se aktivně zapojil do obnovy 
společnosti. 

„Medailemi jsou oceňovány 
osobnosti, jež vynikly v rámci 
regionu i mimo něj ve svém oboru 
a jejichž aktivity v oblasti kultury, 
sportu nebo vědy Vysočinu význam-
ným způsobem obohatily – a často 
i proslavily. Jsou to lidé různého 
věku i profesí a jsou jenom zlomkem 
tisíců dalších schopných a čino-
rodých občanů Vysočiny,“ uvedl 
při slavnostním předávání medailí 
hejtman kraje Jiří Běhounek. Nej-
vyšší ocenění kraje Vysočina udě-
luje krajské zastupitelstvo od roku 
2008. V minulých třech ročnících 
rozdal 5 dřevěných medailí, 13 
skleněných a 4 kamenné.

Text a foto: Martina Strnadová
(Pokračování na straně 5.)

Práce na levé polovině dálničního mostu Vysočina se pomalu chýlí ke konci.           Foto: Martina Strnadová

Nový tajemník velkomeziříčského městského úřadu Marek Švaříček není 
na radnici žádným nováčkem. Na svoji aktuální pozici přišel z funkce 
vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, kterou vykonával 
sedm let.                                                             Foto: Martina Strnadová

Hana Pařízková Veronika Čamková
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Dodavatel největší investiční akce v novodobých dějinách Velkého 
Meziříčí sdružení fi rem Unistav a Chemkostav nepracuje dobře a práce 
nabírají stále větší skluz. Řekl to velkomeziříčský starosta Radovan Necid 
s tím, že moc není spokojený ani s fi rmou, která nad pracemi vykonává 
stavební dozor.

Ve Velkém Meziříčí a Mostištích probíhá oprava kanalizace a rekon-
strukce čistírny odpadních vod. Jde o investici za zhruba 205 milionů 
korun, ze kterých hradí 76 procent Evropská unie a zbytek město. „Pro 
nás to znamená neuvěřitelných 80 milionů korun včetně projektu. Zároveň 
ještě platíme 11 milionů korun správci stavby, což je povinný stavební 
dozor,“ popisuje fi nanční pozadí celé akce starosta Radovan Necid.

Stavby jsou součástí velkého evropského projektu Ochrana vod povodí 
Dyje, ve kterém ovšem velkomeziříčská část tvoří polovinu. V praxi to 
znamená, že zadavatelem stavby není město, ale Svaz vodovodů a kanali-
zací měst a obcí Brno a minulé vedení města tak mohlo výběr dodavatele 
ovlivnit v omezené míře.

„Ukazuje se, že komise neměla ve výběrovém řízení příliš šťastnou 
ruku. Dodavatel má mít ke dnešku hotových čtyřicet procent stavby, ov-
šem realita je taková, že nejdál jsou s čistírnou, kde mají prostavěno 32 
procent, kanalizace v Mostištích je hotová z dvaceti procent a naprosto 
tristní stav je na stavbě kanalizace ve Velkém Meziříčí, kde je hotových 
devět procent stavby. Jsou zkrátka před zimou v obrovském skluzu,“ zlobí 
se starosta Necid a dodává: „Například důležitá silnice na Křižanov, ulice 
Vrchovecká, bude proti dohodě hotová jen z poloviny a my tak nemůžeme 
dokončit plánovanou opravu vodovodu a zavedení plynu. To nám nesmírně 
komplikuje život. Navíc místní fi rmy, které tyto akce dělají, nemohou svoji 
práci dokončit, ačkoliv na to byly připraveny. Zkrátka: kvůli šlendriánu 
dodavatele kanalizace má problém celé město. Je to normální?“

Dalším problémem je práce správce stavby, tedy fi rmy, kterou město 
musí platit. Starosta není podle svých slov spokojený s jejich přístupem 
k dohledu nad dodržováním termínů ani kvality stavby. „Až po mých 
velmi razantních intervencích přijali asi šest opatření pro zlepšení kvality 
prací. Jenže podle mne je správce stavby od toho, abych na takové věci 
nemusel myslet sám. Nakonec přece jejich práce stojí městskou kasu 
jedenáct milionů korun,“ řekl starosta.

Spokojený není Radovan Necid ani s kvalitou práce. „Zde nemám tak 
tvrdá čísla, jako v případě termínů. Je ale fakt, že na šesti kontrolních 
místech, které vybral správce stavby, byla kvalita v pořádku a na jednom, 
které si určilo město, se našla závada. To také o něčem svědčí,“ uzavřel 
starosta Necid.

Situace není pro Velké Meziříčí příliš příznivá. Vzhledem k tomu, že 
není zadavatelem stavby a dodavatele nevybíralo, má velmi omezené mož-
nosti, jak stavební fi rmu donutit k nápravě. „Na veškerá jednání chodím 
jako host a můžu pouze apelovat na všechny, to znamená na SVKMO a do-
davatele, aby dodržovali smlouvu a sliby, které dali obyvatelům našeho 
města. Můžeme také použít poplatky za zábory veřejného prostranství, 
pokud se bude stavba protahovat mimo nasmlouvané termíny, ale to je ve 
fi nančních objemech celé akce téměř zanedbatelné číslo. Jediné trochu 
účinné opatření z naší strany je, že v případě pokračování problémů 
velmi zvážíme platby správci stavby,“ řekl Radovan Necid.   -měú-

Pozvánka na
jednání zastupitelstva Města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 8. listopadu 2011 v 15 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Návrh na zrušení usnesení ZM čís. 52/6/ZM/2011 ze dne 

21. 6. 2011 – prodej parc. č. 5552/3, k. ú. VM
 4. Návrh na změnu usnesení ZM čís. 39/5/ZM/2011 ze dne 

19. 4. 2011 – změna čísla parcely
 5. Žádost na prodej části o výměře asi 2 m2 z pozemku parc. č. 5065 

ul. Karlov, k. ú. VM
 6. Žádost o prodej části o výměře asi 35 m2 z parc. č. 587 ul. 

Na Pískách, k. ú. VM
 7. Návrh na směnu pozemků – majetkové vypořádání – na ul. 

Na Spravedlosti, k. ú. VM
 8. Žádost Kraje Vysočina na darování části parc. č. 5999/149 

v Čechových sadech na víceúčelový park
 9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků II. Eta-

py Hliniště a návrh podmínek prodeje
10. Rozpočtová opatření: příspěvek pro SVK Žďársko, zvýšení 

příspěvku na provoz pro ZŠ Oslavická: úprava vzduchotechniky 
ve školní kuchyni, posílení neúčelové rezervy

11. Prodej bytové jednotky na ulici Kolmá, VM
12. Prodej bytové jednotky na ulici Kolmá, VM – návrh
13. Darování majetku příspěvkovým organizacím města
14. Darování majetku ZŠ Sokolovská – informační tabule
15. Pověření k zastupování Města Velké Meziříčí v dozorčí radě 

SATT, a. s.
16 Diskuze, interpelace, závěr          

 ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Rekonstrukce čistírny ve Velkém Meziříčí 
je ve skluzu, zlobí se starosta

Park pro seniory hodlá Kraj Vy-
sočina stavět za domovem pro seni-
ory v Čechových sadech ve Velkém 
Meziříčí. Měl by být víceúčelový 
a otevřený k užívání nejen klientům 
z domova a také ze sousedního 
domu s pečovatelskou službou, ale 
i široké veřejnosti. Pozemek k tomu 
dostane darem od města.

„Vytipovali si asi 1 500 metrů 
čtverečních pozemků za hřištěm 
druhé základní školy. Rada města 
souhlasí se zveřejněním záměru 
darování. Myslím si, že v konečném 
důsledku to ocení hlavně ti, kteří 
v domově pro seniory a v domě 
s pečovatelskou službou bydlí,“ 
říká k tomu starosta Radovan Necid 
a dodává, „doufám, že se nám tam 
časem podaří vytvořit i rybníček, 
neboť voda dodává prostředí ráz 
pohody.“

Realizace parku by měla být 
zahájena příští rok na jaře. „V roz-
počtu jsme na to vyčlenili částku pět 
milionů korun,“ informuje krajský 
radní pro oblast sociálních věcí Petr 
Krčál. Park budou moci využívat 
všichni, bude otevřený veřejnosti. 
Podle Krčála vznikne v jedné 
jeho části kout pro děti s prolé-
začkami. Další, určená seniorům, 
bude vybavena cvičebními prvky 

k protahování, procvičování apod., 
navíc poslouží i klientům domova 
trpícím Alzheimerovou chorobou. 
„Počítáme s tím, že půjde o společ-
ný projekt kraje a města, neboť jeho 
součástí bude i revitalizace hřiště 
u základní školy,“ podotýká Krčál. 
To je v současné době nevyužívané 
a zarůstá plevelem. V budoucnu by 
mohlo sloužit i jako menší trénin-
kové hřiště pro fotbalisty, neboť se 
plánuje jeho zatrav-
nění. Před časem, 
při výstavbě parko-
viště u domova pro 
seniory již došlo 
k opravě jeho oplo-
cení a zídky kolem.

Prohlédnout si 
umístění pozemku 
pro park přijel mi-
nulý týden i náměs-
tek vysočinského 
hejtmana Vladimír 
Novotný. S mís-
tostarostou Jose-
fem Komínkem na-
vštívil i domov pro 
seniory. „Probírali 
jsme darování po-
zemku a potom jsme 
se zastavili v domo-
vě pro seniory, kde 

se V. Novotný zajímal o technický 
stav budovy, kvůli eventuálním 
požadavkům do připravovaného 
krajského rozpočtu,“ popisuje J. 
Komínek s tím, že podle ředitelky 
domova Heleny Chalupové je budo-
va nová a samozřejmě v pořádku. 
Během návštěvy došlo i na starou 
budovu domova důchodců na Hor-
noměstské ulici. Kraj slíbil městu 
přispět na její demolici částkou do 

výše tří milionů korun, pokud ji 
zbourá ještě do konce tohoto roku. 
Město požádalo o prodloužení 
tohoto termínu o rok. „Náměstek 
Novotný nám sdělil, že krajská 
rada již doporučila zastupitelstvu 
schválit toto posunutí termínu až 
do 31. 12. 2012. Očekáváme tedy, 
že to projde,“ uzavřel místostarosta 
Komínek.  

Martina Strnadová

Za domovem pro seniory má vzniknout park

Po několika letech začal v Jupiter 
clubu (JC) ve Velkém Meziříčí opět 
fungovat Klub přátel hudby (KPH). 
„Děkuji zde přítomnému Jiřímu 
Jahodovi, že mne násilně nenásilnou 
formou přesvědčil k tomuto kroku, 
který bude, doufám, pro naše město 
přínosem, neboť zde žije spousta kul-
turně založených lidí,“ uvedl k nově 
vzniklému klubu Milan Dufek, 
ředitel JC. Ten ve spolupráci s umě-
leckou agenturou Globart Brno pro 
milovníky klasické muziky připravil 
cyklus šesti koncertů. První z nich 
se konal v úterý pětadvacátého 
října a představila se na něm špička 
mezi muzikanty, jazzman, fl étnista 
a skladatel Jiří Stivín. Pro naše měs-
to si vybral pořad Jiří Stivín – Sám 
se svým stínem. Šlo o jeho sólové 
vystoupení zaměřené na interpre-
taci jazzové hudby, lidových písní, 
vlastních skladeb a improvizací za 
doprovodu předem připravených zá-
kladů. Jeho tvůrčí přístup k hudeb-
nímu materiálu v nejednom ohledu 
překročil obecně vžité představy 
o jazzu (viz strana 3).

„Jsem rád, že se nám podařilo 
navázat spolupráci také se zdejší 
základní uměleckou školou (ZUŠ). 
Její žáci se před některými koncerty 
objeví se svým krátkým progra-
mem,“ řekl na úvod prvního vystou-
pení jednatel brněnské umělecké 
a reklamní agentury Globart Jiří 
Jahoda. Před Stivínem tedy zahrál 
kytarový soubor ZUŠ pod vedením 
pedagoga Petra Němce a sólo na 
fl étnu patřilo Haně Pařízkové ze 
třídy Radovana Hajného.

Po letech začal v našem městě opět fungovat klub klasické hudby
Vedle profesionálů vystoupí i žáci zdejší umělecké školy

Spolupráci potvrdil i sám ředitel 
základní umělecké školy Martin 
Karásek. Podle jeho sdělení se žáci 
budou prezentovat na některých 
z dalších vystoupení. „Rádi bychom 
uvedli naše dva klavíristy před příš-
tím koncertem Souboj klavírních 
improvizátorů, kteří sice nebudou 
improvizovat, ale zahrají čtyřruč-
ně,“ uvedl ředitel ZUŠ. Dále by se 
mohl podle Karáska znovu objevit 
kytarový soubor, neboť březnový 
koncert v příštím roce bude patřit 
romantickým kytarám Karla Fle-

ischlingera. Stejně tak k trombo-
novému recitálu vedení umělecké 
školy zvažuje přidat svého hráče na 
žesťový nástroj. V rámci KPH pak 
čeká na posluchače ještě Moravské 
klavírní trio se svými hosty, oper-
ními zpěváky, či dámské smyčcové 
kvarteto.

Klub přátel hudby zaštítil staros-
ta města Velké Meziříčí Radovan 
Necid, který první koncert poctil 
svojí návštěvou v doprovodu man-
želky. Součástí slavnostního novo-
ročního koncertu, který proběhne 

třetího ledna příštího roku, bude 
tedy rovněž přípitek starosty města 
Velké Meziříčí. Zmíněnou akci 
podpořil též Kraj Vysočina a Nada-
ce Českého hudebního fondu Praha.

Pořádající Jupiter club nabídl 
pro zájemce permanentky, čehož 
mnozí využili, protože jejich po-
řízení je cenově výhodnější než 
jednotlivé vstupné. Pokud má 
ještě někdo zájem, vstupenky na 
jednotlivé koncerty si může za-
koupit v kanceláři programového 
oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí.       Iva Horká

Přehled koncertů 
v rámci KPH

25. 10. 2011 Jiří Stivín – kon-
cert již proběhl, o jeho průbě-
hu čtěte na straně 3
23. 11. 2011 Souboj klavírních 
improvizátorů – Zdeněk Král 
a Tomáš Ibrmajer
3. 1. 2012 Moravské klavírní 
trio a hosté – Jana Ryšánková, 
Jiří Jahoda, Miroslav Zicha, 
Miki Isochi a další.
14. 3. 2012 Romantické kytary 
Karla Fleischlingera
18. 4. 2012 Trombonový reci-
tál – koncert mladých umělců
18. 5. 2012 Beladona Quartet 
– dámské smyčcové kvarteto
Recitály se konají v koncert-
ním sále, začínají v 19.30. Více 
informací o KPH najdete vždy 
v aktuálním čísle na straně 8 
našeho týdeníku.

Připr.: Iva Horká

Milan Dufek (vlevo), ředitel Jupiter clubu, který připravil pro milovníky 
klasické hudby šest koncertů v rámci KPH ve spolupráci s agenturou 
Globart Brno v čele s Jiřím Jahodou (vpravo). Vpozadí kytarový soubor 
ZUŠ Velké Meziříčí, jenž zahrál na prvním koncertu KPH před samotným 
vystoupením Jiřího Stivína.                                              Foto: Iva Horká

Na území města Velké Meziříčí probíhají od roku 2009 práce katas-
trálního úřadu na vypracování kvalitního mapového podkladu. Zájmové 
území bylo rozděleno na dvě 
části, kdy první část prací 
byla ukončena v roce 2010 
provedením digitální katas-
trální mapy na většinové části 
Velkého Meziříčí. V letošním 
roce, ke dni 15. 12. 2011, bude 
dokončena druhá část prací, 
která zahrnuje lokalitu jižní části města – původního oslavického katastru.

Kvalitní mapa je základem úspěchu každého projektu, každá informace 
je důležitá, a proto se na pracích mimo pracovníky katastrálního úřadu 
velkou měrou podíleli pracovníci městského úřadu, kteří nad rámec své 
pracovní náplně věnovali úsilí a čas vyhledání podkladů pro odstranění 
nesouladů mezi skutečným stavem a stavem vedeným v katastru nemo-
vitostí. Velice důležité jsou hranice pozemků, na jejichž označení se 
podíleli sami vlastníci.
Šlo o dlouhodobě probíhající činnost, jejímž výsledkem je digitální kata-
strální mapa, což je nejpřesnější a nejnovější mapové dílo celé v digitální 
podobě, kdy tato forma mapy umožňuje rychlý přístup k údajům katastru 
pro občany, veškeré informace katastru jsou vydávány na počkání a jsou 
vytvořeny technické podmínky pro přístup k těmto datům přes internet.

