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Dnes
Informační 
odpoledne 

v SHŠ 
a OA Světlá

Středa 9. 11. od 14 hodin
Program v klubovně školy:
14.00 Prohlídka školy.
15.00 Prezentace odborných
  dovedností našich 
 studentů.
16.00 Film VNOUČATA
 KUBÁNSKÉ 
 REVOLUCE.

Žena Vlčí mák

Středa 9. 11. od 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Monodrama s Hanou Maciu-
chovou.

Vernisáž 
výstavy 

Ivy Balabánové
Středa 9. 11. od 18 hodin ve 
výstavní síni Jupiter clubu.

Výstava 
Modelové 

železnice IT

Od 12. do 13. 11. a od 17. 
do 20. 11. v ZUŠ proběhne již 
5. ročník výstavy.
Více na straně 5

Velkomeziříčská radnice má k dispozici 
návrhy, jak zlepšit svoji práci

Pro nadcházející lyžařskou se-
zonu připravil velkomeziříčský 
ski klub na Fajtově kopci pro 
nadšené milovníky zimních sportů 
na svahu opět příjemnou novinku 
– vylepšený ski servis o brusku 
a k tomu novou půjčovnu. Tam bu-
dou k dispozici lyže, snowboardy, 
boty, hůlky helmy, ale také drobný 
prodej doplňků jako například 
čepic, rukavic či brýlí a podobně. 
To vše najdou zákazníci v tech-
nické místnosti, která se nachází 
v prostoru pod chatou, při příjezdu 
z města vpravo, a v současné době 
prochází proměnami. „V létě tato 
část budovy slouží jako garáž 
a technické zázemí pro další stroje, 
v zimní sezoně ji pak budeme využí-
vat pro potřeby půjčovny,“ upřesnil 
manažer ski klubu Jiří Pálka.

K vylepšení lyžařského a snow-
boardového servisu má mimo jiné 

přispět i již zmíněný nový stroj – 
bruska na lyže TFA Shark –, který 
zdejší ski klub zakoupil a minulý 
týden instaloval do svého servisu. 
Český výrobek budou na Fajtově 
kopci obsluhovat tři technici – Zde-
něk Kašpar, Roman Pántik a Jiří 
Cejpek. Jak brousit plochy skluznic 
a hrany u lyží a snowboardů na 
brusném pásu a kamenu s ručním 
či řízeným posuvem je zaučoval 
odborník z dodavatelské firmy, 
její obchodní ředitel ing. František 
Duchoň, mimo jiné také vášnivý 
lyžař, někdejší vrcholový závod-
ník, ale především autor návrhu 
zmíněné brusky. Ta je produktem 
fi rmy, jež se specializuje na výro-
bu tkalcovských stavů a výrobní 
program strojů do ski servisů patří 
spíše k těm doplňkovým. Přesto se 
zabývá nejen jejich vývojem, výro-
bou, montáží a prodejem, ale také 

Na Fajtově kopci připravili na sezonu novinky.
Pořídili brusku na lyže a otevřou půjčovnu

Servisní techniky z velkomeziříčského ski klubu Zdeňka Kašpara (na snímku vlevo) a Romana Pántíka (vpravo) 
zaškoloval při práci na brusce lyží a snowboardů odborník z dodavatelské fi rmy František Duchoň (uprostřed). 
Zcela vlevo pak stojí bruska a vpravo je vidět voskovačka.                                                        Foto: Iva Horká

Velkomeziříčští v současné době 
intenzivně pracují na sestavení 
rozpočtu hospodaření města na rok 
2012. Zastupitele čeká 22. listopadu 
k rozdělení městských fi nancí ještě 
seminář, aby na svém prosincovém 
zasedání mohli schválit fi nální ver-
zi rozpočtu na příští rok.

Rozpočet má být sice napjatý, 
nicméně vyrovnaný, a to je pod-
statné. „V tento moment musíme být 
střízliví a dodržovat zásady, které 
jsme si řekli na začátku volebního 
období. To znamená, že město není 
zadlužené a my je zadlužovat ne-
hodláme,“ uvádí starosta Radovan 
Necid to hlavní, čeho se vedení 
města drží. To podle něj vnímá si-
tuaci, která přetrvává od roku 2008, 
a proto navrhuje rezervu v rozpočtu 
ve výši deset milionů korun. „Kdy-
bychom byli v roce 2007, nikdy bych 
nechtěl, aby rezerva byla tak veliká. 
Rozpustili bychom ji rovnou do in-
vestic,“ podotýká k tomu s tím, že 
odvaha tak v současné době spočívá 
spíše v hledání zdrojů fi nancování 
a výhodných úvěrů, které lze bez 
problémů zvládnout.

V rámci projednávání rozpočtu 
již proběhlo i několik setkání rady 
s řediteli příspěvkových organizací 
města i s vedoucími odborů měst-
ského úřadu. Všichni pochopitelně 
mají svoje požadavky na fi nance. 

Sestavují rozpočet 
města na příští rok

„Žádostí v desítkách milionů bylo 
dost a museli jsme hodně škrtat. 
Náš hlavní cíl totiž byl vyrovnaný 
rozpočet,“ dodává místostarosta 
Josef Komínek.

Dle starosty proto vedení města 
probíralo rozpočet kapitolu po 
kapitole, hledalo úspory. „I tak se 
snažíme držet zásadu – co letos, 
to i příští rok,“ podotýká Necid. 
A to i přesto, že bude vyšší DPH 
i různé náklady na služby, na do-
pravu atd. Příspěvkové organizace 
by tak měly dostat částku alespoň 
v takové výši, s jakou hospodařily 
v roce 2011. Dostanou-li některé 
víc, bude to ryze účelové. Radní 
letos absolvovali tzv. „kolečko“, 
to znamená, že postupně navštívili 
všechny příspěvkové organizace 
města, seznámili se tak s chodem 
i fyzickým stavem jejich objektů. 
Udělali si představu, co dané orga-
nizaci chybí. Město tak například 
čekají větší investice do školství, 
na opravy mateřských a základních 
škol. „Třeba na druhé základní ško-
le budou mít dvacáté výročí. Za na-
výšené peníze proto opraví schody, 
vchod, skříně, jež jsou v dezolátním 
stavu atd. Bude to přísně účelově 
určeno na konkrétní věc a nikoliv 
na provoz. Na tom naopak chceme 
šetřit,“ uzavírá starosta.          

Martina Strnadová

Odpoledne 
otevřených 

dveří
Středa 23. 11. 2011 od 15 
do 17 hodin.
www.gvm.cz

Minulou neděli večer si přišli na své milovníci rockové muziky a pře-
devším pak fanoušci Marty Jandové a její skupiny Die Happy. 

Před vlastním vystoupením protagonistů se představily předkapely, 
takže vlastní koncert Marty Jandové začal ve 22 hodin. Zpěvačka před-
vedla na pódiu, že má energie na rozdávání. Umí být ale i velmi příjemná 
a klidná, kupříkladu v šatně před koncertem při rozhovoru pro náš týdeník. 
Povídání s nadanou dcerou hudebníka Petra Jandy přineseme (vzhledem 
k uzávěrce našich novin) v příštím čísle. Dozvíte se v něm nejen o její 
profesionální kariéře, ale také něco málo z jejího osobního života, třeba to, 
čím by chtěla ještě potěšit svoji zesnulou maminku.   Text a foto: Iva Horká

Marta Jandová s Die Happy
koncertovala v Jupiter clubu

potřebným servisem. K přednostem 
zmíněných strojů patří především 
zajištění kompletního servisu lyží 
a snowboardů, ale nepochybně také 
malá zastavěná plocha. Čili se hodí 
i do servisů v menších lyžařských 
střediscích, jako je právě Velké 
Meziříčí.

Aby byla péče o lyže a snow-
boardy kompletní, už vloni Ski klub 
Velké Meziříčí pořídil od stejné 
fi rmy stroj na voskování a leštění 
skluznic, voskovačku TFA Waxpo.

Cena za servis se obvykle po-
hybuje od tří do čtyř set, v případě 
náročnější opravy si zákazník po-
chopitelně musí připlatit. Aktuální 
informace o cenách a provozní době 
ski servisu i půjčovny budou včas 
zveřejněny v týdeníku Velkomezi-
říčsko (www.velkomeziricsko.cz) 
a na webových stránkách ski klubu 
(www.skivm.cz).            Iva Horká

Jak zlepšit práci radnice, aby to pocítili hlavně sa-
motní občané, navrhuje Velkomeziříčským odborná 
fi rma. A to na základě analýzy chodu městského úřadu 
i práce úředníků, kterou prováděla v předchozím téměř 
sedmiměsíčním období v rámci projektu na posílení 
efektivity chodu úřadu.

Návrh uvádí například konkrétní kroky pro rychlejší 
odbavení klientů přímo na úřadě, možnost informovat 
občany o zhotovení dokladů esemeskou nebo také 
zřízení recepce ve vestibulu radnice.

„V mnohém se odborná fi rma dobrala stejných vý-
sledků a závěrů, které vedení města předjímalo. Jejích 
doporučení je asi desítka, my je zodpovědně jedno po 
druhém projdeme, probereme a rozhodneme o tom, 
zda je zavedeme, nebo ne,“ říká k výstupu z auditu 
starosta Radovan Necid. Dle obecného závěru zpra-
covatele analýzy je velkomeziříčská radnice v tom 
lepším průměru z hlediska svého výkonu a je poměrně 
vstřícná k občanům. 

„Mým cílem je, a projekt to potvrzuje, že radnice 
musí být pro občany maximálně uživatelsky příjemná 
a maximálně výkonná,“ dodává k tomu starosta. Stejně 
vidí budoucnost městského úřadu i nový tajemník Ma-
rek Švaříček: „Podstata všeho je, abychom se ještě víc 
přiblížili klientům a úřad se stal profesionálnějším.“ 

Jednou z navržených změn, jejíž realizace už byla 
zahájena zcela nezávisle na doporučení odborné 
fi rmy, je vybudování recepce ve vestibulu radnice. 
Ta lidem nabídne podatelnu, ověřování dokumentů 
a Czech Point či informace o úřadu nebo pro turisty 
na jednom místě. 

Finančně by se měla vydat do půl milionu korun 
a bude v podstatě tím nejnákladnějším ze všech na-

vrhovaných doporučení, které mají Velkomeziříčští 
k dispozici. 

„Chtěli bychom jít cestou zefektivnění naší práce 
na úřadě a nalezení úspor tak, aby se to pro občana 
projevilo pozitivně a my nezaplatili ani korunu navíc,“ 
podotýká starosta s tím, že město nehodlá přijímat další 
úředníky, ale spíš přerozdělit kompetence některých 
stávajících. To by mělo platit například v případě ná-
vrhu na zřízení funkce správce městského majetku, 
infrastruktury, nebo městského zahradníka pro dohled 
nad městskou zelení. Tito lidé by měli pohlídat, zda 
údržba městského majetku probíhá v souladu s tím, 
kolik město za dané služby skutečně zaplatilo.

Nejen zefektivnění chodu radnice a vyšší komfort 
pro občany, ale i zjednodušení a zpřehlednění práce pro 
samotné úředníky by měl výstup z auditu přinést. A to 
třeba sledováním kompetencí u vyplácených faktur, 
sjednocením jejich práce s dotacemi či vylepšením 
odměňování podle jejich skutečného výkonu apod. 
Jelikož auditem prošla celá radnice, práci starosty, 
místostarosty a tajemníka nevyjímaje. Šéf úřadu tak 
má nyní podrobný přehled o výkonech svých podříze-
ných a současně s tím k dispozici i návrhy na zlepšení 
práce konkrétních lidí.

Celkové náklady projektu Posílení efektivity 
městského úřadu dosáhly 7,8 milionu korun. Evrop-
ské dotace a státní fond z toho hradí pětaosmdesát 
procent, zbytek jde z městského rozpočtu. Po první 
etapě projektu, kterou představuje audit a výstup z něj, 
bude následovat hodnocení projektového řízení, návrh 
opatření na jeho vylepšení a konečně i aktualizace 
strategického plánu rozvoje města.                                

Martina Strnadová
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Jednání Rady města 2. 11. 2011 
1. Rada města schválila:

* Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí dotaci ve výši 5 tis. Kč 
na kompenzaci nákladů spojených s otevřením věže kostela. Zdrojem 
budou tržby ze vstupného
* záměr pronájmu nebytových prostor v objektu kulturního domu Lhot-
ky č. p. 80 o celkové ploše 22 m2 za účelem provozování pohostinství
* zrušení navržených veřejných dětských pískovišť dle fi nančních 
možností rozpočtu Technických služeb (kapitola Ostatní sportoviště)
* rozpočtové opatření: zdroj 30 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky, 
rozdělení: 30 tis. Kč – § 3392 provozní výdaje kulturního domu Lhotky
* rozpočtové opatření: zdroj 40 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 40 tis. Kč – § 3399 ohňostroj na Náměstí
* rozpočtové opatření: zdroj 5 tis. Kč – pol. 4131 tržby – vstupné věž, 
rozdělení: 5 tis. Kč – § 3330 dotace Římskokatolické farnosti, Náměstí 
16/18, Velké Meziříčí
* rozpočtové opatření: zdroj: 390 tis. Kč – § 2321 odlehčení dešťové 
kanalizace ul. Mírová, rozdělení: 390 tis. Kč – § 2212 oprava místní 
komunikace Ke Třem křížům 
* rozpočtové opatření: zdroj: 108 tis. Kč – § 2321 odlehčení dešťové 
kanalizace ul. Mírová 90 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 
198 tis. K č – § 2212 opravy místních komunikací
* rozpočtové opatření: zdroj: 2 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 1 tis. Kč – § 5512 hasičské cvičiště Bejkovec – vynětí ze 
ZPF, 1 tis. Kč – § 2333 protipovodňová opatření – vynětí ze ZPF
* rozpočtové opatření: zdroj: 150 tis. Kč – § 6310 úvěr Dyje II. – 
rezervace zdrojů, rozdělení: 150 tis. Kč – § 2321 úvěr Dyje II. – re-
zervace zdrojů