Tvorba této mapy bude dokončena po vyložení operátu a námitkovém 
řízení s vyrozumíváním účastníků, při respektování příslušných usta-

novení katastrálního zákona. 
Vyložení operátu znamená 
vystavení vytištěných map 
a srovnávacího sestavení 
parcel v obci k veřejnému 
nahlédnutí. Ve Velkém Me-
ziříčí bude operát vyložený 
v obřadní síni městského 

úřadu, kdy časový sled termínů námitkového řízení je následující:
 Středa 16. 11. 2011 od 13.00 do 17.00
 Pondělí 21. 11. 2011 od 13.00 do 17.00
 Středa 23. 11. 2011 od 13.00 do 17.00
 Pondělí 28. 11. 2011 od 13.00 do 17.00

Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního ope-
rátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat 
námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných 
námitkách rozhodne katastrální úřad. Dnem 15. 12. 2011, tj. dnem 
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní 
katastrální operát stává neplatný a nadále se používá obnovený kata-
strální operát.

JUDr. Zlata Heřmánková, Ph.D.

Mapování Velkého Meziříčí 
je ukončeno

Z Mostišť poteče kvalitní voda 
další desítky let

Lidé, kterým teče z kohoutků voda z Mostišťské přehrady, budou mít 
zaručenou kvalitu na další desítky let. Umožní to rozsáhlá rekonstrukce 
úpravny vody a vodovodního přivaděče.

Celá akce přijde Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na více než 500 
milionů korun, většinu z toho zaplatí Evropská unie.

Úpravna dostane novou technologii a moderní materiály. Práce by ne-
měly nijak zatížit okolní obce, nepocítí ji ani odběratelé vody. Dodavatel 
stavby vyloučil jakékoliv dlouhodobější odstávky.

„Svaz už vybral dodavatele stavby, který začne s pracemi na jaře 
2012. Akce, včetně ročního zkušebního provozu, má skončit na jaře 
roku 2015, to znamená, že v roce 2014 bude prakticky hotová. Pro 
naše obyvatele to znamená jistotu kvalitní vody na další desítky let,“ 
informoval starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.       -měú-

Další info na straně 5.

Park má vzniknout hned za hřištěm základní školy na Oslavické. Foto: Martina Strnadová
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Silničáři na Vysočině 
jsou připraveni 

na zimu
Sklady Krajské správy a údržby 

silnic Vysočiny (KSÚSV) jsou za-
plněné 18 500 tunami soli a k oka-
mžitému odběru je př ipraveno 
téměř 73 000 tun posypové drtě 
a písku. „Silničáři na Vysočině 
jsou na zimu připraveni. V případě 
potřeby je rezervní dodávka posypů 
smluvně zajištěna a bude čerpána 
průběžně v celém zimním období,“ 
uvedl Libor Joukl, náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
dopravy s tím, že krajským silni-
čářům nehrozí syndrom prázdných 
skladů. Připravenost integrovaného 
záchranného systému, správců ko-
munikací včetně obslužných služeb 
bude zítra projednávat vedení Kraje 
Vysočina na každoroční poradě 
k připravenosti na zimní období.

Sklady posypových materiálů 
KSÚSV mají aktuální jednotlivou 
kapacitu kolem jednoho tisíce tun 
a jsou rovnoměrně rozmístěny po 
celém území kraje. „Konec loňské 
zimy byl mírný a ve skladech nám 
zůstalo zhruba 30 % plánované 
spotřeby soli a 40 % plánované 
spotřeby inertních materiálů. Navíc 
jsme se předzásobili předem a díky 
výhodnějším letním cenám ušetřili 
až 20 % současné zimní ceny. Ne-
předpokládáme tak, že by nás nějak 
zaskočily i delší kalamitní stavy,“ 
deklaruje Jiří Kašpárek, provozní 
náměstek KSÚSV.

V garážích krajské správy silnic 
je připraveno 119 sypačů s radli-
cemi a navíc dalších 28 záložních 
strojů, tak aby nedošlo v případě 
nepředvídatelné poruchy nebo 
nutné opravy k výpadku údržby. 
Dále je k dispozici 54 nakladačů 
a 21 sněžních fréz. Od 1. listopadu 
je v pohotovosti zimní dispečink. 
„V případě, že bude meteorologická 
předpověď příznivá, bude možné 
o nějaký ten den pohotovost posu-
nout,“ dodává Jiří Kašpárek.

Obvyklá zimní údržba na Vyso-
čině startuje ve vyšších polohách 
Žďárských vrchů, kam zima při-
chází nejdříve. Zmírnění následků 
zimy si v průběhu loňské zimy 
vyžádalo služby a materiál za 220 
milionů korun.

Jitka Svatošová,
KrÚ Kraje Vysočina

Velkomeziříčský Jupiter club obnovil po několika 
letech tradici klubu klasické hudby. Znovu založil 
Klub přátel hudby (KPH), v rámci něhož ve spolupráci 
s uměleckou agenturou Globart Brno připravil cyklus 
šesti koncertů. První z nich se konal v úterý pětadvacá-
tého října a představil se na něm multiinstrumentalista 
a skladatel Jiří Stivín. Pro naše město si vybral pořad 
Jiří Stivín – Sám se svým stínem. Šlo o jeho sólové 
vystoupení zaměřené na interpretaci jazzové hudby, 
lidových písní, vlastních skladeb a improvizací za 
doprovodu předem připravených základů. Jeho tvůrčí 
přístup k hudebnímu materiálu v nejednom ohledu 
překročil obecně vžité představy o jazzu a zároveň 
zboural hranice mezi jednotlivými hudebními žánry. 
Přesně tak, jak svoje vystoupení tohoto druhu umělec 
avizuje na svých webových stránkách. Stivín ví, jaký 
druh pořadu pro jednotlivá města vybrat, a vyplácí 
se mu to. Posluchači si nejenže užijí skvělý výkon či 
hudbu samotnou, ale také se ledasčemu z této oblasti 
přiučí. Bravurní fl étnista nepoučuje, ale nenuceně vy-
práví, poukazuje a přitom skvěle hraje. Na miniaturní 
fl étničku, na klasickou zobcovou i příčnou fl étnu, na 
klarinet. Ale také na fl étnu, kterou si podle svých 
slov vyrobil sám. „Je z trubky od záchodu, nepoužité, 
zdůrazňuji,“ šokoval v tom dobrém slova smyslu pří-
tomné, „vyvrtal jsem sedm dírek, tak aby to všechno 
samozřejmě ladilo a bylo to. Nic na tom není. A stála 
mě dvě koruny!“

Téměř ke všem skladbám, které Stivín v koncertním 
sále Jupiter clubu zahrál, si pouštěl připravený hudební 
podklad. To skvěle obohatilo celé vystoupení, které tak 
bylo o mnoho pestřejší. Kupříkladu v Bachově sonátě 
pro fl étnu a cembalo obstaral cembalový doprovod 
na nahrávce Robert Hugo a Stivín se k němu přidal 
živě na pódiu. Tak Hugo hraj, pobízel nepřítomného 
cembalistu stejně, jako kdyby stál vedle něho. K ba-
rokním skladbám od Bacha, Telemanna či Vivaldiho 
pohotově přidal moravské blues nebo jazzovou sklad-
bu, inspirovanou slovenskou lidovou písní, kterou 

sám upravil. Z cikánského jazzu vybral ‚neoposlou-
chanou‘ libůstku Avalon, se speciálním doprovodem. 
„Na zobcovou fl étnu tuhle skladbu hrát, je poněkud 
neobvyklé,“ vtipkoval hudebník, který v listopadu 
oslaví svoje devětašedesáté narozeniny. Neopomněl 
ani minimalistické skladby, zařadil některé z alba 
Quo Vadis, na nichž se podíleli Michal Pavlíček či Iva 
Bittová, a tak byly slyšet Katedrály a Opičárna. Potěšil 
i jednou částí z Mozartova fl étnového kvarteta nebo 
skladbou Children songs či tou, kterou složil sám na 
téma Exupéryho Malého prince a jmenuje se Modrá 
růže. V atypické kompozici na téma Járy Cimrmana 
předvedl zjišťování praktickou cestou, kudy cesta ne-
vede – tím zjevně potěšil dospělé diváky. Poté oslovil 
dětské posluchače, jak se na pódiu hrát nemá. Rozebíral 
postupně svoji příčnou fl étnu na několik kousků a ve 
fi nále do ní foukal snad odkudkoliv, což přítomné ná-
ramně pobavilo. Svoje exkluzivní vystoupení uzavřel 
svižnou písničkou od Jaroslava Ježka David a Goliáš. 
Několikrát se díky neutuchajícímu potlesku na pódium 
vrátil a rád přidal krátké skladbičky.

O víc, než jen o hudební zážitky, odcházely obohace-
ny navíc dvě posluchačky – Marie Brabcová a Helena 
Švecová, které vyhrály Stivínovo cédéčko.

Před Stivínem se představil 
kytarový soubor

Před samotným vystoupením Jiřího Stivína se 
představil kytarový soubor zdejší Základní umělecké 
školy pod vedením Petra Němce. Nabídl tři skladby – 
All in a Garden Green od Johna Playforda, dále Volte 
(M. Praetorius) a Autumn v úpravě Petra Němce. Sólo 
na zobcovou fl étnu zahrála Hana Pařízková ze třídy 
Radovana Hajného. Žáci ZUŠ by se měli ukázat ještě 
i při jiných koncertech v rámci KPH. Při kterých, 
se dočtete v článku – Po letech začal v našem městě 
opět fungovat klub klasické hudby. Vedle profesionálů 
vystoupí i žáci zdejší umělecké školy – na straně dvě.

Text a foto: Iva Horká

Jiří Stivín, muzikant tělem i duší, zahraje téměř na cokoliv

Podmínky prodeje pozemků
budou brzy zveřejněny

Zájemci o koupi městského pozemku pro výstavbu rodinného domu 
na Hliništích ve Velkém Meziříčí se brzy dozví všechny konkrétní pod-
mínky. S největší pravděpodobností se objeví již příští týden na úřední 
desce městského úřadu.

„Doporučili jsme zastupitelstvu defi nitivní podobu podmínek prodeje 
stavebních pozemků na Hliništích v rámci druhé etapy,“ potvrzuje starosta 
Radovan Necid a dodává, „zastupitelé je budou schvalovat 8. listopadu. 
Podmínky však zveřejníme nejdřív 9. listopadu ráno, protože do nich 
zastupitelé mohou nějak zasáhnout, a první žádosti budeme přijímat 
nejspíš 14. listopadu od rána na podatelně MěÚ.“

Radní doporučují prodej stavebních pozemků za 860 korun za metr 
čtvereční. Jednou z podmínek je i předkupní právo města pro případ, 
že by zájemce nakonec nestavěl. Navíc město hodlá regulovat vzhled 
sídliště, takže určí kupujícím i typ rodinného domu. „Shodli jsme se, že 
nechceme, aby lokalita byla, jak se říká ‚každý pes, jiná ves‘,“ podotýká 
starosta. Ve spodní části by tak měly vznikat tzv. bungalovy, nad nimi 
ve svahu pak i patrové rodinné domy, neboť se počítá se zapuštěním 
prvního podlaží do terénu.

Martina Strnadová

Hudební skupina Muzikanti Ladislava Pru-
díka se představila velkomeziříčské veřejnosti 
minulou neděli odpoledne v Jupiter clubu. Ve 
velkém sále si její příznivci mohli poslechnout 
skladby v lidovém tónu, ale i jiných žánrů. 
Vedle klasických a všem dobře známých 
dechových písniček jako například Červená 
sukýnka či Vejvodova Kdyby ty muziky neby-
ly a spousty dalších, zazněly i vlastní skladby 
Ladislava Prudíka „Chceme vám nabídnout 
i jiné písničky, než jenom dechové,“ uvedla 
jedna ze zpěvaček Markéta Prudíková, která 
zastávala také roli moderátorky. Poté zazpí-
vala jednu z muzikálových písní Most přes 
minulost Lucie Bílé či Dlouhou noc od Heleny 
Vondráčkové. Dalšími zpěváky v kapele, kteří 
se na vystoupeních obměňují, jsou Věra No-
votná, Milan Čech a Dana Kyselá. Na postu 
moderátorek se Prudíková střídala s Pavlou 
Kamanovou, která ve skupině hraje na klávesy.

Pořádající Jupiter club připravil pro po-
sluchače stolovou úpravu v sále, ale také 
neopomněl na prostor na tanec pod pódiem. 
Café bar Orchidea Janštových se pak postaral 
o obsluhu a občerstvení.

Iva Horká
► Zpěvačky (zleva) Věra Novotná a Mar-
kéta Prudíková.                 Foto: Iva Horká
Více fotek ve fotogalerii 
na www.velkomeziricsko.cz

Prudíkovi Muzikanti hráli lidovky i moderní

Dechová sekce kapely Muzikanti Ladislava Prudíka. Dole vlevo zakladatel skupiny a sklada-
tel L. Prudík z Dolních Heřmanic.                                                             Foto: Iva Horká

Nezvyklá shoda jmen dvou kně-
ží, kteří momentálně působí ve 
velkomeziříčské farnosti, plete 
nejen farníky, ale i čtenáře našeho 
týdeníku. Jak se vlastně ten váš 
kněz jmenuje, Parajka nebo Prajka? 
ptají se. Tak i tak, dostávají fun-
dovanou odpověď. Ke stávajícímu 
vikáři Miroslavu Parajkovi, jenž 
mimochodem pochází z Křižanova, 
přibyl nový kolega téměř shodného 
jména, šestadvacetiletý Miroslav 
Prajka. Jediné písmenko, a už do-

kázalo lidem zamotat hlavu. Proto 
v dnešním čísle představujeme oba 
kněze na fotografi ích, aby nedochá-
zelo k záměnám.

P. Miroslav Parajka (1955) 
poprvé působil ve Velkém Meziříčí 
od července do prosince roku 1983 
a posléze od prosince roku 2007 
až dosud.

P. Miroslav Prajka (1985) je 
podle svých slov nejmladším kně-
zem v brněnské diecézi. Do Vel-
kého Meziříčí nastoupil prvního 

října letošního roku. Po střední 
škole začal studovat univerzitu 
v Pardubicích se zaměřením na 
dopravu. „Po roce zvažování jsem 
se ale nakonec rozhodl, že chci být 
opravdu knězem a nastoupil jsem 
do Olomouce, kde jsem absolvoval 
teologický konvikt,“ upřesnil nový 
vikář Prajka. Poté šel studovat ka-
tolickou teologii na Cyrilometoděj-
skou teologickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Vysvěcen 
byl letos v září.                   Iva Horká

Velké Meziříčí má kněze Miroslava Parajku a Miroslava Prajku

Jména se liší jedním písmenem

P. Miroslav Parajka, působí ve Velkém Meziří-
čí od prosince 2007.                   Foto: Iva Horká

P. Miroslav Prajka, nastoupil do velkomeziříčské-
ho děkanství od 1. 10. 2011.          Foto: Iva Horká

Více foto na www.velkomeziricsko.cz
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Počítat dny
Listopadové dny připomínají pomíjivost všeho, listí padá, dny se krátí. 

Autor jednoho biblického žalmu prosí Boha: „Nauč nás počítat naše dny.“ 
Proč se máme naučit počítat dny? A které? Ty před námi? Copak víme, 
kolik jich ještě bude? Anebo snad ty, které už máme za sebou? Dělat si 
zářezy jako trosečníci na ostrově, když nechtějí ztratit přehled o čase?

Dobře, tedy počítat. A tak jsem spočítal, že mám za sebou pěkných 
pár tisíc dní života. To je najednou událostí, když si život takhle rozlo-
žíte na dny. Zkuste to, až budete mít klid. Spočítat svoje dny. A pomalu 
vzpomínat, co všechno se v nich odehrálo. Některé dny si pamatujeme 
docela přesně, jiné jsme raději zapomněli. Kolik dní prošlo jen tak, rychle, 
bez zaškobrtnutí. Kolik jich utkvělo v paměti, protože nás v nich potkala 
neobyčejná radost nebo štěstí. V kolika dnech jsme byli jak svázaní, 
a kolik nám jich dalo křídla. Kolik jsme si jich pokazili naštváním nebo 
stresem. Kolik bylo dnů, ve kterých se naplnilo něco, na co jsme se těšili.

Vybavujeme si uplynulé dny a s nimi i jednotlivé lidi, kteří nám 
vstoupili do života. Někteří už tady nejsou, protože zemřeli. Stejně na 
ně vzpomínáme, provázejí nás tiše, tajně si s nimi povídáme. V listopa-
dovém čase možná ještě víc, než jindy. Barevné listí na zemi a hřbitovy 
pestré jak rozkvetlé zahrádky nás drží při zemi. Říkají – podívejte, jak 
je váš život křehký. O to vlastně při tom počítání dnů jde. Přijmout, že 
náš život je omezený. Že má svůj počet dní, měl svůj začátek a bude mít 
jednou konec. A nebýt z toho smutný, ale radovat se z množství prožitého 
a mít naději, že ještě něco přijde.                                         Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 2. do 6. 11. 2011
Středa 2. 11. – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 7.00 mše sv. na úmysl Svatého Otce o. Parajka
 8.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kotkovu,
 příbuzné a známé  o. Parajka
16.30 mše na Moráni za zemřelé farníky o. L.Sz.
18.00 mše sv. za dvoje rodiče a dobrodince,
 za duše v očistci o. L.Sz.
Čtvrtek 3. 11. – den modliteb za kněžská povolání
 7.00 mše sv. za rodiče Zelených a syna,
 za Karla Dvořáka a syny, za duše v očistci o. Prajka
17.30 pobožnost za nová kněžská povolání a po ní
 mše sv. za nová kněžská povolání o. L.Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. Parajka
Pátek 4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 8.00 mše sv. za manžela, rodiče a tři syny o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodinu Burgetovu a Dvořákovu o. Parajka
13.00 domov pro seniory mše sv. o. Prajka
Sobota 5. 11. – památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za zemřelé Antonína Kalvodu,
 rodiče Kalvodovy, Sehnalovy a Musilovy o. Prajka
18.00 mše sv. za všechny myslivce o. L.Sz.
 mše sv. za rodiče Žákovy, syna Václava
 a duše v očistci o. Prajka
 8.00 Lavičky mše sv. o. Parajka
Neděle 6. 11. – 32. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za zemřelé Ludmilu Zemanovou,
 její rodiče a za všechny živé a zemřelé
 z rodu Teplých a za duše v očistci o. Prajka
 9.00 mše sv. za sestru Marii, synovce Josefa
 a rodinu Ondráčkových o. L.Sz.
10.30 mše sv. pro děti s udělováním křtu za děti,
 jejich rodiče a kmotry o. L.Sz.
14.00 pobožnost za všechny zemřelé na Novém hřbitově
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče a duše v očistci o. Prajka
 8.45 Mostiště mše sv. za zemřelé za zemřelé farníky o. Parajka

Farní oznámení
Ve středu 2. 11. vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. budou 
v 7.00, 8.00, 18.00 v kostele sv. Mikuláše a v 16.30 v kostele na hřbi-
tově. Od 1. do 8. 11. je možno získat plnomocné odpustky pro zemřelé 
při modlitbě na hřbitově. Ve čtvrtek od 9.00 bude návštěva nemocných 
a v 17.30 se budeme modlit za nová kněžská povolání, po večerní mši 
sv. pak bude teologická hodina. V pátek od rána do soboty bude adorace 
nejsvětější svátosti, od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání, od 18.00 bude na faře setkání biřmovanců 1. a 2. skupiny, v 19.00 
setkání pro 3. a 4. skupinu. V sobotu v Netíně v 16.00 bude pouť první 
soboty (12.30 jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus). V sobotu na faře v 18.30 
bude příprava rodičů před křtem. V neděli ve 14.00 na novém hřbitově 
bude pobožnost za všechny zemřelé, v Mostištích bude v neděli v 8.45 
mše sv. za zemřelé farníky. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele 
a na faře. Děkujeme také za sbírku na misie – 61.500 Kč, zaplať Pán 
Bůh. Na faře jsou v prodeji stolní kalendáře na rok 2012. Další sbírka 
bude na úhradu zálohy za elektřinu v našem kostele.                -P. L.Sz.

Ohlášky pro Bory a okolí
Středa 2. 11.: 16.00 Dolní Bory, 18.00 Horní Bory mše sv. o. Prajka
Pátek 4. 11.: 18.00 Dolní Bory mše sv. o. Parajka
Neděle 6. 11.: 10.00 Horní Bory mše sv. o. Parajka

Českobratrská církev evangelická
6. 11.: 9 hodin – bohoslužby Husův dům, U Světlé 24, www.velke-me-
zirici.evangnet.cz                                                                                -PJ-

Apoštolská církev – fi lmové večery
pátek 4. 11. 2011 v 18 hodin na ulici Moráňská 2, 2. patro. Film „Luther“. 
Vstup zdarma. Více na www.ac-vm.cz                                               -FK-

U příležitosti státního svátku 
vzniku samostatného Českoslo-
venského státu udělil v pondělí na 
Trojském zámku v Praze generální 
ředitel Hasičského záchranného 
sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav 
Štěpán významná ocenění. Mezi 
oceněnými byli i tři profesionální 
hasiči z Kraje Vysočina.

Ppor. Jiří Šindelář (současný 
velitel profesionálních hasičů 
v Třešti), nprap. František Šan-
dera a nprap. Čestmír Hrobař 
patří mezi profesionální hasiče, 
kteří si z Prahy odvezli medaile 
Za věrnost I. stupně. Tato medaile 
je udělována příslušníkům, jejichž 
služební poměr trval déle než třicet 
let a v průběhu služby dosahovali 
velmi dobrých výsledků.

nprap. František 
Šandera (foto č. 1)

Psal se rok 1977, kdy Fran-
tišek Šandera vstoupil do řad 
p r ofe s ion á l n ích  h a s ičů .  Po 
úspěšném absolvování odborných 
kurzů byl v roce 1995 ustano-
ven na funkci velitele družstva 
na stanici ve Velkém Meziříčí, 
kterou zastává dodnes. František 
Šandera si v průběhu let neustále 
doplňoval vzdělání a absolvo-

val řadu odborných seminářů 
a kurzů. Pod jeho velením zvládli 
hasiči z Velkého Meziříčí desítky, 
možná i stovky úspěšných zásahů. 
Šlo v mnoha případech o zásahy, 
které byly fyzicky i psychicky 
velmi náročné. I při nich si však 
tento velitel zachoval rozvahu 
a potřebný profesionální nadhled. 
Jako velitel družstva neustále vy-
chovává a učí své profesně mladší 
kolegy, kterým předává své odbor-
né znalosti. Mezi kolegy je velmi 
ceněn nejenom pro profesionální 
přehled, ale také pro lidskost 
a vstřícnost.

nprap. Čestmír 
Hrobař (foto č. 2)

V roce 1981 začal Čestmír Hrobař 
pracovat na úseku požární ochrany. 
Ustanoven byl do funkce hasič. 
Po absolvování kurzů a prokázání 
odborných znalostí se v roce 1981 
stal velitelem družstva na stanici 
profesionálních hasičů ve Velké 
Bíteši. Tuto funkci zastává do-
dnes. Na změnu, která se dotýkala 
vzdělání, zareagoval velmi rychle 
a potřebné vzdělání si doplnil. 
V roce 2007 úspěšně odmaturoval 
na Střední odborné škole požární 

ochrany ve Frýdku – Místku. Roz-
vaha, klid a odborný přehled patří 
mezi základní vlastnosti Čestmíra 
Hrobaře, které projevuje zejména 
při zdolávání náročných zásahů 
a při řešení mimořádných situací. 
Čestmír Hrobař se však nerealizuje 
pouze na poli profesionálních, ale 
také dobrovolných hasičů. Dlouhá 
léta velmi aktivně pracuje v SDH 
Velká Bíteš. Nejprve vedl mladé 
hasiče a v současné době se věnuje 
preventivně výchovné činnosti. Byl 
také vůdčí osobností při výstavbě 
stanice ve Velké Bíteši.

„Ocenění touto medailí je výji-
mečné, je podmíněno třicetiletým 
působením u sboru, ale také dosa-
hováním velmi dobrých výsledků 
v průběhu celé služby. Všechny 
z této trojice znám osobně, a proto 
mohu říci, že jde o příslušníky, 
kteří si tuto medaili právem zaslou-
ží. Jejich práce je velmi kvalitní 
a dlouhodobá. Jsou opravdovým 
vzorem pro služebně mladší kole-
gy, kterým neustále předávají své 
bohaté zkušenosti a praktické do-
vednosti. Všem oceněným srdečně 
gratuluji,“ uvedl ředitel HZS Kraje 
Vysočina plk. ing. Drahoslav Ryba.

Text a foto: Petra Musilová,
HZS Kraje Vysočina

Hasiči František Šandera a Čestmír Hrobař byli oceněni

Sommelierství – moje vášeň 
a budoucnost

Sommelierství aneb víno a vše kolem – zasazení rostliny vinné révy, 
sběr hroznů, produkce vín, servis včetně pěkné atmosféry u stolu hosta. 
Proces velmi známý a přesto málokdo ví, co vlastně znamená. Naše 
škola a sommelierství patří k sobě již řadu let. Tuto speciální odbornost 
získáváme prostřednictvím odborného kurzu nebo individuálního studia. 
Každý, kdo by se chtěl sommelierství věnovat více, poznat krásu vína 
a všeho kolem, musí tomu věnovat svůj osobní čas a hlavně musí mít 
odhodlání poznávat nové věci.

Naše škola jako jedna z mála hotelových škol České republiky se zú-
častňuje soutěží po celé ČR. Letos jsme s tříčlenným týmem sommelierů 
bojovali za naši školu dvakrát. Ve Znojmě na mezinárodní soutěži konané 
při festivalu Znojemský hrozen – Grand Prix Junior Sommelier, a dále 
v Praze na ofi ciálním mistrovství ČR v kategorii junior Trophée Bohemia 
Sekt Sommelier ČR.

Jako tým máme za sebou řadu výborných i horších vystoupení. Pro 
nás je nejdůležitější, že máme možnost poměřit svoje výkony s ostatními. 
Motivuje nás to k dalšímu učení a máme odhodlání být těmi nejlepšími. 
Obohacují nás také zážitky ze setkání s profesionálními sommeliery. 
Obdivujeme u nich rozsah znalostí, umění komunikace a vystupování. 
Poznáváme také, jaké se nám otevírají možnosti po ukončení školy. Na 
trhu práce máme bonus díky speciálním znalostem, které jsou podloženy 

praktickými dovednostmi.
Není snadné soustředit se 

na učivo ve škole a navíc dělat 
další obor. Ale máme zázemí. 
Tímto bych také chtěla za celý 
sommelierský tým ve složení 
Lidka Veverková, Tomáš 
Čížek a Michaela Konečná 
poděkovat škole a paní uči-
telce MVDr. Růženě Markové 
za vedení přípravy a organi-
zování kurzů. A také naše-
mu bývalému spolužákovi 
Tomáši Ventrubovi, který 
nám předal štafetu, získané 
zkušenosti a rady. Tak jako 
on byl naším vzorem, chce-
me pokračovat i my a zveme 
mladší spolužáky mezi nás.
Michaela Konečná, 3. A, 
HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí

Foto: archiv MK

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí pořádá
Informační odpoledne 9. 11. 2011 od 14 hodin
Program v klubovně školy:
14.00 Prohlídka školy.
15.00 Prezentace odborných dovedností našich studentů.

Chcete se více dovědět o pěstování čajovníku a jeho zpraco-
vání na produkt, který je všem známý? Umíte s ním správně 
zacházet? Umíte čaj vychutnat? Víte, jaké má správně připra-
vený čaj zvláštnosti? Není složité připravit s šálkem čaje pěk-
ný zážitek. Jenom vědět, jak na to. Pokusíme se vám poradit.

16.00 Film VNOUČATA KUBÁNSKÉ REVOLUCE.
V rámci fi lmové projekce „Promítej i ty!“ promítáme další 
fi lm s tematikou lidských práv. Pro třídní kolektivy můžeme 
prezentace či fi lmovou projekci časově přizpůsobit. Zavolejte! 
Napište! Tel.: 566 522 837, admin@hotelskola.cz

ZVEME VÁS NA SVĚTLOU! NAVŠTIVTE NÁS! RÁDI VÁS 
PROVEDEME PO NAŠÍ ŠKOLE!                                      -HŠ a OA-

Další patent
Nedávno jsme se zmínili o tolerančním patentu Josefa II. Krátce po 

jeho vyhlášení, 1. listopadu 1781, následoval další dokument. V něm se 
císař zaměřil na nevolníky.

Z původního poddanství, kdy obyvatelé platili pánovi za ochranu určitý 
poplatek, se postupně vyvinulo nevolnictví. Nevolník se nesměl bez do-
volení vrchnosti stěhovat, dokonce i k sňatku potřeboval povolení. Vedle 
každoročních peněžních či naturálních odvodů patřila k povinnostem 
nevolníků i robota. Ve městech místo zemědělských prací byli řemeslníci 
povinni vyrábět určité výrobky pro velkostatek za režijní cenu.

Zmiňovaný patent sice zrušil nevolnictví, ale ponechal mírnější pod-
danství. Zachována zůstala robota, ze které se však bylo možno vykoupit 
penězi. Hlavním jeho přínosem byla možnost volně se stěhovat či dát děti 
na studie a řemesla. V důsledku toho se část obyvatel venkova přestěhovala 
do měst, kde se z nich stali dělníci v nově vznikajících továrnách. Tím se 
také zvýšil počet česky mluvících obyvatel měst, což vedlo k národnímu 
obrození.

Poddanství spolu s neoblíbenou robotou bylo defi nitivně zrušeno až 
roku 1848.                                                                                           -ripp-

Hospodářská komora České 
republiky udělila naší škole již 
pošesté Čestné uznání za vysokou 
úroveň praktické přípravy. Čest-
né uznání bylo uděleno na základě 
výborných výsledků u závěrečných 
zkoušek, konaných v závěru školní-
ho roku 2010/2011, kde žáci museli 
prokázat profesní dovednosti před 
zástupci Hospodářské komory ČR.

Současně sedmnáct nejlepších 
absolventů obdrželo osvědčení – 
v oborech vzdělání cukrář – výroba 
4 absolventi, kuchař – číšník pro 
pohostinství 3 absolventi, kadeřník 
3 absolventi a obráběč kovů 7 absol-
ventů. Součástí osvědčení je i do-
datek k výučnímu listu – europass 
v anglickém nebo německém jazy-
ce, který jim umožní snadnější pro-
fesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela 
přísná kritéria. Absolventi museli 
během celého studia dosahovat 
výborných studijních výsledků 
(průměr do 1,50 – prospěl(a) s vy-
znamenáním), včetně závěrečné 
zkoušky.

Celou akci organizovala Hospo-
dářská komora České republiky, 
slavnostní předání pak proběhlo 
v říjnu v Kongresovém sále HK 
ČR v Praze.
Čestné uznání, které naše škola 

obdržela, je velmi významným 
a současně i zavazujícím oceně-
ním. Je pro nás jednak výzvou, ale 
i závazkem, aby výsledky v oblasti 
praktické přípravy měly i v budouc-
nu vysokou úroveň.

Text a foto: Bc. Ludmila Pecinová

Úspěšný říjen na SOŠ Jana Tiraye
Čestné uznání Hospodářské komory 

České republiky

Slavnostní předání certifi kátů v Praze – (zleva) N. Němcová¸ prezident 
HK ČR Petr Kužel, M. Batelková, M. Paligová.

Cordial musica o. s., Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s o. s. 
Průvan Telč

si vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby

Mozartovo REQUIEM (KV 626)
neděle 6. listopadu v 15 hodin v kostele sv. Václava v Křižanově.
W. A. Mozart: Ave Verum (KV 618), (Vesperae solennes de confe-

ssore KV 339) Laudate Dominum
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OKÉNKO RADNICE II.  566 781 111

Nesa – denní stacionář (Oblastní charita Žďár nad Sázavou) 
a Raná péče (Sdružení Nové Město na Moravě)

vás zvou na seminář

Chystané změny
v sociálním systému dávek a příspěvků
Pátek 4. 11. 2011 v 15 hodin v denním stacionáři Nesa, Če-
chova 1660/30, Velké Meziříčí. Informace na tel.: 777 155 376.

HLEDÁME PÍSEMNOSTI 
A FOTKY Z HISTORIE

JUPITER CLUBU
Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně společenské organizace 
– Jupiter clubu, s. r. o. Rádi bychom v připravované publikaci zachytili 
činnost nejen této organizace, ale také těch, které ve Velkém Meziříčí 
zajišťovaly kulturní aktivity před jejím vznikem. Byly to JKP, SK ROH 
Vysočina či kulturní spolky. S ohledem na nedostatek informací se na 
vás obracíme s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), 
fotografi e nebo jiné související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při 
zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

KD Vídeň
19. 11. 2011

Úspěchy žáků SOŠ 
na strojírenském veletrhu v Brně

Ve dnech 3. – 7. 10. 2011 se v rámci strojírenského veletrhu MSV 2011 
v Brně konala soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích 
strojů, kterou pořádal Svaz strojírenské technologie ve spolupráci s fi r-
mami Heidenhain, Siemens a Fanuc. Soutěže se zúčastnilo 32 středních 
odborných škol z celé České republiky. Střední odbornou školu Jana 
Tiraye Velká Bíteš reprezentovali studenti 3. ročníku maturitního oboru 
mechanik seřizovač Lukáš Hotárek a Zdeněk Kopečný (sekce Heiden-
hain), Lukáš Lunda a Dušan Němec (sekce Siemens). Na soutěž se studenti 
připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Tiraye 
pod vedením učitele ing. Miloslava Forejta.

Studenti se soutěže zúčastnili 4. 10. v dopoledním bloku. V sekci 
Siemens se na pěkném 2. místě umístili Lukáš Lunda a Dušan Němec 
a v sekci Heidenhain obsadil Lukáš Hotárek 3. místo.

Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, 
že v tomto úspěchu budou pokračovat i další studenti naší školy.