2. Rada města vzala na vědomí:
* zprávu o výsledcích akce „Otevření věže kostela sv. Mikuláše“ 
* zprávu o hospodaření MěSB Velké Meziříčí za III. čtvrtletí 2011
* zprávu o činnosti bytové komise za III. čtvrtletí 2011
* výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM, s. r. o., 
za III. čtvrtletí 2011 
* předloženou prezentaci o stavu veřejných dětských pískovišť 

3. Rada města souhlasila:
* s vypracováním jednotného grafi ckého manuálu a logotypu města 
Velké Meziříčí
* se změnou způsobu užívání pozemku parc.č. 49/1 v k. ú. Mostiště – 
sportovní areál SK Mostiště – z nájmu tohoto pozemku na výpůjčku na 
dobu 15 let s možností prodloužení o dalších pět let na základě žádosti 
nájemce SK Mostiště. Podmínky smlouvy o výpůjčce budou totožné 
s podmínkami stávající nájemní smlouvy. Změna užívání je nutná pro 
žádost o poskytnutí dotací na údržbu sportoviště.
* se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, 
do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2011, 
částka v Kč  poskytovatel přijetí fi n. prostředků účel 
 200 000 Kraj Vysočina říjen 2011 Prevence kriminality: 
Dovybavení centra volnočasových aktivit mládeže
* s podpisem dohody o prostorovém uspořádání sítí pro napojení 
Technických služeb Velké Meziříčí optickým kabelem na ulici Karlov

4. Rada města schválila v působnosti valné hromady společnosti 
TSVM s. r. o.
* smlouvu o umístění reklamního poutače se společností ZZN Hos-
podářské potřeby, a. s. Žďár nad Sázavou za podmínek uvedených 
v návrhu smlo uvy.                      Ing. Radovan Necid, starosta města

Město Velké Meziříčí oznamuje, 
že bude v listopadu kácet tu nej-
menší lípu velkolistou na náměstí. 
Proč? Z posouzení stromu soudním 
znalcem vyplývá, že jeho fyziolo-
gická vitalita je zjevně narušená. 
Mechanické poškození – otevřená 
dutina s hnilobou kmene – snižuje 
stabilitu stromu a zvyšuje nebez-
pečí pádu, tedy snižuje provozní 
bezpečnost stromu.

Také vyšetření stromu tomogra-
fem potvrdilo poškození kmene 
hnilobou od jeho báze až téměř 
k hlavnímu větvení. Ze čtyř měření 
provedených na kmenu vyplývá, že 
pouze v jednom faktoru bezpečnos-
ti (poměr pevnosti a vypočteného 

potenciálního napětí v hodnoce-
ných průřezech) přesahuje obecně 
požadované minimum bezpečnosti.

Skácení stromu projednala dne 
12. 9. 2011 komise životního pro-
středí Rady města a doporučila jeho 
skácení. Na základě vypracovaných 
posudků a doporučení město po-
žádalo o povolení skácení. Odbor 
životního prostředí skácení této 
lípy po posouzení na místě samém 
povolil, protože hrozí nebezpečí 
možného poškození zdraví obyvatel 
či majetku pádem stromu. Strom 
kvůli svému malému vzrůstu, 
netvárné koruně a značné hnilobě 
kmene nepůsobí esteticky.

Odbor ŽP městského úřadu 

Nájemníci už dluží městu 
skoro milion korun

Komu přednostně přidělit byt? Jak na neplatiče nájemného? Radní se 
opět zabývali městskými byty ve Velkém Meziříčí. 

Dle doporučení bytové komise schválili přidělení a výměnu několika 
bytů. „Zatím jsme všechna doporučení komise schválili a držíme se toho, 
co navrhují,“ říká starosta Radovan Necid s tím, že v té souvislosti opět 
řešili přidělování bytů. „Je to sociální a složitá věc. Bytové komisi jejich 
práci vůbec nezávidím,“ podotýká Necid. Podle něj je stále otázkou, koho 
upřednostnit – zda byty přidělovat spíš svobodným nebo sezdaným, zda 
zájemcům z Velkého Meziříčí nebo z okolí, aby se tu usadili a zvýšili tak 
počet obyvatel města. „Některé věci jsme si chtěli společně vysvětlit, a to 
nastalo,“ uzavírá starosta.

Velkým a trvalým problémem však zůstávají pohledávky města vůči 
nájemníkům v bytech. Ty podle informací starosty opět během několika 
měsíců vzrostly o dalších sto tisíc a dostaly se až na 950.000 Kč. „Jsme 
v tom bezradní, neboť máme takové zákony, jaké máme,“ není spokojený 
Necid. Město podle něj nemá prostředky k tomu, aby neplatiče z bytu 
dostalo. Navíc mnozí z nich už tam ani nebydlí, ale byt přitom ani neuvol-
ní. Často nezbývá nic jiného, než řešit problém soudní cestou a všechno 
příliš dlouho trvá.                                                           Martina Strnadová

Dojde ke skácení lípy na náměstí

Listopadové setkání starosty 
města Velké Meziříčí Radovana 
Necida s občany proběhlo minulý 
čtvrtek třetího. Tedy v době, kdy 
on sám už má téměř za sebou první 
rok práce ve své funkci ve volebním 
období 2010-2014 a s ním i celé 
vedení města na pozici radních a za-
stupitelů. Vyzval proto občany ke 
zhodnocení jejich činnosti. Buďto 
chyběli ti nespokojení obyvatelé 
města a přítomní nepociťovali žád-
né nedostatky, nebo jim scházela 
odvaha k veřejné promluvě – žád-
ných kritických slov se nedočkal. 
Spíš zazněla pozitivní hodnocení 
za snahu mnohé věci řešit a komu-
nikovat s lidmi.

Lze odhadnout, že na více než 
polovině setkání starosty s obča-
ny se probírala pro a proti kolem 
výstavby krytého bazénu. Nejinak 
tomu bylo i teď, po roce. Téma je 
stále živé, částečně i díky petici 
zastánců jeho stavby v našem měs-
tě. Dle reakcí samotných účastníků 
pravidelných veřejných debat se dá 
říci, že je mezi obyvateli města dost 
těch, kteří by krytý bazén chtěli, ale 
připouštějí přitom, že jsou přednější 
akce. „Bazén by byl dobrý, kdyby 
ovšem bylo OK všechno ostatní ve 
městě,“ podotkla třeba Jiřina Káca-
lová. Podobně se vyjádřila i Květo-
slava Koudelová. Ta by uvítala kry-
tý bazén, ale současně chodí ráda 

i na akce do Jupiter clubu. A pokud 
by si měla vybrat, rekonstrukci 
kulturního zařízení by upřednost-
nila. Po mnoha diskuzích se začíná 
schylovat k určitému posunu v této 
otázce. Jak zmínil starosta Necid na 
setkání, plánuje, že by město začalo 
všem zájemcům o plavání během 
zimních měsíců platit pravidelnou 
autobusovou linku z Velkého Mezi-
říčí do třebíčského bazénu. „A aby 
si z toho občané nedělali výlet do 
nákupního centra, řidič autobusu 
by rovnou prodával vstupenku do 
bazénu,“ podotkl. Navíc podle něj 
město zadá vypracování studie 
proveditelnosti krytého bazénu, aby 
skončily pouhé odhady a vyčíslily 
se skutečné náklady na výstavbu 
a posléze i na jeho provoz. Tyto 
kroky by měly být odpovědí na 
petici občanů. „Teď aktuálně na 
stavbu nemáme, ale něco s tím dělat 
musíme,“ dodal Necid.

Mimo dalších informací se ob-
čané od starosty dozvěděli i to, že 
město plánuje vyrobit reprezentační 
knihu o současném Velkém Me-
ziříčí. Tedy něco jiného, než byla 
ta předchozí, z historie. Měla by 
být kromě češtiny i v anglické či 
německé verzi. „To proto, abychom 
měli co dávat významným hostům, 
kteří nás navštíví,“ vysvětlil sta-
rosta.

Martina Strnadová

Starosta se s občany 
pravidelně schází již rok

Věž kostela zájemce láká. 
Přibude i rozhledna?

Velkomeziříčští chtějí přilákat do města víc návštěvníků. Hledají způ-
soby, přičemž jedním z nich je rozšíření nabídky zajímavých, turisticky 
atraktivních míst. Tyto předpoklady splňuje bezesporu rozhledna, která by 
se mohla v budoucnu stát jakousi novodobou dominantou Velkého Mezi-
říčí a vedle věže kostela, muzea či zámku rozšířit cíle návštěvníků města.

Záměr postavit rozhlednu na Fajtově kopci vzešel od zdejšího Ski klubu 
a vedení města jej podporuje. Společně s veřejností již před rokem vybrali 
návrh, jak by měla rozhledna vypadat. Pochází od architekta Václava 
Hlaváčka a na první pohled zaujme svým neobvyklým tvarem spirály, 
která by měla být i zajímavě osvětlená. Projekt počítá s náklady kolem 
10 milionů korun. „Ski klub to není schopen postavit sám, domluvili jsme 
se proto, že bychom se na tom společně podíleli,“ říká starosta Radovan 
Necid a dodává, že se v této věci sešel společně s architektem Hlaváčkem 
i předsedou Ski klubu Jiřím Novotným. O projekt rozhledny ve tvaru 
šroubovice totiž projevila zájem už i některá města západní Evropy. „Ar-
chitekt Hlaváček se nás proto přijel zeptat, jestli tady rozhlednu chceme, 
nebo ji má dát někam jinam,“ podotýká starosta a hned potvrzuje, že 
zájem Velkomeziříčských o projekt rozhodně trvá. Také samotný archi-
tekt souhlasí s názorem, že rozhlednu navrhoval přímo pro zdejší kopec, 
město, a měla by tu tedy zůstat. „Budeme se projekt snažit nějak uchopit 
a zrealizovat,“ dodává starosta s tím, že budou hledat zdroj fi nancování. 
Podle starosty dotační zdroje „vyschly“, takže je třeba hledat jinde. Proto 
je nutné záměr medializovat, například pomocí brožury s vizualizacemi 
nejen samotné rozhledny, ale i pohledu na ni třeba z dálnice apod. Při 
zvažování možností se objevila i ta, že by rozhlednu mohla fi nancovat 
nějaká soukromá fi rma. Jenomže Velkomeziříčští chtějí skrze rozhlednu 
propagovat město, nikoliv soukromou fi rmu.

Zda někdy v brzké době spirála na Fajtově kopci přivítá své první turisty 
a zájemce po o pohled na město z výšky, zatím není jisté. To věž kostela 
sv. Mikuláše na zdejším náměstí uzavřela svou další turistickou sezonu. 
A s dobrým výsledkem, neboť návštěvníků oproti loňsku přibylo o celou 
tisícovku. „Ekonomika nedopadla vůbec špatně. Naopak, oproti loňsku 
se tržby za vstup na věž zvýšily o deset tisíc – z 23.500 na 33.600 Kč,“ 
informuje Radovan Necid. Rada města nyní schválila římskokatolické 
farnosti příspěvek ve výši pěti tisíc korun za to, že lidem přístup na věž 
umožňuje. Zdrojem částky je právě tržba ze vstupného.

Martina Strnadová

Regionální 
učebnice 
Bítešsko

V úterý 8. listopadu 2011 pro-
běhla v Městském muzeu ve Velké 
Bíteši beseda s autory Regionální 
učebnice Bítešsko. Došlo k jejímu 
prvnímu představení veřejnosti 
a seznámení se s projektem a pů-
vodním záměrem, který tento počin 
inicioval. Představení regionální 
publikace, která prozatím vyšla 
v omezeném nákladu pouze pro 
účely výuky, bylo doplněno o vý-
stavu „Poznejte svůj region“. Na pa-
nelech byly prezentovány informa-
ce a fotografi e z této učebnice, které 
se tímto počinem dostanou i mimo 
školní lavice k širší veřejnosti.