Ing. Miloslav Forejt, učitel odborného výcviku
Foto archiv SOŠ Jana Tiraye Studenti SOŠ J. Tiraye, zleva Dušan Němec a Lukáš Lunda.

Dne 25. 10. 2011 na ulici Karlov 
ve Velkém Meziříčí na parkovišti 
u hřbitova dosud neznámý pachatel 
rozbil skleněnou výplň okna spolu-
jezdce. Následně se nahnul do vo-
zidla a odcizil ze sedadla koženou 
příruční tašku s fi remní agendou. 
Způsobená škoda je 3.000 korun.

Tato zpráva je bohužel velmi 
typickou pro toto období. Zvýšený 
pohyb osob směřujících ke hřbito-
vům a vysoký počet zaparkovaných 
vozidel v jejich okolí, každoročně 
láká zlodějíčky, kteří využijí každé 
příležitosti nepoctivého výdělku. 
Proto při odstavení svého vozidla 
myslete na heslo: „Auto není tre-
zor“! Ve vozidle tedy nenechávejte 
žádné předměty a při svém odchodu 
jej uzamkněte. Mobilní telefony, 

navigace, peněženky, kabelky, ba-
tohy, části oblečení, osobní doklady 
a platební karty jsou nejčastější 
kořistí těžko zjistitelných pachatelů. 
Při úpravě hrobů si věci neodklá-
dejte na zem. I malá nepozornost 
může být signálem pro vyčkávají-
cího nepoctivce, aby si váš majetek 
přivlastnil. A samozřejmě myslete 
na svou bezpečnost během jízdy vo-
zidlem. Chladné, mlhavé a deštivé 
dny vyžadují od řidičů zvýšenou 
pozornost.

Policie kraje Vysočina se k po-
klidnému prožití svátku dušiček 
rozhodla napomoci preventivně 
zaměřenou akcí. Proto můžete 
v okolí hřbitovů potkávat policisty 
dohlížející na veřejný pořádek 
a bezpečnou dopravu.

Uctění památky zesnulých 
využili jako příležitost ke krádeži

Dne 25. 11. 2011 v 15.15 hodin 
na náměstí v Měříně odstavila de-
větadvacetiletá řidička Volkswagen 
Golf a otevřela levé přední dveře, 
přičemž ohrozila řidiče motocyklu 
zn. Peugeot Vogue. Sedmatřiceti-

Narazil do otevřených dveří
letý řidič nedokázal na vzniklou 
situaci zareagovat a narazil přední 
částí motocyklu do dveří vozidla. 
Při kolizi došlo k lehkému zranění 
řidiče na hlavě, způsobená škoda je 
1.500 korun.                         -pčr-

Název:
Vánoční město 
Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé 
město a místní Agendu 21 vyhlašuje soutěž Vánoční 
město. Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé 

(Pokračování ze strany 1.)

Hana Pařízková
(narozena 22. 9. 1994)

Dosažené úspěchy:
1. místo v celostátním kole země-

pisné olympiády kategorie C
2. místo jako členka týmu ČR 

v mezinárodní soutěži National 
Geographic World Championship, 
která se konala v červenci 2009 
v Mexiku

1. místo v krajském kole soutěže 
Eurorebus a postup do celostátního 
kola v soutěži jednotlivců ZŠ 02

2. místo v celostátním kole sou-
těže Eurorebus v soutěži tříd kate-
gorie ZŠ 02

3. místo v celostátním kole dě-
jepisné olympiády v červnu 2009

1. místo v krajském kole děje-
pisné olympiády a postup do celo-
státního kola

6.–7. místo v krajském kole biolo-
gické olympiády kategorie C

2.–4. místo v krajském kole ma-
tematické olympiády kategorie Z9

3. místo v krajském kole fyzikál-
ní olympiády kategorie E

3. místo v krajském kole chemic-
ké olympiády kategorie D

1. místo v celostátní korespon-
denční matematické soutěži Jáma 
lvová

1.–2. místo v okresním kole sou-
těže Přírodovědný klokan.

Veronika Čamková
(narozena 27. 2. 1996)
Dosažené úspěchy:

Sezona 2004–2005, kategorie 
přípravka: pohár Stop drogy (14 
závodů) celkově 2. místo; Praděd, 
Velikonoční vajíčko (celorepubli-
kový závod) 1. místo

Sezona 2005–2006, kategorie 
předžactvo: pohár Stop drogy (14 
závodů) celkově 2. místo; Filasprit, 

Pravidla soutěže Vánoční město
města a jeho městských částí i fi rmy sídlící ve Velkém 
Meziříčí.

Vánoční město
● Máte zájem o zlepšení vzhledu města?
● Zdobíte svá okna, dům nebo předzahrádku v čase

 podzimním, adventním nebo 
 vánočním? – přihlaste se!
● Líbí se vám sousedova podzimní, 
 adventní nebo vánoční před-
 zahrádka, jeho vánoční okno? – 
 přihlaste ho!
 Zaujaly vás adventní nebo vá-
 noční výzdoby restaurací, fi rem 
 a dalších subjektů? – přihlaste je!

Kategorie:
● podzimní, adventní a vánoční
 výzdoba oken, balkonů a lodžií
● podzimní, adventní a vánoční 
 výzdoba domů a předzahrádek, 
 která je viditelná přímo z ulice.

Termín:
podzim a zima.

Hodnocení:
odborná komise – zástupce městské 
rady Velkého Meziříčí, zástupce 
komise Zdravého města Velkého 
Meziříčí, zástupce zahradnické 
fi rmy
laická veřejnost – fotosnímky při-
hlášených výzdob budou zobrazeny 
na www.mestovm.cz s možností 
hodnocení.
Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i z mobilního telefonu) zašlete 
na ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte na Informační centrum 
města Velkého Meziříčí s uvedením 
adresy vyfotografovaného místa od 
20. 10. 2011 do 27. 12. 2011. 

Josef Švec, MěÚ

Salbach, Rakousko, obří slalom 
2. místo

Sezona 2006–2007, kategorie 
předžactvo: Funsport cup (12 
závodů, celá ČR) celkově 2. místo; 
Filasprit, Ga-Pa, Německo, obří 
slalom 3. místo; Filasprit Brixen, 
Itálie, obří slalom 2. místo; Kidstro-
phy, Zauchensee, Rakousko, slalom 
2. místo, obří slalom 3. místo; Oetzi 
cup, Schnalstall. Itálie 1. místo

Sezona 2007–2008, kategorie 
mladší žákyně: republikové klasi-
fi kační závody (pravidelné umisťo-
vání v nejlepší pětce); Mistrovství 
České republiky Špindlerův Mlýn 
slalom 3. místo. Po celou sezonu 
byla členkou žákovského reprezen-
tačního družstva ČR.

Sezona 2008–2009, kategorie 
mladší žákyně: Mistrovství České 
republiky, Bílá v Beskydách slalom 
2. místo; Český pohár – celkově 
2. místo; Skiinterkritérium Říčky 
(prestižní mezinárodní závody) sla-
lom 2. místo; Whistler cup Kanada 
slalom 2. místo, kombinace 4. místo. 
Po celou sezonu byla členkou žákov-
ského reprezentačního družstva ČR.

Sezona 2009–2010, kategorie 
starší žákyně: republikové klasifi -
kační závody (pravidelné umisťo-
vání na stupních vítězů); Mistrov-
ství České republiky, Špindlerův 
Mlýn super G 3. místo, obří slalom 
2. místo, slalom 2. místo; celková 
vítězka Mistrovství ČR v alpských 
disciplínách; Český pohár celkově 
3. místo. Po celou sezonu členka 
žákovského reprezentačního druž-
stva ČR.

Sezona 2010–2011, kategorie 
starší žákyně: Mistrovství České 
republiky Pec pod Sněžkou super 
G 1. místo, obří slalom 1. místo, 
slalom 1. místo; celková suverénní 
vítězka Mistrovství ČR v alpských 
disciplínách. Po celou sezonu byla 
členkou žákovského reprezentační-
ho družstva ČR.

V sezoně 2011–2012 chce Vero-
nika Čamková získat nominaci na 
1. zimní olympijské hry mladých 
v Innsbrucku, pravidelně startovat 
v juniorských závodech evropského 
i světového poháru a zajistit si účast 
na juniorském mistrovství světa.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina ocenil Hanu Pařízkovou i Veroniku Čamkovou

Starosta Radovan Necid přijal Hanu Pařízkovou ve své pracovně. 
Foto: Martina Strnadová



■ Med pastovaný, lesní. Cena 
76–90 Kč plus sklenice. Do VM 
možný dovoz. Tel.: 725 085 058.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Pánské brusle Botas č. 8, nové 
– nepoužívané, cena 700 Kč. Tel.: 
776 598 282.
Koupím
■ Židli k pianu – otočnou. Tel.: 
777 145 277.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu města 
– 4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Tel.: 733 658 714.

■ Prodáváme ve V. Meziř íčí 
dům na ul. Vrchovecká 790 tis. 
Kč (možnost výrazné slevy), dům 
v Podhradí 2,2 mil. Kč, zděný byt 
2+1 za 970 tis. Kč. Reality Vysoči-
na. Tel: 777 636 157.
■ Prodám zděnou garáž na ulici 
Nad Plovárnou (pod zastávkou 
vlakového nádraží) ve VM. Tel.: 
777 701 992.
■ Prodám byt 3+1 s balkonem, 
v OV, ve Velkém Meziříčí. Celková 
plocha 72 m2. Cena 1.320.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám byt 3+1 v cihlovém 
čtyřbytovém domě. Byt je v OV 
na ul. Záviškova. Podlahová plocha 
72,44 m2, garáž v domě, půdní pro-
stor, dílna, dále 2 sklepy, zahrádka 
na městském pozemku (možnost 
odkupu). Po celkové rekonstrukci, 
nabízíme včetně vybavení pokojů. 
Vytápění el. přímotopem s možnos-
tí vybudování plyn. topení (přípojka 
na plyn je v domě). V klidném mís-
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon: 566 782 009;
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz; www.velkomeziricsko.cz

Turistické a informační 
centrum Velké Meziříčí
nabízí k prodeji čtrnác-
tidenní

stolnístolní
kalendářekalendáře
s grafikamis grafikami
OldřichaOldřicha
Inochovského.Inochovského.
Cena kalendáře 100 Kč.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej
elektroinstalačního materiálu a svítidel.

Otevírací doba:
Po–Pá: 6.00–17.00

So: 8.00–11.00

Kontaktní informace:
IMAO electric CZ, s. r. o.

Třebíčská 774
594 01 Velké Meziříčí

tel.: 566 523 700
e-mail: imao@imaocz.cz

www.imaocz.cznově otevřeno
světelné studio

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

v Čechových sadech,
Velké Meziříčí

info na:
www.zelenykout.cz

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Firmám a organizacím nabízíme:
1. Plošnou inzerci při opakování se slevami od 10 do 30 %
2. Bonusy k této inzerci: 

– ZDARMA PR článek (text a foto)
– ZDARMA umístění inzerátu na našem webu
Slevy při opakování inzerce: 3 až 5 opakování – 10 %, 6 až 11 opakování – 20 %, 12 a více 
opakování – 30 %.

3. Celostránkovou prezentaci (texty s fotkami) za výhodnou 
cenu
Lze ji využít při různých oslavách a výročích firem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb či činnosti nebo při otevírání nových prostor. 

Více informací získáte na redakčním telefonu: 566 782 009 (007), 739 100 979 nebo v redakci 
Velkomeziříčska – v budově Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí – či na webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz.

Týdeník Velkomeziříčsko je prodáván v regionu Velkomeziříčsko, Bítešsko, Měřínsko, Křižanovsko 
a Tasovsko s počtem obyvatel asi 40 tisíc. Jde zhruba o osmdesát prodejních míst v tomto regionu. 
Noviny jsou také zasílány předplatitelům po celé České republice včetně mnoha knihoven a dalších 
institucí.

Restaurace Jupiter a U Bílého koníčka vás zvou na
tradiční zvěřinové hody.

Restaurace Jupiter: pondělí 7. 11. – sobota 12. 11. 2011,
rezervace na tel.: 566 782 016

U Bílého koníčka: úterý 15. 11. – neděle 20. 11. 2011,
rezervace na tel.: 566 522 687.

Cvičení Pilates
V Novém Svitu otvíráme kurzy Pilates pro začátečníky.

Cvičení proti bolestem zad
Cvičení Pilates zaměřené na odstranění bolestí zad a páteře, 
pro stálou kondici a svěží mysl. Cvičení je vhodné i pro sportovně 

neaktivní seniory, osoby s nadváhou, bez rozdílu věku.
Více info na tel.: 777 125 119.

Ne linka 900… 
Spolupracuji s jedním věřitelem. 
Tel.: 733 224 414, 732 547 490.

oznamuje zákazníkům rozšíření prodejní doby
na ul. Novosady 40, Velké Meziříčí
Po–pá 8–17 hodin, so 8–11 hodin.

Můžete také navštívit náš nový internetový obchod:
www.textilnizbozi.cz

Zubní pohotovost
Sobota 5. 11. MUDr. Ondřej 
Bartoš, Dolní 22, Nové Ve-
selí, tel.: 566 667 236. Neděle 
6. 11. MUDr. Dagmar Bla-
háková, Vratislavovo nám. 
12, Nové Město na Mor., 
tel.: 566 616 904. Ordinační 
doba vždy 9.00–12.00 hodin. 
Před vyhledáním stomato-
logické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda neby-
ly služby prohozeny. Mimo 
uvedou dobu poskytuje zub-
ní pohotovost pro dospělé 
i děti Úrazová nemocnice, Po-
návka 6, Brno, pondělí–pátek 
17–07 hodin, víkend, svátky 
nepřetržitě tel.: 545 538 421. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Prodám
■ Ruční kárku; cirkulárku s ko-
lébkou; el. líheň; vzduchové vr-
tačky a sbíječky; bóry, očkrty, 
korunky, diody na svářečku. Tel.: 
737 857 566.
■ Selata. Cena 60 Kč/kg. Tel.: 
608 719 358.
■ Rohovou kuchyňskou linku 
2 m × 2,5 m, lamino – sukatá bo-
rovice, vč. dřezu a digestoře. Cena 
4.000 Kč. Tel.: 776 276 686.
■ Dřevěný stůl masiv z borovice 
+ lavice a 2 židle. Vhodné na chatu 
či chalupu. Cena 5.000 Kč. Tel.: 
776 276 686.
■ Letošní pšenici, 1 q za 300 Kč. 
Křižanov. Tel.: 776 385 893.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbo-
vé brambory, odběr brambor od 
poloviny září, odrůdy Marabel, 
Adéla a Belana. Volejte nejlépe 
po 17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Tyčky na plot, doma dělané, 
výška 180 cm, asi 1000 ks. Dále 
prodám secí stroj nešený za traktor 
a tažené brány. Žací stroj MF 70 šíře 
120 cm. Tel.: 723 638 404.
■ Trekingové kolo Sprinter Ge-
nesis, pánské. Dále prodám běžecké 
lyže Fischer SL, délka 200 cm, 
běžecké boty Fischer Sport, velikost 
45. Tel.: 721 069 515.
■ Sporák na zemní plyn, elek-
trická trouba. Cena dohodou. Tel.: 
566 544 456, 733 502 505, po 18. 
hodině.
■ Brambory sadbové 6 Kč/kg 
a konzumní 5 Kč/ kg, bílé Adéla 
a červené Laura. Baleny po 25 kg. 
Tel.: 566 544 456, 733 502 505 po 
18. hodině.
■ Rozkládací gauč dvoulůžkový 
s úložným prostorem. Dále pro-
dám garážová vrata dvoukřídlová, 
dřevěná, použitá, š. 2,5 m × v. 2 m. 
Vše levně, cena dohodou. Tel.: 
566 522 114, 728 790 016.
■ Brambory na uskladnění. 
Cena 300 Kč/q. Červené i bílé. Tel.: 
566 544 005.

Brambory konzumní, baleno 
po 25 kg. Cena 4 Kč/kg. Měřín. 
Tel.: 732 914 159.

Karlov 2098 (výpadovka na Velkou Bíteš)
oznamuje, že od 1. 11. 2011 zahájil

prodej ručního nařadí,
spojovacího materiálu
a kotevní techniky.
V listopadu u nás zakoupíte
nový sortiment za zaváděcí ceny
se slevou 20 %.

tě, blízko centra. Tel.: 776 120 795.

Prodám novostavbu 3+kk, 
1 km od Velkého Meziříčí, 
zastavěná plocha 120 m2, poze-
mek 650 m2. Termín kolaudace 
– konec roku 2011. RK – nevo-
lat! Tel.: 774 747 808.