Jak uvedl Mgr. Pavel Holánek, 
učitel na ZŠ ve Velké Bíteši, ini-
ciátor a spolutvůrce publikace: 
„Regionální učebnice Bítešsko je 
cíleně vytvořená týmem autorů 
pro žáky naší školy a má podobu 
‚šanonu‘. Obsahuje souhrn základ-
ních informací o Bítešsku a pomáhá 
ucelit roztříštěnost údajů o regionu 
v rámci různých předmětů. Žáci při 
práci s učebnicí budou postupně 
objevovat, jak zajímavé je místo, 
kde žijí. Při výuce si ji dále rozšíří 
a doplní o rozmanité výstupy – 
např. pracovní listy, výtvarná díla, 
mapy…

Sami objeví historii města, která 
dodnes promlouvá z budov, názvů 
ulic, pověstí, ale i ze zvyků a pís-
niček. Matematika jim pomůže 
zmapovat životní styl našich předků 
i ten náš. Zaznamenají změny, ke 
kterým došlo v oblasti životního 
prostředí – a sami posoudí, jest-
li vždy jen k lepšímu. Učebnice 
vznikla jako součást projektu Se-
mínka environmentálního vzdělá-
vání podaného obecně prospěšnou 
společností Chaloupky v rámci 
operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Evrop-
ské unie. V rámci tohoto projektu 
byly vytvořeny celkem tři pilotní 
regionální učebnice, a to pro okolí 
Moravských Budějovic, Okříšek 
a Velké Bíteše. Tyto knihy budou 
následně předlohou pro vydávání 
podobných učebnic v dalších re-
gionech.“

Bc. Ivo Kříž 
Městské muzeum ve Velké Bíteši

Ve dnech 27. a 28. října oslavili účastníci akce 
Modlitba za domov 2011 Den vzniku samostatného 
čs. státu v prostorách Pražského hradu a také na hoře 
Říp. V předvečer státního svátku se uskutečnilo v ka-
tedrále sv. Víta oratorium ke cti sv. Anežky České, 
které zahájil arcibiskup Dominik Duka. Slavnostní 
projevy přednesli členové Ekumenické rady církví, 
mimo jiné i její předseda Joel Ruml. Zástupce sedmi 
klíčníků korunovačních klenotů zde reprezentoval 
pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Ještě předtím se v Arcibiskupském paláci v průbě-
hu celého odpoledne konala konference Svoboda je 
volba. Záštitu nad akcí převzali arcibiskup pražský 
Mons. Dominik Duka, ministr kultury Jiří Besser, 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starosta 
Roudnice nad Labem Vladimír Urban.

Se svými příspěvky zde vystoupili například Jan 
Hartl (sociolog), Vladimír Kořen (novinář a starosta 
města Říčany), Jiří Pehe (ředitel New York Univerzity 
v Praze), Hana Volná (Ekumenická rada církví ČR), 
Daniel Kroupa (vedoucí katedry fi lozofi e na UJEP), 
Martin Gebauer (fi nanční ředitel, České radiokomu-
nikace), Petr Sušanka (ředitel MAS Vladař), Daniel 
Raus (šéfredaktor ČRo 6). 

O meziříčském festivalu fi lozofi e
se hovořilo v Arcibiskupském paláci

Pozvání od pořadatelů obdržel také Milan Dufek, 
ředitel Jupiter clubu.

Co bylo předmětem vašeho pozvání?
Byl jsem organizátory akce požádán o představení 

našeho Evropského festivalu fi lozofi e v souvislosti 
s tématem konference Dvacet let svobody na venkově. 
Pozvání vnímám jako významné ocenění našeho pěti-
letého úsilí a práce při budování zcela ojedinělé akce 
v rámci ČR. Mé vystoupení přispělo k další propagaci 
festivalu i zviditelnění našeho města. 

Jaké jste si přivezl poznatky?
Odnesl jsem si především zážitek ze setkání s Do-

minikem Dukou, který zde přednesl krátký příspěvek. 
Potěšil mne také zájem přítomných o náš festival. 
Mnozí byli překvapeni, že tak zcela jedinečnou akci 

je schopno na takové úrovni zorga-
nizovat malé město, jímž Velké Me-
ziříčí bezpochyby je. Navázal jsem 
zde také nové kontakty. Hovořili 
jsme o možnosti uspořádat v roce 
2013 v rámci našeho festivalu také 
konferenci o venkově s bohatou me-
zinárodní účastí. Oslovil mě rovněž 
zástupce České televize a nabídl 
možnost propagace festivalu v rám-
ci Křesťanského magazínu.

Na jaké festivalové téma se 
můžeme těšit v roce 2012?

Šestý ročník festivalu se ponese 
v duchu tématu Etika a morálka. 
V současné době jednám s poten-
ciálními přednášejícími. Zájem 
vystoupit již projevil například Jan 
Sokol, filozof, spisovatel, bývalý 
ministr i kandidát na prezidenta. 

Na festivalu by se mohly objevit také tváře našich 
významných podnikatelů, protože jeden z bloků se 
bude věnovat etice v podnikání. Festival se usku-
teční v termínu od 18. do 24. června 2012.         -md-

Evropský fi lozofi cký festival Velké Meziříčí
1. ročník r. 2007 – Změna a stálost
2. ročník r. 2008 – Tradice a modernita
3. ročník r. 2009 – Harmonie a chaos
4. ročník r. 2010 – Krize a hodnoty
5. ročník r. 2011 – Věda a víra
6. ročník r. 2012 – Etika a morálka

Během pěti ročníků, které proběhly v letech 2007 až 
2011, ve Velkém Meziříčí na fi lozofi cká témata hovo-
řily takové osobnosti jako profesorka fi lozofi e Marta 
Fatorri z Říma, děkan Filozofi cké fakulty MU Brno 
Josef Krob, přední fi lozofové Erazim Kohák, Václav 
Bělohradský, Jan Zouhar, Miroslav Pauza, Ivan Ha-
vel, Josef Šmajs, přírodovědec Stanislav Komárek, 
teolog Tomáš Halík, architekt Vladimír Milunič, 
ředitel FÚ AV Pavel Baran, ekonom Tomáš Sedláček, 
muzikolog Miloš Štědroň, básnířka Silvie Richtero-
vá, spisovatelé Michal Viewegh, Petra Dvořáková 
z Laviček či Petra Hůlová a mnoho dalších, včetně 
osobností kulturního života.   Připravila: Iva Horká

Ředitel Jupiter clubu Milan Dufek (na snímku u řečnického pultu, na 
dalším druhý zleva. Na stejné fotce je i D. Duka – zcela vpravo) předsta-
vil v Arcibiskupském paláci v Praze Evropský festival fi lozofi e, kterým 
se může Velké Meziříčí pochlubit. Je ojedinělou akcí v rámci celé naší 
republiky.                                                   2× foto: Kristýna Vyorálková
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Startuje 10. ročník Stavby Vysočiny
Tradiční soutěž Stavba Vysočiny vstupuje do jubilejního ročníku 

s několika inovacemi a novinkami. Poprvé budou vedle staveb z Kraje 
Vysočina hodnoceny i stavby za jeho hranicemi. Vrací se Řemeslný detail 
stavby a nově vznikly samostatné kategorie Stavby malého rozsahu (do 
6 mil. Kč) a Veřejná prostranství. Ke stálému doprovodnému programu 
v podobě Studentského projektu přibude Učeň roku.

Cílem soutěže Stavba Vysočiny, kterou zaštítil hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek, je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce 
staveb, které byly realizovány v Kraji Vysočina a také za jeho hranicemi 
fi rmami se sídlem v Kraji Vysočina. Ofi ciálně poděkovat a podpořit 
investory, architekty, projektanty, stavební fi rmy a řemeslníky, kteří 
kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Kraje Vysočina a dávají 
o sobě vědět i v ostatních částech naší republiky nebo i světa. Prezentovat 
a zviditelnit architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti 
a dát signál, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí.

Účastníci výstavby mohou do desátého ročníku přihlásit realizace, 
které byly dány do provozu nebo zkolaudovány v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2011. Příjem přihlášek začíná 2. ledna 2012 a končí 
4. května. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 11. června 
v Horáckém divadle v Jihlavě.

Součástí galavečera bude předání fi nančních darů autorům vítězných 
návrhů Studentského projektu a udělení titulů Učeň roku. 

Soutěž Stavba Vysočiny 2011 a doprovodné aktivity vypisuje Stavební 
sdružení Vysočina, krajské reprezentace Svazu podnikatelů ve staveb-
nictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě a Kraj Vysočina. 

Na webových stránkách www.stavbavysociny.cz je připraven kom-
plexní informační servis, pravidla a zjednodušený postup pro přihlášení 
stavby „krok za krokem“.

Martin Pertl, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

Novela zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, která je 
účinná od 1. srpna 2011, upravuje 
použití zimních pneumatik na 
území České republiky.

Podle nové úpravy zákona musí 
řidič na vozidle užít v období od 
1. listopadu do 31. března zimní 
pneumatiky, pokud se na vozovce 
nachází souvislá vrstva sněhu, ledu 
či námraza nebo vzhledem k pově-
trnostním podmínkám lze takové 
jevy předpokládat. U motorových 
vozidel s maximální přípustnou 
hmotností nepřevyšující 3500 kg 
musí být zimní pneumatiky umístě-
ny na všech kolech vozidla a hloubka 
dezénu hlavních dezénových drážek 
nebo zářezů musí být nejméně 4 mm. 
Vozidla s maximální přípustnou 
hmotností převyšující 3 500 kg musí 
mít zimní pneumatiky umístěny na 
všech kolech hnacích náprav s trva-
lým přenosem hnací síly. Hloubka 
hlavních dezénových drážek nebo 
zářezů musí být nejméně 6 mm.
Řidič má odpovědnost nejen 

vůči sobě, ale také k ostatním 
účastníkům silničního provozu, 
a proto za nepříznivých podmínek 
by měl v zimních měsících s vozi-
dlem vyjíždět pouze na zimních 
pneumatikách. Zimní pneumatika 
má při nízkých teplotách rozdílné 
vlastnosti než pneumatika letní. 
Při teplotách 4 °C a nižších má 
zimní pneumatika lepší přilnavost 
k vozovce ve srovnání s letní pne-
umatikou.
Řidič by měl užít k provozu vozi-

dlo s zimními pneumatikami když: 
venkovní teplota klesne pod 4 °C; 
prší při nízkých teplotách, sněží, je 
silnice posypaná solí (sůl je při níz-
kých teplotách neúčinná); na most-
ních konstrukcích je teplota 0 °C 
(zde již může být námraza); se oče-
kává nepříznivá předpověď počasí.

Zimní pneu po celou zimu se vyplatí
V této souvislosti je třeba upo-

zornit, že dopravní značka Zimní 
výbava zůstává dosud v platnosti. 
Obce tak mají stále možnost umístit 
tyto dopravní značky na svém úze-
mí. Na místech, kde bude umístěna 
tato dopravní značka, musí řidiči 
k jízdě v období od 1. listopadu do 
31. března užít k jízdě vozidlo pouze 
se zimními pneumatikami.

Pol icisté v K raji Vysoč ina 
se budou v nadcházejícím ob-
dobí věnovat kontrolám použi-
tí zimních pneumatik v rámci 
běžného výkonu služby. Žádné 
masivní kontroly zatím neplánují. 
Policisté ale budou provádět kont-
roly především na komunikacích, 
kde by mohly letní pneumatiky 
ohrozit bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. U doprav-
ních nehod, při kterých by měla 
nepřítomnost zimních pneumatik 
přímý vliv na vznik nebo průběh 
dopravní nehody, přihlédnou po-
licisté při šetření míry zavinění 
k této skutečnosti. Při dopravní 
nehodě se bude zapisovat do pro-
tokolu o dopravní nehodě také in-
formace o použitých pneumatikách 
na zúčastněných vozidlech. Tento 
protokol pak bude předán České 
kanceláři pojistitelů.

Policisté mohou řidičům, kte-
ří nebudou respektovat nařízení 
o použití zimních pneumatik, uložit 
blokovou pokutu ve výši až dva 
tisíce korun. Pokud by řidič další 
jízdou na nevhodných pneumati-
kách ohrožoval bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu, mohou 
mu policisté zakázat i další jízdu. 
Řidiči, kteří si přezují vozidlo včas 
na zimní pneumatiky, se vyhnou 
možným komplikacím, do kterých 
by je nevyhovující pneumatiky 
mohly dostat!

mjr. JUDr. Dana Čírtková. PČR

Děti navštívily seniory s programem 
o bylinkách

Děti z kroužku Otakárek, který už osmým rokem pracuje při základní 
škole v Přibyslavi, navštívily v úterý 18. října 2011 seniory z přibyslavské-
ho domu s pečovatelskou službou s programem o bylinkách. Programu se 
zúčastnilo šestnáct seniorů a sedmnáct dětí s paní učitelkou.

Děti a senioři si během hry Riskuj! ověřili své znalosti léčivek, pochut-
nali si na čajích připravených z bylin, které Otakárci vypěstovali na školní 
zahradě, a společně si vyrobili voňavé sáčky plněné levandulí a meduňkou. 
Děti pro seniory připravily také sladké občerstvení. Společné odpoledne 
rychle uteklo a Otakárci slíbili, že se za seniory opět brzy vypraví.

Program byl součástí mezinárodního projektu Příroda mostem mezi 
generacemi. Zástupcem České republiky v rámci tohoto projektu jsou 
Chaloupky o. p. s., na projektu participují děti ze základních škol z Při-
byslavi a Velkého Meziříčí.

 Pavel Ratkovský, Chaloupky, o. p. s.