Vyměním
■ Vyměním byt 3+1 za 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. S doplatkem. Tel.: 
775 214 919.
■ Vyměním byt 2+1 za 1+1 plus 
doplatek. Ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 576 346.
Pronájem
■ Pronajmu zařízenou garsonku 
ve středu města. Vlastní vchod, 
WC, koupelna a kuchyňka. Vhodné 
pro studenty. Tel.: 776 606 215.
■ Pronajmu garáž ve Velkém 
Meziříčí, ulice Nad Kunšovcem. 
Tel.: 605 291 122.
■ Hledám byt 1+1 nebo chatu 
k pronájmu. Tel.: 605 318 558.
■ Pronajmu garsonku a byt 3+1 
ve Velkém Meziříčí poblíž centra. 
Byty se nachází v klidném a pří-
jemném prostředí okrasné zahrady. 
Možnost pronájmu i garáže ve 
dvoře domu. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
■ Nabízím k pronájmu nově 
zrekonstruované byty v klidném 
prost ředí ve Velkém Meziř íčí 
kousek od centra s možností vlast-
ního parkování. Nejsme RK. Tel.: 
603 966 737.
■ Pronajmu garáž v ulici Na 
Výsluní. Tel.: 777 630 617.
■ Pronajmu garáž Na Výslu-
ní ve Velkém Meziř íčí . Tel.: 
606 956 035.
Daruji
■ Daruji plynový sporák za od-
voz. Volejte po 18. hodině na tel.: 
737 607 148.
■ Darujeme 4 měsíce stará ocho-
čená koťátka – kočičku a ko-
courka. Jsou zvyklá na psa. Dobří 
lovci myší. Tel.: 605 182 943, 
604 624 667.
Různé
■ Doučím německý jazyk. Bližší 
informace na tel.: 737 446 218.
Seznámení
■ Svobodný 39letý muž bez 
závazků hledá slečnu i rozve-
denou ženu k seznámení. Tel.: 
605 471 460.

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí (Ostrůvek 2) 

sobota 26. listopadu 2011. Za odborné pomoci perníkářky Lucie 
Krejčové z Pikárce budeme sestavovat a zdobit perníkové chaloupky 
a perníčky s vánočním motivem. Je nutné se objednat do 7. listopa-
du na tel. 777 183 388 nebo e-mailu: kopretina.velmez@charita.cz. 
Více také na www.zdar.charita.cz (sekce Program kopretiny VM). 
Na dalších adventních dílnách se budou vyrábět smaltované šperky, 
vánoční ozdoby a přání, odlitky ze sádry, adventní věnce apod.   -zd-

Nepůjde 
el. proud

Dne 10. 11. od 7.15 do 15.15 hodin:  
odběratel. stanice Dol. Heřmanice 
(tábor Nesměř, č. 200154), trafo-
stanice Velké Meziříčí lihovar (č. 
201007), Dol. Heřmanice T-mobile 
(č. 218055), odběratel. stanice Ne-
směr, celá obec Petráveč, skládka, 
hájenka, jatka, Nesměřské údolí – 
Letná, Františkov 487, 952, Osové 
(vodovod č. 16), Petráveč 29, 30, 
33.                                      -E.ON-

MCM steel s. r. o.
Vyšehradská 1349/2, Praha 2

přijme do pracovního poměru
pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

– obsluhu CNC ohraňovacího lisu

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
info@mcmsteel.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s., 

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC – LISTOPAD

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
8. 11. přednáška Nepál Jaroslav Průdek
15. 11. přednáška Alpy Mgr. Tomáš Holcner
22. 11. přednáška Normandie – Bretaň Libor Smejkal

-prog-

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé předsta-
vení divadelní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
9. listopadu 2011 od 19 hodin
R. Cooney:

Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme, přijďte včas.

Dne 5. listopadu 2011 se dožívá 
krásného životního jubilea – 85 let 
– paní
Marie Janová
z Laviček.
Do dalších roků přejeme především 
hodně zdraví, které tolik potřebu-
ješ, mnoho lásky, radosti a trvalé 
pohody v kruhu svých nejbližších. 
Díky za to, že jsi tu s námi.
Vše nejlepší přejí synové a dcery 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

Dne 25. 10. 2011 oslavil své 80. narozeniny pan
František Barák
z Rudy 75.
Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, 
štěstí, lásky a božího požehnání.

Manželka Marie, syn František s rodinou 
a syn Martin s přítelkyní

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi.
Bude nám svítit na cestách,
po kterých jdeme sami. 
Dne 1. listopadu 2011 tomu byly 
již 3 roky, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, mamin-
ka, babička a sestra, paní 
Marie Syslová 
z Černé.

S láskou vzpomínají 
manžel, syn a dcery s rodinami. 

Odešel jsi tiše, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ stále dál. 
Těžké bylo loučení,
těžší je bez tebe žít,
láska snad smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 3. listopadu uplyne 13 roků, 
kdy nás navždy opustil pan
Marek Oláh
z Velkého Meziříčí.
Mari, stále vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme. 

Babi, děda, sestřenka Marcela 
a ostatní příbuzní

Dne 5. listopadu 2011 uplynou 
2 roky, kdy nás opustila naše man-
želka a maminka, paní
Ivana Ambrožová.

Stále vzpomínají manžel
a dcery Iveta a Blanka s rodinou. 

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 6. listopadu 2011 to budou 
3 roky, co nás opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
Miroslav Janák 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

MS Netín
srdečně zve všechny příznivce výborného jídla a kvalitní zábavy 

na

12. 11. 2011 KD Netín.
Hudba: VYSOČINKA, trubači MZLU Brno,
tombola, zvěřinové speciality, 
rezervace: 602 754 215.

Sociální služby města Velké Meziříčí pořádají ve velkém sále Jupiter clubu
dne 23. 11. 2011 ve 14.00 hodin

Pozvánka
Traktoráci 12. 11. 2011 od 17 hodin u Wachtlů.

Aranžování v Dobré Vodě
Knihovna z Dobré Vody pořádá dne 13. 11. 2011 
ve 14.30 hodin v kulturním domě ukázku 
aranžování vazeb ze suchých a živých květů 
a dalších přírodních materiálů (ukázky od 
Dášy Jeřábkové z Třebíče). Tombola zhotove-
ných výrobků. Přijďte načerpat inspiraci nebo 
jen příjemně strávit nedělní odpoledne.   -md-

Setkání pracovníků
Pomocných provozů Kablo

se uskuteční v pátek 2. 12. 2011 v Restauraci Nový Svit od 14 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.                                                           -ba-

Program:
14.00 – 14.45 hodin zahájení a vystoupení Sluníčka, 
 taneční skupiny Kosatky, 
 malá přehlídka svatebních šatů
14.45 – 15.00 hodin občerstvení
15.00 – 18.30 hodin vystoupení kapely
K tanci i poslechu zahraje VESELÁ 
SEDMA pana Sedlaříka. Srdečně zveme 
všechny seniory a milovníky dechovky, 
vstupné s místenkou 80 Kč. Předprodej 
vstupenek v DPS na ulici Komenského 6, tel.: 
566 522 538, (případně DPS na ulici Zdenky 
Vorlové 2001, tel.: 566 520 154).             -jj-

Měsíc listopad je již tradičně věnován vzpomínkám na všechny 
zemřelé. Je to ale také čas přemýšlení o svém vlastním životě, jeho 
smyslu, hodnotě a konečném určení. Proti dnes velmi rozšířenému 
modernímu mýtu o krutosti smrti, nesmyslnosti utrpení a těžkém 
odchodu z tohoto dočasného života stojí zpráva radosti a naději, 
založená nejen na konkrétních faktech racionálního uvažování, ale 
také na svědectví mnohých pozůstalých, kteří doprovázení svých 
blízkých prožívají jako slavnost, kdy se jejich milovaní s důvěrou 
odevzdávají do všeobjímající Boží lásky a milosrdenství.
Toto téma se rozhodla uchopit a převést do hudební podoby Mozar-
tova Requiem bezmála stovka mladých hudebníků z Třebíče, Telče, 
Náměště nad Oslavou a mnohých dalších míst. Výsledkem jejich 
důkladné a dlouhodobé přípravy bude celkem sedm koncertů, které 
zazní v šesti městech Vysočiny a derniéra pak v Brně.
Svoje síly spojily pěvecké sbory Santini z Telče, chrámový soubor 
JA.S z Náměště nad Oslavou, pěvecký sbor Notissima z Katolického 
gymnázia v Třebíči a třebíčský pěvecký sbor Coruscante, které do-
hromady utvořily kompaktní šedesátičlenný smíšený pěvecký sbor. 
Orchestr Cordial spolu s Cordial string quartet tvoří třicet hudebníků 
nejen z kraje Vysočina, ale také ze vzdálenějších míst. Blok nadše-
ných muzikantů pak uzavírají skvělí sólisté, sbormistr a dirigent.
Záštitu nad celým projektem převzala občanská sdružení Cordial 
musica z Náměště nad Oslavou a Průvan z Telče. Organizační, 
technickou a hudební pomoc poskytuje o. s. Musica animata z Tře-
bíče. Veškeré informace o tomto projektu najdete na stránkách 
www.santini-telc.cz. Vstupné je na všechny koncerty dobrovolné. 
Hudebníci, kteří mnohé náklady hradí ze svých vlastních zdrojů, 
však doufají ve vyrovnaný rozpočet. To je možné pouze za přispění 
posluchačů a sponzorů. Dovolte mi, abych vás tímto pozval ke sdílení 
úchvatné Mozartovy hudby spolu se všemi, kteří ji pro vás připravili.      

Ing. Karel Tomek, dirigent

Cordial musica o. s., Náměšť nad Oslavou 
ve spolupráci s o. s. Průvan Telč

si vás dovolují pozvat na 

koncert
duchovní hudby

v neděli
6. listopadu

v 15 hodin 
v kostele sv. Václava v Křižanově.

W.A. Mozart: Ave Verum (KV 618), 
(Vesperae solennes de confessore KV 339) 

Laudate Dominum

Lovy beze zbraní
V přírodě můžete strávit 
krásné chvíle. Své o tom 
ví fotograf ing. Antonín 
Havlát,který se s vámi 
rád podělí o své zážitky 
24. 11. v 17 hodin v SEV 
Ostrůvek. Budete mít 
možnost podívat se na 
kouzlo okamžiku zachyce-
né přes objektiv. Dozvíte 
se, co všechno fotograf 
potřebuje pro focení v přírodě, a jak na to, abyste si i vy mohli ulovit 
nezapomenutelné obrazy a přinést je domů.                                      -sev-

Myslivecké sdružení Pavlínov vás srdečně zve na

Naďa Urbánková zazpívá v Černé
Jako připomenutí svátku Všech svatých 

i jako dárek všem hudbymilovným lidem 
z Černé a širokého okolí se uskuteční ko-
morní koncert zpěvačky Nadi Urbánkové 
a folkové kapely Bokomara v pátek 4. listo-
padu v 19 hodin v kapli v Černé u Měřína.

Naďa Urbánková zazpívá nejen své 
největší hity, ale i písně z duchovně ladě-
ného recitálu „Pouť na Želiv“, doprovodí 
ji známý moravský zpěvák, kytarista, 
písničkář Luboš Javůrek, zakladatel dnes 
už legendární folkové skupiny Bokomara.

Písňový recitál proběhne v kapli sv. 
Antonína. Kaple svým tvarem symboli-
zuje loď – archu – jako jednu z biblických 
paralel. Pojďme se tedy 4. listopadu – 
v jímavém i rozjímavém období – na této 
lodi společně sejít! Kaple je výjimečným 
dílem architekta Ladislava Kuby a byla 
nominována na „Evropskou cenu za 
architekturu Mies van der Rohe Award 
2006“.

Vstupné 180 Kč, rezervace na e-mailu: 
vitezslav.plocek@seznam.cz, předprodej 
na tel.: 603 845 366.

Ilona Smejkalová 

která se koná dne 19. 11. 2011 
v kulturním domě v Uhřínově.
K tanci a poslechu hraje M. E. Š., 
bohatá tombola, začátek v 19.30 hodin, myslivecká kuchyně.



Loutkové divadlo
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 
5. a 19. 11. 2011 od 15 hodin na malé scéně loutko-
vé divadlo s názvem O PYŠNÉ KOZE.
Vstupné 35 Kč, rezervace vstupenek na tel.: 
566 782 004-5, program. oddělení JC. Rezer-
vované vstupenky je nutné vyzvednout do 
pátku před termínem loutkového divadla. 
Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. 
domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté 
budou dány vstupenky do volného prodeje.

Včera, dnes a zítra –
Felix Holzmann
v hlavní roli David Šír
Pátek 4. 11. 2011 od 19.30 hodin v kino-
sále Jupiter clubu. 
Tel.: 566 782 004 (001)

Komici s. r. o. –
Stand up comedy show
Vystoupí nejlepší komici z pořadu „Na 
stojáka“ televizního kanálu HBO – Miloš 
Knor, Iva Pazderková, Ruda z Ostravy, 
Karel Hynek.
Středa 16. 11. 2011 od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu, vstupné 
v předprodeji 190 Kč, na místě 240 Kč. 
Předprodej probíhá na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004. 
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Marta Jandová 
a Die Happy
Neděle 6. 11. 2011 od 20 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu. Vstupné 
390 Kč, předprodej probíhá v Jupi-
ter clubu – program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004, eM Móda – Vr-
chovecká 74, tel.: 564 409 319 a dále 
v předprodejní síti Ticketportal 
a Ticketpro.

Výherci soutěže o volné vstupenky – 
Marta Jandová a Die Happy
V minulém čísle jsme zveřejnili soutěžní otázku: Jaké profesi se chtěla 
Marta věnovat, než se stala zpěvačkou? – (Tlumočnicí) 
Tito výherci získávají po dvou volných vstupenkách na nedělní koncert 
v Jupiter clubu: 
Eva Poláková, Oslavice; Josef Nožička, Velké Meziříčí; Anděla Kašpa-
rová, Velké Meziříčí.                                                                         

-red-

Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, 
Agentura Jaroslavy Svobodové

Žena vlčí mák
Hra je monologem starší dámy, která proží-
vá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic 
už dávno smířila s šedí, jednotvárností 
a osamělostí zbytku života, nečekané ci-
tové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, 
dychtivou a stejně intenzivně opětovanou 
lásku k muži ještě o deset let staršímu, než 
je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, 
kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ 
člověk ještě žije a možná vás překvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.

Pondělí 5. prosince 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER
Africká královna
K čemu dokáže chytrá žena přinutit zami-
lovaného muže? Humorný i dramatický 
příběh odehrávající se v Africe uprostřed 
první světové války. Hra baví diváky 
už řadu let, a přesto neztrácí nic ze své 
působivosti. Hrají: Linda Rybová, Hynek 
Čermák.
Jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004 (001).

Kruh přátel hudby 
Velké Meziříčí
2011–2012

Souboj klavírních 
improvizátorů
Středa 23. 11. 2011 od 19.30 ho-
din v koncer tním sále Jupiter 
clubu. Vystoupí klavíristé Zdeněk 
Král a Tomáš Ibrmajer. Předpro-
dej vstupenek a bližší informace 
na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004. Vstupné: 150 Kč do-
spělí, 120 Kč (děti, studenti, senioři).

Galerie světového 
muzikálu
Ondřej Brejška, Iveta Špačková, 
Tomáš Mrazík, Tereza Smejkalová, 
Petr Jan, Gabriela Smejkalová, To-
máš Kotačka, Kateřina Karmazíno-
vá, Michal Motyčka, Martin Caha. 
Moderují otec a syn Poláškovi.
Neděle 20. 11. 2011 od 19 hodin. 
Velký sál Jupiter clubu, předprodej 
na program. oddělení JC – 100 Kč, 
na místě 130 Kč.

Pavel Bobek
se skupinou 
Malinaband
Pátek 25. 11. 2011 od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. Vstup-
né 300 Kč. Rezervace a prodej 
vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (001).

Adventní koncert
Pavlína Jíšová 
a přátelé
Neděle 4. 12. 2011 od 19.30 ho-
din v kinosále JC. Předprodej 
vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (5,1). Vstupné 
150 Kč.
Více info o folkové zpěvačce, tex-
tařce a skladatelce Pavlíně Jíšové  
najdete na www.jisova.cz

Vánoční koncert 
Jakuba Smolíka
Neděle 11. 12. 2011 od 19.30 ho-
din ve velkém sále Jupiter clubu. 
Vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej 
vstupenek na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).

Plesy v bílém
Pořádá Jupiter club, s. r. o. a ta-
neční škola Starlet Brno manželů 
Buryanových.
► Pro účastníky kurzu, kteří ab-

solvují lekce tanečních v 19 ho-
din je Bílá prodloužená v pátek 
11. 11. 2011 od 19 hodin.

► Pro účastníky kurzu, kteří ab-
solvují lekce tanečních v 17 ho-
din je Bílá prodloužená v sobotu 
12. 11. 2011 od 19 hodin.

Hraje taneční skupina M. E. Š., 
vstupné pro veřejnost: 100 Kč, 
20 Kč místenka. Vstup pouze 
ve společenském oděvu. Rezer-
vace a prodej vstupenek na pro-
gram. oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (005).