Chvalozpěv Laudate Dominum (KV 339), eucharistický hymnus 
Ave verum corpus (KV 618) a soubor čtrnácti skladeb Requiem v d-moll 
(KV 626) od Wolfganga Amadea Mozarta – to vše mohli slyšet posluchači, 
kteří zavítali minulou neděli odpoledne do křižanovského kostela. 

Bezmála stovka účinkujících – šedesátičlenný smíšený pěvecký sbor, 
sedm zpěváků-sólistů a třicetičlenný orchestr včetně dirigenta Karla Tom-
ka – nastudovala nepochybně náročné skladby, aby je mohla představit 
publiku na sedmi koncertech, které zazní v šesti městech na Vysočině.  
Jedním z nich byl i Křižanov na Velkomeziříčsku. Derniéra by pak měla 
proběhnout v Brně.

Měsíc listopad nebyl ke koncertování vybrán náhodně, je tradičně vě-
nován vzpomínkám na všechny zesnulé a právě requiem je vlastně mše za 
zemřelé. Mozartovo Requiem je soubor čtrnácti skladeb, které skladatel 
napsal ve Vídni v roce 1791. Bohužel je ale nedokončil, protože v témže 
roce zemřel. Dílo tedy dokončil Franz Xaver Süssmayr. V důsledku 
nejasného podílu Mozarta na cel-
kovém provedení je dílo předmětem 
častých dohadů, i přesto, že existují 
jako vlastnoručně psané partitury 
pro některé části.

Mozartovo Ave verum corpus 
bylo napsáno pro malý kostel 
v Badenu blízko Vídně, a proto 
je doprovod omezen pouze na 
smyčce a varhany. I přesto ale 
spisovatel Claudio Casini napsal 
stručné a výstižné hodnocení: „Je 
to všehovšudy šestačtyřicet taktů 
svrchované uměřenosti a krásy.“

Mozar tova skladba Laudate 
Dominum, úvodní slova římskoka-
tolického chvalozpěvu,  je pravdě-
podobně nejslavnější hudební verzí 
tohoto textu. Sólo v ní zpíval soprán 
za doprovodu orchestru a sboru. 

Slova díků za všechny přítomné 
vyslovil křižanovský farář Tomáš 
Holcner, který vystoupení označil 
za kulturní počin desetiletí. 

„Přídavek nebude, protože ani 
život nemá přídavek,“ řekl diri-
gent Tomek. Ovšem mnozí by ale 
něco navíc přivítali. Proto někteří 
nechali v tichosti doznít ojedinělý 
hudební zážitek a chvíli rozjímali 
jen tak sami se sebou v setmělém 
chrámu. 

Iva Horká Bezmála stočlenné hudební a pěvecké těleso, které se představilo v kostele v Křižanově.         Foto: Iva Horká

Dirigent ing. Karel Tomek, který se této obdivuhodné práci věnuje skoro 
třicet let.                                                                            Foto: Iva Horká

Křižanovským kostelem zněly Mozartovy skvosty

Více fotografi í na 
www.velkomeziricsko.cz

Více fotografi í na www.velkomeziricsko.cz

Naďa Urbánková, Petra Šany Šanclová a Luboš Javůrek z brněnské 
Bokomary – trojice, která vystoupila v kapli svatého Antonína Paduán-
ského v obci Černá u Měřína minulý pátek večer.

Komorní koncert přilákal do netradičního křesťanského svatostánku 
nemálo posluchačů. Ti zaplnili kapli skutečně do posledního místa. 
Vystoupení pro zdejší i přespolní připravila rodačka z Černé Ilona 
Smejkalová, tisková mluvčí pražského divadla Ypsilon, ve spolupráci 
s vedením obce. 

Zpěvačka Urbánková vystupuje s Javůrkem už několik let a jejich 
společně natočené cédéčko Pouť na Želiv z roku 2007 bylo vpodstatě 
ústřední náplní pátečního večera. Zaznělo z něho asi nejvíc písniček, 
a neméně důležité je i to, že se svojí podstatou do kaple hodily. Kde jinde 
by měla zaznít skladba Jednou sved nás Bůh, Betlémský příběh, písně o 
Marii či Golgota, kterou s Javůrkem zpívala Šany. Nadě Urbánkové pak 
svědčila sóla ve skladbách Co dál anebo Pygmalion, která vypráví o běhu 
lidského života, stejně tak ozvláštnila písničku Samota, již otextoval Jiří 
M. Brabec na Javůrkovu hudbu a vyšla už na albu Muž za rohem v roce 
1994. Tentokrát ji zpívali spolu a ne nadarmo ji také zařadili na nejnovější 
CD Pouť na Želiv. Vyzněla lépe, než v sólovém Javůrkově projevu.

Pochopitelně Naďa Urbánková nemohla vynechat největší hity, na které 
lidé čekali. A tak zazněly evergreeny jako Včera neděle byla, Na okně 

Nadi Urbánkové to s Lubošem Javůrkem svědčí. 
V kapli spolu zazpívali největší hity

seděla kočka, Skálou chci se stát a další, ale hlavně dvě nejmilejší skladby 
od Jiřího Grossmanna Drahý můj a její životní hymna Závidím. „Vždyc-
ky si říkám, že už ji nebudu dávat, ale stejně to nedodržím. Vždyť já tu 
písničku zpívám už od roku 1971!“ připomněla pětinásobná Zlatá slavice.

Ani Luboš Javůrek, jenž kdysi začínal ve skupině Wanailon a posléze 
s Bokomarou získal autorskou Portu 1991, neunikl tomu, aby posluchačům 
nezazpíval svůj Cowboy song. 

Mladá zpěvačka, kytaristka a fl étnistka Šany nabídla také něco ze svojí 
dílny a přidala tři vlastní skladby – jednu o Vánocích, druhou o svém 
někdejším autíčku Škodě 120 a poslední ze svého (zatím jediného) alba.

Pořadatelé uvažují, že by ojedinělou sakrální kapli, symbolizující 
dřevěnou loď sbitou z prken, využívali pro občasné koncerty duchovní 
hudby či malá divadelní představení. Díky oblým dřevěným stěnám se 
zvuk přenáší stejnoměrně, a proto je v ní skvělá akustika.