Středa 2. listopadu v 19.30 hodin
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Zbavte se jich!
Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šílenec, sadista nebo magor? 
Utéct není žádné řešení. Těmhle mizerům je třeba zatnout tipec. Režie: 
S. Gordon. V hlavní roli J. Bateman, Ch. Day, J. Sudeikis, J. Aniston, 
K. Spacey, C. Farrel, J. Foxx, J. Bowen, D. Sutherland. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 98 minut

Adventní světýlka
S blížícím se časem vánočním zve-
me srdečně děti a rodiče k rozsvě-
cení světýlek na náměstí. Vezměte 
s sebou světýlka v podobě lampio-
nů, svíček, prskavek…
► Rozsvícení vánoční výzdoby
► Vystoupení pěveckého sboru 

Harmonie
► Nebeský pošťák
► Balonky štěstí
► Divadelní pohádka ZIMNÍ 

PŘÍHODY VČELÍCH MED-
VÍDKŮ

nedě le 27. 11. 2011  začátek 
v 16.45 hodin

a zítra –
ann
David Ší
19.30 hodin v kino-

1)

David Šír
9.30 hodin v kino-

David Šír
9.30 hodin v kino-

David Šír
9.30 hodin v kino-

Jupiter club, s. r. o. vás zve na prodejní výstavu
BAREVNÝ SVĚT IVY BALABÁNOVÉ
9.–30. 11. 2011
Vernisáž 9. 11. 2011 v 18 hodin. Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin, 
neděle 14–16 hodin.
V rámci vernisáže sleva na obrazy 10 %. Slosování o ceny.

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

KINO JUPITER – LISTOPAD Úterý 8. v 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Může být nevěra základem šťastného manželství?
Scénář a režie Jiří Vejdělek. V hlavní roli B. Polívka, J. Macháček, S. Sta-
šová, P. Hřebíčková, V. Kerekés. Mládeži do 12 let nevhodný. Komedie ČR.
Vstupné: 74, 76 Kč 115 minut
Středa 9. v 19.30 hodin
ZROZENÍ PLANETY OPIC
Místo evoluce… revoluce. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo 
toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Režie R. Watt. V hlavní roli 
J. Franco, F. Pinto, A. Serkis, T. Felton, B. Cox. Akční sci-fi  fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 76, 78 Kč 105 minut

Vánoční koncert – 
Zimní sen
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás 
zve na tradiční vánoční koncert s názvem 
ZIMNÍ SEN.
Neděle 18. 12. 2011 od 18 hodin ve vel-
kém sále.
Rezervace a prodej vstupenek od středy 
2. 11. 2011 na program. oddělení Jupiter 
clubu, tel. 566 782 004-5.

Zimní příhody včelích medvídků
Divadelní pohádka v rámci Adventních světýlek – neděle 27. 11., velký 
sál JC od 18 hodin. Vstupné dobrovolné. 

Středa 16. v 18.30 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Už zase na nás útočí mimozemšťané. Akční sci-fi  fi lm, český dabing. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 118 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
Romantická komedie USA, pův. znění, české titulky. Ml. přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 118 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
JANA EYROVÁ
Romantické drama V. Británie, české titulky. Ml. přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 120 minut
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STOLNÍ TENIS

STOLNÍ TENIS
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HÁZENÁ MLÁDEŽ

FOTBAL MLÁDEŽ

HOKEJ MLÁDEŽ

HHK VM B – SK Telč 5:4 po 
nájezdech (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)
Branky: 17. Invald (Barák, Navrá-
til), 37. Šoukal (Vrána), 42. Kavina 
(Vrána), 42. Barák (Navrátil), SN 
Barák – 19. Kubát (Sokolík), 30. 
Smejkal (Sokolík, Tůma), 44. Kret 
(Prášek), 59. Kubát (Kret, Prášek). 
Diváků: 35. Rozhodčí: Kukeně – 
Pekárek, Pospíšil. Vyloučení:8:7, 
navíc Šoukal (HHK) a Prášek (SK) 
po 10 min., oba za nesportovní 
chování. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 32:25. Sestava 
HHK B: Štourač (Šeba) – Kudláček 
M., Pokorný – Peterka, Bradáč – Vi-
dlák, Invald – Martinec – Šoukal, 
Kudláček J., Malec – Kavina, Vrá-
na, Hubl – Tůma, Barák, Navrátil.
Souboj lídrů loňského ročníku 
soutěže začal ve svižném tempu. 
Mírnou převahu měli sice domácí, 
ale dlouho se to projevovalo pouze 
větším počtem střel. Až v 17. min. 
dorazil puk do telčské branky 
Invald po výpadu třetího útoku 
domácích. O dvě min. později už 
bylo ale srovnáno, když Kubát zu-
žitkoval přečíslení 3 na 2.

Celá 1. polovina 2. třetiny byla 
poznamenána vyloučeními na obou 
stranách. Ukončila ji Telč využitou 
přesilovkou Smejkalem. Poté byla 
i lepším týmem a kontrolovala vý-
voj utkání. Béčku HHK se naopak 
herně moc nedařilo a nedokázalo se 
prosazovat před soupeřovou bran-
kou. Výjimkou byla jenom přesná 
přihrávka Vrány, ze které Šoukal 
prostřelil hostujícího brankáře 
a vyrovnal.
Hned ve 2. min. třetí části bylo ale 
všechno jinak. Nejprve Kavina 
úspěšně tečoval nahození Vrány 
a okamžitě po buly doklepl Barák 
přihrávku Navrátila na 4:2. Telč vše 
vsadila na útok a po dvou minutách 
se prosadil Kret po chybě domácích 
v obranném pásmu. Meziříčští se 
pak úspěšně bránili až do předpo-
slední minuty, ve které ze skrumáže 
poslal zápas do nájezdů Kubát.
Jejich jediným úspěšným exekuto-
rem se stal Michal Barák a potvrdil 
tak roli nejlepšího hráče zápasu.
Další výsledek: Ledeč n. S. – Ži-
rovnice 4:3. Telč junioři – volno.
Příští kolo máme volno a hrát bu-
deme až 13. 11. v neděli od 17.30 
doma s Žirovnicí.                          -ht-

I. B třída mužů skupina B
Křižanov – Jakubov 5:2
Měřín – Telč 0:1
 1. Stařeč 13 9 2 2 21:10 29
 2. Vrchovina B 13 8 3 2 27:9 27
 3. Hrotovice 13 8 2 3 39:25 26
 4. Telč 13 8 2 3 28:17 26
 5. Želetava 13 8 1 4 40:20 25
 6. Křižanov 13 8 1 4 22:21 25
 7. Jakubov 13 6 1 6 22:24 19
 8. Bystřice n. P. B 13 6 1 6 30:35 19
 9. Přibyslavice 13 4 3 6 27:35 15
10. Studenec 13 4 2 7 28:32 14
11. Šebkovice 13 4 1 8 18:24 13
12. Měřín 13 3 2 8 16:25 11
13. Rozsochy 13 3 2 8 11:20 11
14. Mohelno 13 0 1 12 15:47 1

OP mužů II. třída
Bory – Počítky 4:1 (1:0)
Branky: Vaculík Petr 2, Vávra Mar-
tin, Todorov Patrik – Romančák 
Patrik; Rozhodčí: Myška Roman, 
Budín Jan, Liška Jiří; ŽK: 1:3

Radostín – Hamry 0:2 (0:2)
Branky: Smejkal Miloš, Suský Ka-
mil; Rozhodčí: Tomášek Oldřich, 
Nahodil Petr, Mareš Ondra; ŽK: 
4:6; ČK: 0:2
O. Bítýška – Svratka 5:1 (1:0)
Branky: Vařílek Marek 3, Dvořák 
Milan, Antoš Petr – Mládek Jan; 
Rozhodčí: Beneš Jiří, Nahodil Petr, 
Mareš Ondra; ŽK: 3:4
 1. V. Bíteš B 12 8 2 2 29:5 26
 2. Rad. Svratka 13 8 1 4 29:21 25
 3. Nedvědice 12 8 0 4 42:24 24
 4. Bory 13 7 3 3 36:27 24
 5. Hamry 13 7 2 4 26:20 23
 6. Rovečné 13 7 1 5 18:16 22
 7. Nová Ves B 13 6 1 6 34:33 19
 8. D. Rožínka 13 5 3 5 18:35 18
 9. Ujčov 13 5 2 6 21:27 17
10. Bobrová 13 4 3 6 19:25 15
11. O. Bítýška 13 5 0 8 20:31 15
12. Radostín 13 4 0 9 26:34 12
13. Počítky 13 3 1 9 19:28 10
14. Svratka 13 3 1 9 17:28 10

Zdroj: www.fotbal.cz

MSDD
Starší dorost

1. SK Prostějov – FC VM 5:3 (1:1)
Branky: 2× Preisler (32.) a (46.) 
Ondra (72.), Petrásek (77.), Fládr 
(81.) – 2× Hejtmánek (11.) a (51.), 
Láznička (58.). Rozhodčí: Batík – 
Kopecký, Fojtek. Diváci: 60. Karty: 
žlutá – Hejtmánek (44.), Maloušek 
(62.). Sestava: Dohnal – Maloušek, 
Štefka, Jahoda, Bradáč – Ráček 
(85. Pól), Prchal, Láznička, Ka-
meník – Polanský (85. Š. Ostrý) 
– Hejtmánek (63. Bárta).
Zápas jsme odehráli na tradičním 
náhradním hřišti v Olšanech u Pro-
stějova. Terén byl velice nerovný.
Skóre jsme otevřeli my Hejtmán-
kem po jeho ukázkové akci spolu 
s Kameníkem a Ráčkem. Poté 
jsme se po celý zápas přetahovali 

s domácími o vedení. V 77. min. 
Petrásek prokličkoval celou naši 
půlku a poslal Prostějov do vedení, 
které Fládr v 81. min. potvrdil. A to 
gólem z naprosto jasného ofsajdu 
– Fládr dostal přihrávku na bran-
kovou čáru, odtud míč doťukl do 
brány – a rozhodčí jej uznali. To 
nám zlomilo vaz.
„V zápase kluci nemohli moc kom-
binovat po zemi, protože povrch byl 
nerovný a kostrbatý. Za bojovný 
výkon zaslouží pochvalu, ale fot-
bal se bohužel hraje na góly. Tým 
Prostějova těžil jen z nacvičených 
rohů a přímých kopů. Nejhorším 
článkem v zápase byli rozhodčí, kte-
ří svými výkony poskvrnili zápas,“ 
vyjádřil nespokojenost trenér Libor 
Smejkal ml.

-ls-

Dorost vysoko prohrál v Uherském 
Brodě.

Dorost
HC Uherský Brod – HHK VM 8:2 
(1:1, 3:1, 4:0)
Branky a asistence HHK: 4. Kejda, 
36. Střecha (Štěpánek L.). Sestava 
HHK: Matoušek – Smažil, Stře-
cha, Tlapák, Burian L., Kampas 
J., Kejda, Bernat, Sladký, Kampas 
M., Marešová, Krejčová, Kučera, 
Červinka, Štěpánek. Rozhodčí: 
Fošuch – Řihák, Rezel. Vyloučení: 
4:10, navíc: Střecha (HHK) 10 min. 
OT. Využití: 3:0. Diváků: 60.

Starší žáci
HHK VM – HC Spartak Pelhři-
mov 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)
Branky a asistence HHK: 21. Dvo-

řák (Strnad), 36. Dvořák (Strnad), 
56. Pavelka. Sestava HHK: Juda J. 
– Kampas F., Bezák D., Pacalová, 
Báňa D. – Dvořák, Strnad, Pavelka 
– Drápela, Šilpoch, Dundálek – Ka-
pusta. Rozhodčí: Pekárek – Pospí-
šil, Sysel. Vyloučení: 0:2. Střely na 
branku: 17:42. Diváků: 30.

Mladší žáci
HHK VM – HC Spartak Pelhři-
mov 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)
Branky a asistence HHK: 22. 
Úlovec (Bíbr), 42. Úlovec. Sestava 
HHK: Svoboda – Bezák M., Bíbr, 
Barák, Janoušek, Karásek, Kroutil, 
Krůza, Pacal, Úlovec, Havliš, Juda 
M., Řepa, Třeštík, Šandera. Roz-
hodčí: Pospíšil, Sysel. Vyloučení: 
3:3, využití: 0:1. Diváků: 25.   -hhk-

KP 1
ST VM – Sokol Žďár n. Sáz. B 
10:6
Body: Řikovský Aleš 3/0, Pokorný 
Jan 3/1, Klíma Petr 2/2, Kampas 
Jan 1/2
Čtyřhra: Pokorný, Kampas
ST VM – TJ Žďár nad Sázavou 
B 10:2
Body: Klíma Petr 2/0, Řikovský 
Aleš 2/0, Pokorný Jan 1/0, Kampas 
Jan 2/1, Skryja Marek 1/1
Čtyřhra: Klíma, Řikovský; Pokor-
ný, Kampas

OP 1
ST VM B – Bystřice n. Per. 12:6
Body: Klíma Tomáš 3/1, Skryja 
Marek 3/1, Šoukal Slavomír 3/1, 
Brabec Jaroslav 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal

OP 2
ST VM C – Nové Veselí 11:7
Body: Buk Martin 3/1, Buk Radek 
3/1, Dvořák František 2/2, Kořínek 
Stanislav 1/3
Čtyřhra: Kořínek, Dvořák; Buk 
Martin, Buk Radek

OP 5
Nové Město – VM D 8:10
Body: Vodák Petr 4/0, Zelený Da-
vid 3/1, Zelený Tomáš 1/3, Liška 
Radim 0/4
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Zelený David, Liška

OS
Nížkov E – VM E 11:7
Body: Prachař Václav 3/1, Caha 

Martin 2/2, Minařík Jakub 1/3, 
Liška Patrik 0/4
Čtyřhra: Minařík, Prachař
V sobotu naše áčko přivítalo dva 
celky ze Žďáru. První utkání proti 
Sokolu, který je bezpochyby lídr 
soutěže, bylo hned od začátku na 
ostří nože. Úvodní čtyřhry dopadly 
nerozhodně. Následovaly jednot-
livé dvojhry, které byly naprosto 
vyrovnané, až do stavu 4:4. Poté 
jsme začali soupeře lehce přehrá-
vat a ujali se vedení 6:4. Získanou 
dvoubodovou výhodu naši hráči 
drželi až do konce. Sokol závěr 
psychicky nezvládl a prohrál 10:6. 
Všichni hráči A týmu podali vyni-
kající výkon. Ve skvělé formě hrál 
Aleš Řikovský, který vyhrál jako 
jediný všechny své dvojhry. Velké 
poděkování patří velkomeziříčským 
fanouškům, kteří přišli v hojném 
počtu a svým fanděním nám velmi 
pomohli. K odpolednímu utkání 
přijelo druhé mužstvo ze Žďáru – TJ. 
S tímto soupeřem jsme si hladce po-
radili a vyhráli 10:2. V tomto zápase 
dostal šanci nadějný junior B týmu 
Marek Skryja, kterému se podařilo 
jedno utkání ze dvou vyhrát. Všichni 
ostatní hráči odehráli svůj standard. 
V neděli se hrály další kola okresů. 
Béčko i céčko na domácích stolech 
zvítězily. Déčko hrálo v Novém 
Městě, kde nejtěsnějším rozdílem 
také vyhrálo. Bezchybný výkon 
v tomto utkání odehrál Petr Vodák. 
Naše poslední družstvo hrálo v Níž-
kově, kde smolně podlehlo 11:7.   -pk-

2. kolo krajských 
soutěží družstev – 

pohroma
pro Velké Meziříčí

Druhé kolo letošní sezony přineslo 
oběma velkomeziříčským týmům 
katastrofu a zkázu – učiněné Wa-
terloo –, a to prosím navíc v obou 
případech dokonce v domácím 
prostředí...

Krajský přebor
Spartak VM A – TJ Žďár n. Sáz. 
A 0,5:7,5
Body domácích: Čtveráček 0,5 
– Bárta, Kopr, ing. Nedoma (C), 
Mrazík, Janák Jos., Mgr. Mejzlík 
a Jan 0 b.
V jedenáctičlenné tabulce nyní náš 
oddíl zaujímá 7. příčku s bilancí 
0-0-2/skóre 4,0 b./3 vyhrané par-
tie/0 celkových bodů. Vede Gambit 
Jihlava A před Žďárem A a Havl. 
Brodem A.

Regionální soutěž, 
skupina Východ

Spartak VM B – Sokol Opatov 
(okr. TR) 0,5:4,5
Za našince Zeman 0,5 b. – Kučera 
(C), Dvořák Jos., Dvořák Dom. 
a Dohnalík 0 b.
Meziříčské béčko je z osmi družstev 
páté (1-0-1/3,5 b./3 vyhrané partie/3 
celkové body). Vede Opatov před 
Jámami a Gambitem Jihlava F.

Turnaj v Přibyslavi
Tato sportovně–společenská akce 
se uskuteční v sobotu 12. listopadu 
v hotelu Přibyslav poblíž přiby-
slavského nádraží; proběhne pod 
názvem O pohár generálního ředi-
telství Hasičské vzájemné pojišťov-
ny, a to švýcarským systémem na 
9 kol po dvakrát patnácti minutách 
na jednu partii. Startovné činí 
100 Kč/mládež a důchodci polovic.
Odjezd zájemců z VM: dolní konec 
Třebíčské ulice (parkoviště u mos-
tu přes Balinku) v 7.30 hodin. 10 
volných míst; přihlášky u V. Pařila 
v kavárně Na Poříčí ve čtvrtek od 
18 do 22 hodin.                        -vp-

A mužstvo TK Autocolor Oslavice 
předvedlo dobrý výkon.
TJ Ždár n. S. E – TK Autocolor 
Oslavice A 2:16
Body: Bazala Milan 4, Klusáček 

Patrik 4, Borůvka Vít, Kupka Jiří 4
TK Autocolor Oslavice B – TJ Je-
žek Uhřínov 8:10
Body: Kupka Jiří 4,5, Šoukal Fran-
tišek 1,5, Štěpánek Jiří 1, Trutna 
Jaroslav 1

-šou-

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Karviná 34:19 
(19:8)
Domácí celek v nových slušivých 
bleděmodrých dresech s oddílovým 
a logem fi rmy Falco, vlétl aktivně 
do souboje s málo početnou druži-
nou Severomoravanek. Od prvních 
minut nenechával nikoho z přítom-
ných na pochybách o svém vítězství. 
Při neúčasti zraněných pivotmanek 
Kateřiny Studené a Kristýny Zezu-
lové musela na tento post nastoupit 
Terezie Rosová, která zejména 
v obranné činnosti splnila očekává-
ní trenérů. Natrénovaná ofenzivní 
obrana 3–3 plnila bezezbytku svoje 
kladné stránky a přinášela našim 
hráčkám řadu brejkových situací. 
Pokud došlo k překonání této ak-
tivní obrané hráze, pak na svém 
místě zasáhla brankářka Veronika 
Syptáková, která následně přesný-
mi přihrávkami zakládala nespočet 
rychlých brejků. Karvinští trenéři 
si již v desáté minutě za stavu 11:3 
vzali oddechový čas a snažili se 
poradit svým svěřenkyním cestu 
k naší svatyni. Chválihodné pro 
naše děvčata bylo, že neubraly nic 
na agresivitě při bránění a postupně 
navyšovaly svoje brankové konto. 
V této fázi je nutno vyzvednout vý-
kony Markéty Partlové, dále rych-
lonohých křídel Renaty Škrdlové 
a Kláry Sedláčkové, v postupném 
útoku dělaly soupeřkám největší 
problémy svojí nátlakovou hrou 
spojky Hana Kratochvílová a Iva 
Závišková. S přibývajícími minu-

tami jsme si tak získali výrazný 
gólový rozdíl, který byl dílem celé-
ho kolektivu (15:3, 17:4). Po změně 
stran nastoupila v naší brance Inna 
Hleba, která několika důležitými 
zákroky podržela náš ne příliš zda-
řilý vstup do druhé půlhodiny hry. 
Nevynucené chyby v útočné fázi 
umožnily soupeřkám korekci do-
savadního stavu (20:11). Důraznější 
domluva ze střídačky pak následně 
nastartovala náš zodpovědnější pří-
stup v obranné činnosti a opět jsme 
se začali snáze prosazovat až do 
bezprostřední blízkosti soupeřovy 
branky. Největší překážkou pro nás 
v této fázi souboje byla karvinská 
brankářka, která řadou výborných 
zákroků „držela“ příznivý stav 
(23:13). Zpřesnění koncovky a řada 
dobře sehraných útočných akcí 
znamenala opět zklidnění našeho 
herního projevu (29:13) a „dohrání“ 
zápasu (30:18, 32:19). 7 m hody 
1/1:6/5, vyloučení 2:0.
Oddíl házené Tělocvičné jednoty 
Sokol Velké Meziříčí a zejména 
družstvo prvoligových mladších 
dorostenek děkuje touto cestou 
fi rmě FALCO za zakoupení sady 
dresů.
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna – Rosová Terezie, Kratochví-
lová Hana (10/1), Škrdlová Renata 
(7), Partlová Markéta (6), Závišková 
Iva (4), Sedláčková Klára (4), Janeč-
ková Denisa (1), Koudelová Eliška 
(1), Fialová Eliška (1), Homolová 
Michaela, Závišková Kateřina. Tre-
néři Záviška, Matušíková, Partlová.

 1. Olomouc 6 6 0 0 247:106 12
 2. Veselí n. M. 6 5 0 1 199:133 10
 3. Zlín 5 5 0 0 120:76 10
 4. Otrokovice 6 3 1 2 154:168 7
 5. V. Meziříčí 5 3 0 2 147:151 6
 6. Poruba 5 2 0 3 133:121 4
 7. HK Hodonín 6 2 0 4 140:197 4
 8. Karviná 5 1 1 3 71:133 3
 9. Bohunice 5 1 0 4 105:118 2
10. J. Hradec dor. 5 1 0 4 118:148 2
11. Kunovice 6 0 0 6 81:164 0

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 5. listopadu
9.00 Jihomoravská liga mladší žáci 
– SK Kuřim
10.30 Jihomoravská liga starší žáci 
– SK Kuřim
neděle 6. listopadu
9.00–15.00 soutěžní turnaj Výcho-
dočeské divize starších žákyň,
Účastníci: Velké Meziříčí, Havlíč-
kův Brod, Pardubice, Žirovnice.

-záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

2. liga mladší dorost Morava
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol VM 
33:28 (15:14)
7 m hody 3/2:1/1 vyloučení: 4:3
Sled branek: 1:1, 7:1, 8:4, 8:8, 9:10, 
12:12, 15:14, 16:17, 19:19, 26:19, 
27:23, 29:24, 32:26, 33:28
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pospíšil Jan (8/1), Pavliš David (7), 
Blaha Tomáš (5), Juránek Jakub 
(4), Horák Petr (2), Svoboda Jan 
(1), Lečbych Jan (1), Janíček Martin 
ml. trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Janíček Martin.

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol Nové Bránice – TJ Sokol 
VM 19:19 (9:9)
Osobní obrana 8:7, utkání nájez-

dy 11:3
S l e d  b r a n e k : 
2:0, 4:3, 7:5, 9:7, 
9:9, 13:11, 15:13, 
15:16 ,  17:19, 
19:19
Sestava a bran-
ky: Kůra Petr – 
Drápela Vojtěch 
15, Svoboda Filip 
10, Buchta Do-
minik 1, Hnízdil 
Jan, Kratochvíl 
František, Babá-
ček Kamil, Svo-
boda Vojtěch , 
Rohovský Víťa, 
Doležal Samuel, 
t renér Janíček 
Martin, vedoucí 
družstva Kašta-
nová Marie.        

             -šid-
Mladší dorostenky Sokol VM                                           Foto: Michaela Vávrová

Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děv-
čata narozené 1995–2003 se 
zájmem o pohyb. Pravidelné 
tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportov-
ní hale za Světlou.

5. kolo
Extraliga

Agromotor VM – HC Bory 2:9
Fischer, Sobotka – Kuchař 5, Schne-
ider 2, Kabelka P., Janda
HC Lukáš – SK Vídeň 5:4
Malát 2, Matouška, Indrovič, Čejka 
– Střecha Lad. 2, Vávra, Janák
Technické služby VM – Auto 
Dobrovolný VM 9:6
Hlavnička, Chatrný, Kožený, Mu-
zikář, Pospíšil, Todorov, Šlapal O., 
Šmejkal 2 – Šefčík 3, Weber 2, Novák
Sanborn VM – SK Afcon Kunšo-
vec VM 6:4
Fritz 2, Gryč, Lorenc, Souček, Sysel 
H. – Pirochta, Florián, Mokrý, Strnad
SK Netín – SK Omega VB 5:2
Kolář 2, Dvořák R., Dvořák D., 
Juda – Budín, Dvořák
 1. Sanborn VM 5 5 0 0 39:13 10
 2. SK Netín 5 4 0 1 33:20 6
 3. Technické služby VM 5 4 0 1 32:23 8
 4. HC Bory 5 3 1 1 35:24 7
 5. SK Omega VB 5 2 1 1 20:16 5
 6. Agromotor VM 5 2 0 3 27:28 4
 7. HC Lukáš 5 2 0 3 22:36 4
 8. SK Afcon Kunšovec VM 5 1 0 4 23:32 2
 9. Auto Dobrovolný VM 5 1 0 4 21:35 2
10. SK Vídeň 5 0 0 5 11:36 0

1. liga
SPL Radostín n. Osl. – HCF Drá-
hy VM 4:0
Váša, Hubený, Špatka, Vítek
SK Lavičky – Horní Heřmanice 3:5
Nevěčný 2, Štěpánek – Kutílek 2, 
Horký, Dvořák, Tomek
HC Pikárec – HC Tasov 2:2
Chrást, Ambrož – Páral, Hrůza 
NHÚ Balinka VM – Farma Mě-
řín 4:8
Novotný 2, Necid, Strádal M. – Ko-
canda 3, Štoček J. 2, Půža, Blažek, 
Uchytil
HC Benetice – SK Stránecká 
Zhoř 3:5
Houzar 2, Krejčí – Bartušek, Necid, 
Urbánek, Vlach, Vyhlídal  
 1. SK Stránecká Zhoř 5 4 0 1 25:22 8
 2. HC Tasov 5 3 1 1 14:12 7
 3. SPL Radostín nad Osl. 4 3 0 1 14:8 6
 4. HC Pikárec 5 2 1 2 21:20 5
 5. NHÚ Balinka VM 5 2 1 2 16:17 5
 6. Farma Měřín 4 2 0 2 24:21 4
 7. River VM 4 2 0 2 13:12 4
 8. HC Benetice 4 2 0 2 14:14 4
 9. Horní Heřmanice 4 1 1 2 13:15 3
10. SK Lavičky 5 1 0 4 19:22 2
11. HCF Dráhy VM 5 1 0 4 10:19 2

-vid-
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VOLEJBAL

KUŽELKYHÁZENÁ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MSD sk. D
FC VM – FC Viktoria Otrokovice 
2:0 (1:0)
Hlavní rozhodčí: Smékal Roman, 
Mikyska Jan, Čech Mojmír. Delegát 
Strouhal Miroslav. Sestava domácí: 
Invald – Kozuň (72. Večeřa), Hort, 
Mucha P., Krejčí – Bouček (88. Ďu-
rica), Souček, Smejkal (91. Beran), 
Netrda – Görner, Simr, trenér Smej-
kal. Diváků 370. Žluté karty: 1:3.
Naši hráči nastoupili po dvou utká-
ních venku konečně na domácím 
Tržišti. Případná výhra by byla 
pro nás veledůležitá ke konečné-
mu odpoutání ze dna tabulky. Do 
zápasu nenastoupil Berka, který 
měl žaludeční potíže, Vítek zranění 
třísel a stále zraněný Z. Mucha. Mu-
seli jsme povolat z B-týmu Berana 
a Ďuricu.
Zápas jsme začali mírnou převahou. 
Hned ve 2. minutě vyhrál hlavičku 
Mucha, poslal rychlý míč Boučko-
vi, který ho nacentroval do vápna 
na střelce Simra, ale ten jen těsně 
minul branku Kašíka. V 8. minutě 
se dostali do brejku hosté po naší 
špatně zahrané standardní situaci, 
ale Jirka Hort vše v poslední chvíli 
uhasil. V 10. minutě založil rychlý 
protiútok z levé strany Smejkal, po-
sunul míč na dobře nabíhajícího Ne-
trdu, Miloš zatáhl míč k rohovému 
praporku a jeho parádní centr před 
nabíhajícím Görnerem poklidil hos-
tující obránce na rohový kop. Ve 12. 
minutě skvěle vystřelil levačkou po 
odraženém rohu Souček, ale Kašík 
byl připravený. Ve 23. minutě přišla 
naše první gólová šance, kdy se ve 
vápně výborně uvolnil Netrda, vši-
ml si nabíhajícího Smejkala a Eda 
z první z hranice penalty otevřel 
skóre na 1:0. Tento gól nás nabudil. 
Hned o minutu později Görner 
těsně minul tvrdou střelou z vápna 
branku hostí. Ve 30. minutě vý-
borně zpresoval míč na půli hřiště 
Kozuň, poslal ho do běhu Boučkovi, 
Michal jej zatáhl až k rohovému 
praporku a následný centr našel 
Görnera, ale jeho hlavička těsně 
minula branku. 34. minuta – centr 
Krejčího na Simra, Pavel sklepl míč 
Görnerovi a jeho jedovka levačkou 
těsně minula branku. Ve 40. mi-
nutě zahrozil ještě jednou hlavou 
Görner, ale míč těsně přeletěl nad 
břevnem.
Do druhé půle vlétli naši hráči 
s velkou chutí. Ve 48. minutě poslal 
do brejku Görnera aktivní Bouček, 
Radek udělal kličku gólmanovi 
a míč, který už letěl do prázdné 
branky, v poslední chvíli uhnul 
a těsně ji minul. Ve 49. minutě za-
hrozili hosté po přímém kopu, ale 
hlavičku Ondráše chytl bravurně 
Invald. V 53. minutě opět chytl po 
přímém kopu tvrdou střelu Invald. 
Od zhruba 55.–70. minuty měli 
navrch hosté z Otrokovic. My jsme 
nepochopitelně přestali hrát. Vůbec 
jsme nedrželi míč a zbytečně ho 
nakopávali na útočníky, kteří jej ne-
dokázali podržet. V závěru utkání 
přebrali naši kluci zase iniciativu, 
která vyústila v několik větších 
šancí. Největší spálil Souček, kte-
rému po centru do vápna sklepl míč 
Görner a Milan tvrdou střelou těsně 
minul branku hostí. V 91. minutě po 
dlouhém centru Součka přebral míč 
Görner, prošel přes celou polovinu 
hřiště a chladnokrevně zakončil 
střelou k tyči na konečných 2:0. 
Kluci si za velkou aktivitu a zvláště 

vyvedený první poločas vítězství 
zasloužili.
Vyjádření trenéra Smejkala: „Vý-
sledek utkání je pro nás veledůle-
žitý, protože jsme konečně opustili 
dno tabulky. Klukům jsem jasně 
v kabině zdůraznil, že záleží na 
individuálním výkonu každého 
jednotlivce a hlavně musíme přidat 
v osobních soubojích. Tento fakt nás 
trápil v předešlém utkání. Kluci 
si vše vzali k srdci a myslím si, že 
to bylo na hřišti vidět. Soupeř si 
nevytvořil ani jednu šanci ze hry, 
pouze ze standardek. My jsme měli 
daleko větší držení míče a předvá-
děli pěkné herní kombinace. Škoda 
jen malého výpadku ve druhém 
poločase, kdy jsme zbytečně nako-
pávali balony. Kluci dnes zaslouží 
za předvedený výkon pochvalu.“

-myn-
 1. Žďár n. Sáz. 14 9 3 2 30:13 30
 2. DOSTA Bystrc 14 9 3 2 25:10 30
 3. Napajedla 14 8 2 4 23:12 26
 4. Tasovice 14 7 5 2 26:19 26
 5. Vyškov 14 8 2 4 21:19 26
 6. Spytihněv 14 6 2 6 22:27 20
 7. Hodonín 14 5 4 5 18:21 19
 8. Polná 14 5 3 6 26:20 18
 9. Vikt. Otrokovice 14 5 3 6 16:19 18
10. Třebíč 14 4 3 7 21:23 15
11. Pelhřimov 14 3 6 5 15:21 15
12. Sparta Brno 14 5 0 9 13:25 15
13. Vrchovina 14 3 5 6 9:18 14
14. Velké Meziříčí 14 3 4 7 19:21 13
15. Bohunice 14 3 4 7 20:24 13
16. Přerov 14 2 5 7 14:26 11
V neděli 6. listopadu ve 14 hodin 
hraje áčko FC VM v Novém Městě 
na Moravě s Vrchovinou.

1. A tř., sk. B
FC Žďas Žďár n. S. B – FC VM 
B 1:1 (0:1)
Branky: Ďurica (48. pen.) – Ode-
hnal (15.). Rozhodčí: Masopust 
– Nenadál, Nechvátal. Diváci: 60. 
Karty: žlutá – Vítek (10.). Sestava: 
Simandl – Pospíšil, Halámek, M. 
Polák, Bouček – L. Smejkal (46. Ve-
selý), A. Pól, Vítek (46. Liška), 
Malec – Beran, Ďurica.
Hned v úvodu pálil těsně nad břev-
no Beran a následně A. Pól. Na 
druhé straně střílel v nadějné šanci 
jen do boční sítě Štursa. Poprvé 
udeřilo v 15. minutě, kdy si na ro-
hový kop nejvýše naskočil Odehnal 
a bylo to 0:1. Poté mohl vyrovnat 
Ďurica, ale ten pálil v nadějné šanci 
nad bránu. V závěru poločasu se 
dostal do rychlého přečíslení Beran 
s Ďuricou, ale fi nální přihrávka byla 
zblokovaná.
Po přestávce byl ve vápně faulován 
Ďurica a sám postižený penaltu 
s přehledem proměnil. V závěru 
mohl po pěkné akci Veselého 
s Beranem rozhodnout právě druhý 
jmenovaný, ale jeho rána pouze 
orazítkovala spojnici a okamžitě na 
druhé straně mohli zpečetit výsle-
dek i Žďárští, ale skvělými zákroky 
je dvakrát vychytal Simandl.
„Diváci viděli velice pohledný 
zápas. Oba týmy v závěru otevřely 
hru a snažily se duel rozhodnout,“ 
okomentoval střetnutí domácí kouč 
Libor Smejkal ml.                    

 -ls-
 1. Náměšť-Vícenice 13 11 2 0 45:14 35
 2. Rantířov 13 8 3 2 28:16 27
 3. Štěpánov n. S. 13 8 1 4 17:20 25
 4. Kouty 13 6 3 4 25:19 21
 5. Křoví 13 6 3 4 33:29 21
 6. Třešť 13 6 2 5 21:21 20
 7. Žďár n. S. B 13 6 1 6 23:17 19
 8. Rapotice 13 5 2 6 35:29 17
 9. Budišov-Nárameč 13 4 3 6 28:31 15
10. Herálec (ZR) 13 5 0 8 32:40 15
11. Třebíč HFK B 13 4 2 7 25:39 14
12. V. Meziříčí B 13 3 3 7 22:29 12
13. Stonařov 13 3 2 8 27:33 11
14. Bohdalov 13 2 1 10 16:40 7

Derby Vysočiny vyhráli Sršni 
z Moravských Budějovic.
HHK VM – HC Moravské Budě-
jovice 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)
Branky a asistence: 23. Jaskula 
(Krčál) – 2. Zahradník (Dostál, To-
pol), 6. Kundela, 18. Dostál (Oliva), 
19. Křenek (Sobotka), 25. Křenek 
(Sobotka), 36. Vlašín (Cihlář), 
42. Dostál (Dusík R.), 56. Oliva 
(Dusík R., Dostál), 57. Kundela 
(Zahradník). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Škoda (Hladík) – Dusík 
S., Šerý, Válek, Krejčí, Studený, 
Štěpánek, Chlubna – Hlouch, 
Nekvasil, Novák – Jaskula, Krčál, 
Krča – Vlašín, Smejkal, Nedoma 
– Burian V., Burian P. Sestava HC 
Moravské Budějovice: Miča (Ha-
vlík) – Hrbáček, Bulička, Boudný, 
Dusík R., Sechovec, Prkna, Vla-
šín, Kundela, Zahradník, Topol, 
Oliva, Dostál, Sobotka, Křenek, 
Cihlář. Rozhodčí: Kala – Mě-
kýš, Šustr. Vyloučení: 5:4, navíc: 
Nedoma (HHK) 5+OK, Boudný 

(MB) 5+OK. Využití: 3:2, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 23:59. 
Diváci: 227.
Další výsledky pátého kola: Blan-
sko – Brumov-Bylnice 2:3, Kromě-
říž – Uherský Brod 6:0, Velká Bíteš 
– Uničov 3:2, Plumlov – Warrior 
Brno 3:1, Uherský Ostroh – Bos-
kovice 3:1.

Program na tento týden:
Sobota 5. 11. 2011 HC Uherský 
Brod – HHK VM, začátek utkání 
v 17.00 na ZS Uherský Brod.

-hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 5 4 0 1 0 40:16 13
 2. HC Grewis Plumlov 5 3 1 1 0 23:13 12
 3. HC Brumov-Bylnice 5 4 0 0 1 16:11 12
 4. Dynamiters Blansko 5 3 0 1 1 18:15 10
 5. HK Kroměříž 5 3 0 0 2 22:22 9
 6. Hokej Uherský Ostroh 5 2 1 0 2 14:12 8
 7. HC Uničov 5 2 0 0 3 19:15 6
 8. HCM Warrior Brno 5 2 0 0 3 19:21 6
 9. HC Sp. Velká Bíteš 5 2 0 0 3 18:21 6
10. HC Uherský Brod 5 2 0 0 3 14:22 6
11. SK Minerva Boskovice 5 0 1 0 4  8:20 2
12. HHK Velké Meziříčí 5 0 0 0 5 14:37 0

Junioři stále bez vítězství
Vstup do letošního soutěžního roč-
níku začíná být noční můrou nejen 
pro trenérský tandem Petr Juda, 
Petr Vašíček, ale i pro celý tým. 
Bohužel se asi budeme muset smířit 
s realitou. Ač dosud není odehrána 
ani polovina základní části, stává 
se letošní ročník bojem o udržení 
extraligové příslušnosti. 
Ve čtvrtém kole odjela naše výpra-
va na půdu soupeře, se kterým se 
nedalo příliš očekávat, že by nám 
nějaký bod daroval. Oba zápasy 
nakonec skončily podle papírových 
předpokladů. 
Petr Juda přesto vidí pozitivum: 
„Jsme dole, ale začíná se to zlep-
šovat. Kluci dobře trénují, ve Zlíně 
jsme se dokázali držet vždycky do té 
desítky, ale domácí jsou na tom moc 
dobře, prakticky nedělali chyby 
a nedali nám šanci. V příštím kole 
máme doma Hradec, tak uvidíme. 

Bylo by fajn, kdyby přišlo hodně lidí 
a pomohli nám. Náš celek je hodně 
nezkušený a potřebuje pomoct.“
VSC Zlín – Sp. VM 3:0 a 3:0
sety (15,15,15) a (15,14,15)
Sestava VM: Minář, Uchytil, Zmr-
hal, Bláha, Licek, Duben, Augusta, 
Slavík, Štěpanovský, Sláma.
Zbývající výsledky: H. Králové 
– Ostrava 1:3, 3:2; Č. Budějovice 
– Brno 3:2, 1:3                        -kon-

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po čtyřech kolech:

1. VSC Zlín 8 7 1 23:5 15
2. VK České Budějovice 8 7 1 22:6 15
3. Volejbal Brno 8 5 3 18:12 13
4. DHL Ostrava 8 3 5 12:16 11
5. Slavia Hradec Králové 8 2 6 10:22 10
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 8 0 8 0:24 8
Za týden, od pátku 4. 11. do neděle 
6. 11. odehrají kadeti první turnaj 
kadetské extraligy, pořadatelem 
je nováček soutěže, ŠSK Frýdek 
Místek.
Ještě upozornění na komentáře Pet-
ra Judy na naší volejbalové stránce: 
http://www.velmez-volejbal.cz/

Ta t o  z p r áva 
m nohé  j i s t ě 
velice zasko-
č i l a  a  p ř e -
kvapila, pro-
tože  Roman 
KUKLETA 
je š tě  nedáv-
no nastupoval 
např ík lad za 
„staré gardy“ 
Zbrojovky 
Brno či Sparty 
Praha a určitě 
nikdo nečekal, 
že se rozloučí 
s tímto světem 
v tak, dá se říci, 
mladém věku. 
Roman Kukle-
ta byl v pon-
dělí 24. října 
kvůli náhlým zdravotním kompli-
kacím hospitalizován v brněnské 
nemocnici, kde ve středu 26. října 
odpoledne na selhání životních 
orgánů zemřel. Pan Roman Kukleta 
jistě zůstane v paměti, nejen brněn-
ských a sparťanských fanoušků, ale 
i příznivců jiných klubů, ve kterých 
působil, a stejně tak i v paměti celé 
fotbalové veřejnosti.
V klubu FC Velké Meziříčí půso-
bil jako hrající trenér v sezonách 
2002-3 a 2003–4. Pod trenérským 
vedením bývalého brněnského 
útočníka a našeho velkomezi-
říčského asistenta Aleše Žáka se 
A týmu mužů povedlo, v jejich 
druhé sezoně 2003–4, bez pro-
blémů B skupinu I. A třídy kraje 
Vysočina vyhrát s 15bodovým 
náskokem před 2. celkem tabulky 
Okříškami, a tím pádem, podruhé 
v historii velkomeziříčské kopané, 
postoupit do krajského přeboru. 
Navíc tento tým v krajském poháru 
ve fi nále v Měříně porazil St. Říši 
4:0 a poprvé v historii získal krajský 
„double“. V této sezoně Roman 
Kukleta nastoupil jako hrající trenér 
k 15 zápasům a dal 4 branky.
Roman Kukleta (22. prosince 
1964 – 26. října 2011) byl český 

fotbalista a československý re-
prezentant. Za československou 
reprezentaci odehrál 4 zápasy. 
Třikrát se stal mistrem republiky, 
roku 1989, 1990 a 1991, vždy se 
Spartou Praha. V roce 1991 se stal 
nejlepším střelcem československé 
ligy se 17 brankami. Za vstřelený 
gól nůžkami v druholigovém zá-
pase Brna proti Slušovicím obdržel 
roku 1986 Křišťálovou kopačku za 
televizní gól roku. V domácí lize 
odehrál 152 zápasů a vstřelil 58 
gólů. Ligu prvně okusil již v roce 
1983 ve Zbrojovce Brno. Soustav-
ně ji však začal hrát až na vojně 
v RH Cheb (1984–1985). Po vojně 
se vrátil do Zbrojovky, která však 
tehdy byla druholigová. Do 1. ligy 
se vrátil až po přestupu do Sparty, 
kde působil v letech 1988–1991. Ze 
Sparty odešel do druholigového 
španělského klubu Betis Sevilla, 
kde hrál v letech 1991–1993. Pak 
se vrátil do Brna, s nímž hrál prv-
ní ligu až do roku 1996. Poslední 
rozloučení s panem Romanem 
Kukletou bude v pátek 4. listopadu 
ve 13 hodin v obřadní síni brněn-
ského krematoria.
Čest tvé památce, Romane.
FC Velké Meziříčí a Otto Doležal

2. liga ženy
Sokol VM – Sokol Karviná 20:25 
(8:13)
Úvodní minuty souboje celků stře-
du tabulky vyzněly jednoznačně 
pro lépe hrající soupeřky. Na jejich 
velmi dobře sehrané a rychlé akce 
nestačila vesměs reagovat naše sta-
tická obrana. Postupný útok našich 
byl plný chyb a nepřesností. Marně 
jsme hledali cestu přes velmi dobře 
organizovanou obranu Karviné, za 
níž se dařilo brankářce (0:5, 2:7). 
Po první čtvrthodině se přeci jen 
pomalu začal zvedat herní výkon 
našich barev, leč netaktické řešení 
útočných situací a zejména děravá 
obranná hra byly „vodou na mlýn“ 
nápaditě hrajícího soupeře, který do 
poločasu v pohodě navýšil až na pě-
tigólový odstup (6:7, 7:10, 7:13). Po 
změně stran jsme se díky výborným 
zákrokům naší brankářky herně 
zvedali, dotáhli se až na nejtěsnější 
rozdíl (11:14, 14:15, 15:16). Násled-
né ztracené míče na postu spojky, 
křídla a ihned nepřesně založený 
rychlý útok nám zcela „podtrhly 
nohy“. Bojovný a viditelně sehra-
nější soupeř se těmito nepřesnostmi 
naší hry zvedl a utkání již v pohodě 
dovedl k plnému bodovému zisku 
(15:20, 17:24). 7 m hody 5/5:3/3, 
vyloučení 0:1.
Hrály: Lavická Jana, Babáčková 
Marcela – Plachetská Zuzana (9/5), 
Hublová Hana (3), Matušíková 
Radka (2), Mejzlíková Kateřina 
(2), Plachetská Jitka (2), Fischerová 

Michaela (1), Bezděková Alžběta 
(1), Svobodová Diana, Dvořáková 
Šárka, Necidová Soňa. Trenér 
ing. Stanislav Tvarůžek.
1. Olomouc 5 4 1 0 116:100 9
2. Karviná 5 3 0 2 120:121 6
3. Veselí B 5 2 1 2 108:109 5
4. Bohunice 4 1 0 3  91:96 2
5. V. Meziříčí 5 1 0 4 120:129 2

2. liga mužů Morava jih
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol VM 
31:26 (15:15)
Od úvodního hvizdu jsme tahali 
za kratší konec, zakončovali jsme 
z nepřipravených pozic a domácí 
se rychle ujali vedení 3:1. Naši hráči 
dotahovali mírné vedení domácích 
a v 18. minutě se podařilo vyrov-
nat na 10:10. Hrálo se s velkým 
nasazením a na obou stranách byla 
vidět spousta osobních soubojů 
a branek spíše po individuálních 
akcích. Hostům se podařil obrátit 
vývoj utkání a získat těsné vedení. 
Prostějovu se podařilo do poločasu 
skóre srovnat a do šaten se tak šlo 
za stavu 15:15.
Úvod druhé půle byl v režii Vel-
komeziříckých, kdy se prosazo-
vali především z prostoru křídel 
a udržovali si těsné vedení. Ve 45. 
minutě nastal zlom v utkání, kdy 
se nejdříve nepodařilo proměnit 
sedmimetrový hod, pak v rychlém 
útoku přišly dvě ztráty, ze kterých 
jsme inkasovali a domácí si vytvo-
řili rozhodující čtyřbrankový ná-
skok. V závěru navíc úplně přestala 
fungovat obrana, která nedokázala 
pokrýt střelce Prostějova. Domácí 
si závěr pohlídali a vyhráli 31:26.

7 m hody 2/2:2/1 vyloučení: 3:2, 
počet diváků 67. Sled branek: 3:1, 
4:3, 7:5, 8:7, 10:10, 12:14, 15:15, 
17:17, 18:20, 21:21, 23:22, 27:23, 
29:25, 31:26. Sestava a branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Strašák 
Pavel (7), Bezděk Jakub (5), Kaštan 
Jiří (4), Konečný Ladislav (3/1), 
Fischer Radim (3), Kříbala Martin 
(2), Živčic Pavel (1), Necid Miloš 
(1), Trojan Vítězslav, Kříbala Pavel, 
Kříbala Petr. Trenér Vaverka Vlas-
timil, vedoucí družstva Vodák Petr.

Divize mužů
Sokol Hostěrádky-Rešov – TJ So-
kol VM B 10:21 (4:11)
Úvodní gól zápasu na venkovním 
hřišti v Hostěrádkách sice vstřelili 
domácí, ale pak už se ujaly aktivity 
naše spojky a vypracovaly si vedení 
1:3 a 2:5. Výborná defenziva pod-
pořená oběma gólmany znamenala 
poločasové vedení 4:11.
V druhé půli jsme nepřipustili žád-
ný zvrat, trpělivě jsme kombinovali 
v útoku a navyšovali vedení. Díky 
aktivní obraně jsme zvládli také 
dvojnásobné oslabení. I přes něko-
lik neproměnných vyložených šancí 
se podařilo soupeře jednoznačně 
přehrát a odvézt si dva body.
7 m hody 1/1:5/4, vyloučení: 2:3. 
Sled branek: 1:3, 2:5, 3:9, 4:11, 
5:13, 6:18, 8:19, 9:20, 10:21. Sestava 
a branky: Kůra Petr, Poul Ondřej 
– Živčic Pavel (8/4), Strašák Pavel 
(4), Necid Miloš (4), Kubiš David 
(2), Málek Tomáš (1), Babáček Petr 
(1), Trojan Vítězslav (1), Novotný 
Václav, Kříbala Pavel, trenér Šidlo 
Ladislav.                                  -šid-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak Pelhř imov A – 
TJ Spartak Velké Meziříčí A
2607:2447 * 7:1
Fučík  434:403 Baloun
Pecha  443:378 Starý
Nentvich  455:421 Lavický B.
Bína  443:427 Kováč
Benda  424:385 Lavický Ji.
David  408:433 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny sk. B
TJ BOPO Třebíč C – TJ Spartak 
Velké Meziříčí C
1650:1525 * 5,5:0,5
Kolářová  375:353 Bača
Cahová  405:342 Mátl
Ježková  415:415 Lavický F.
Krutišová  455:415 Weiss
TJ Start Jihlava C – TJ Spartak 
VM D
1689:1413 * 5:1
Vestfál  402:350 Mičková
Zahálková  456:319 Fajmonová
Vestfál ml. 433:322 Trnka
Tkáčová  398:422 Mička  -sta-

Zemřel střelec od boha

Horácký hokejový klub, o. s.,
oznamuje konání valné hro-
mady
na pátek 9. 12. 2011 v re-
stauraci
na zimním stadionu v 16 hodin
s tímto programem:
1. Úvod 2. Zpráva o činnosti 
a sportovní výsledky 3. Vý-
sledky hospodaření a zpráva 
revizní komise 4. Volba vý-
boru HHK 5. Diskuze 6. Závěr

Listopad
So  5. 11. 14.00–15.30
Ne  6. 11. 13.30–15.00
So 12. 11. 14.30–16.00
Ne 13. 11. 12.15–13.45

Čt 17. 11. 13.30–15.00
So 19. 11. 14.30–16.00
Ne 20. 11. 13.30–15.00
So 26. 11. 14.30–16.00
Ne 27. 11. 15.00–16.30

Roman Kukleta.                            Foto: archiv FC VM