Obec zrealizovala zmíněnou stavbu architekta Ladislava Kuby v letech 
2005 až 2006 za zhruba 4,5 milionu korun. Vysvěcena byla brněnským 
biskupem v témže roce, má kapacitu cca 80 míst. Bohoslužby se v ní 
konají jednou za měsíc. Kaple v Černé kdysi bývala v tamním zámečku. 
Ten však po roce 1989 restituenti prodali novému majiteli a kaple byla 
odsvěcena a zrušena. Občanům pak chyběla společenská místnost, kde by 
se mohli scházet u příležitosti kulturních a společenských událostí, proto 
padla volba na výstavbu nového objektu.                               Iva Horká

Petra Šanclová, Luboš Javůrek a Naďa Urbánková na společném koncertu 
v kapli v Černé u Měřína.                                            Foto: Iva Horká

Kaple svatého Antonína z Padovy, která stojí na návsi v obci Černá. 
Zdroj: webové stránky Kuba a Pilař, architekti s. r. o
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 hodin 
v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Tabu
Během vyučování náboženství se katecheta ptá dětí, zda mají doma 

počítač. Samozřejmě se všichni hlásí, že ano. Následuje další otázka, 
k čemu ho používají? I tady začíná dlouhá debata o tom, k čemu tento 
stroj můžeme používat. Ukázalo se, že děti nejvíce milují hry jakéhokoliv 
druhu. A mezi nimi i takové, kterým není cizí zabíjení nebo vraždění. 
Některé se dokonce předháněly v tom, kolik počítačových postaviček už 
zabili. Počítačová smrt není ani pro ty nejmladší žádné tabu. Stejně tak 
jim nejsou cizí mrtvoly na obrazovkách televizorů.

Během stejného vyučování náboženství se katecheta ptá, zda děti vi-
děly někdy skutečně, na vlastní oči, zemřelého člověka. Jenom jedno dítě 
kladně odpovědělo. A i účast na pohřbech není obvyklá. Smrt, umírání, 
je opravdu skutečné tabu.

Je to tabu nejenom pro děti, ale i pro mnoho dospělých. Na jedné straně 
je smrt viditelná ve zprávách, fi lmech, hrách, ale tu skutečnou smrt se 
snažíme posunout někam do ústraní. Smrt je pro nás něčím stydlivým 
a hrozným. Ale zeptejme se, pro koho je smrt tak opravdu hrozná? Pro 
starého nemocného člověka, který se sám modlí o smrt, nebo pro pozůsta-
lé? Většinou pro nás, kteří zde zůstáváme osamoceni, opuštěni. Litujeme 
sami sebe, neboť nevíme, co teď bude s námi, když nám zemřel otec, 
matka, manžel, sestra. Ale právě oni, naši zemřelí, jak doufáme, jsou 
šťastní v jiné dimenzi své existence, kterou my věřící katolíci nazýváme 
nebe. Možná slova sv. Cypriána budou pro nás útěchou: „Milovaní bratři, 
je třeba mít na zřeteli a častěji uvažovat o tom, že jsme se zřekli světa 
a jen v něm dočasně přebýváme jako hosté a poutníci. S radostí vítejme 
den, který každému z nás určí náš domov a který nás odsud vysvobodí, 
vyprostí z nástrah světa a znovu uvede do ráje a dá království. Kdo by 
z ciziny nespěchal zpět do vlasti? My za svou vlast považujeme ráj; tam 
nás očekává mnoho našich drahých, touží po nás početný a velký zástup 
našich rodičů, bratří, dětí, kterým už nemůže nic uškodit, mají však do-
sud starost o naši spásu. Shledat se s nimi, obejmout se s nimi, jaká je to 
společná radost pro ně i pro nás! Jaká je to tam v nebeském království 
blaženost být beze strachu z umírání, jaké je to svrchované a trvalé štěstí 
žít věčně!“ (sv. Cyprián, O smrtelnosti).                   Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 9. do 13. 11.
Středa 9. 11. svátek posvěcení lateránské baziliky
 7.00 mše sv.za všechny zemřelé kněze a řeholnice,
 za odpuštění všech jejich hříchů, za duše
 v očistci o. L.Sz.
10.00 DPS mše sv. o. Parajka
18.00 Oslavice mše sv. o. Prajka
Čtvrtek 10. 11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
 7.00 mše sv. za Evu a Bohumila Brunerovy a syna
 Jeníčka Václava, za odpuštění jejich hříchů,
 Boží požehnání a ochranu Panny Marie,
 sv. Josefa a sv. Václava a na poděkování
 za všechny milosti a za duše v očistci  o. Parajka
18.00 mše sv. za rodiče Koudelovy a Křečkovy,
 Bedřicha a Boženu Jandovy o. L.Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. Prajka
Pátek 11. 11. památka sv. Martina, biskupa
8.00 mše sv. za Marii a Františka Kravalovy o. L.Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Leopolda Doležala, rodinu
 Pejchalovu, rodinu Šanderovu a Boží požehnání
 pro celou rodinu o. L.Sz.
13.00 mše domov pro seniory o. Prajka
Sobota 12. 11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 7.00 mše sv. za Josefa a Miladu Studených o. Prajka
18.00 mše sv. za rodiče Hladíkovy a Boží pomoc
 pro celou rodinu o. L.Sz.
Neděle 13. 11. – 33. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Stanislava a Miladu Kratochvílovy,
 syna, dvoje rodiče, Petra Muchu a za duše
 v očistci o. Parajka
 9.00 mše sv. za Leopolda Skryju, rodiče,
 sourozence a duše v očistci  o. L.Sz.
10.30 mše sv. pro děti, za Jana Prehradného,
 zemřelé z rodiny Stojanovy a Prehradné o. L.Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Pazderovy, za živé a zemřelé
 členy rodiny a duše v očistci o. T.H.
11.00 Martinice poutní mše sv. ke cti sv. Martina o. T.H.

Farní oznámení
Ve středu bude v 18.00 náboženství pro mládež a starší děti. Ve čtvrtek po 
večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 do 15.30 bude 
adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání, od 
19.00 bude setkání biřmovanců 5. a 6. skupiny na faře. V sobotu v 8.00 
bude setkání ministrantů. V sobotu 19. 11. v 19 hodin zveme biřmovance 
na společenství mladých na faře ve Velkém Meziříčí. Děkujeme všem, 
kteří pracovali v kostele a na faře. Od neděle bude možné objednávat 
mše sv. na rok 2012.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 11. 11. památka sv. Martina, biskupa
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Miroslava Pola, rodiče, Vincence Horta,
 syna a přízeň o. Parajka
Neděle 13. 11. – 33. neděle v mezidobí
9.45 Horní Bory mše sv. za farníky o. Parajka

Českobratrská 
církev evangelická
10. 11.: 14 – náboženství pro 
děti, 18 – biblická hodina
13. 11.: 9 hodin – bohoslužby 
(ThDr. Pavel Keřkovský)
Husův dům, U Světlé 24, www.
velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-

Vážení čtenáři, pokud vám titulek mého článku připomíná doby 
minulé, nejste tak úplně mimo. V 36. čísle Velkomeziříčska totiž vyšel 
článek s titulkem: „Chtějí si posvítit…“ a i já jsem si okamžitě vybavil 
jurodivé svazáky, kteří kdysi svým refl ektorem osvětlovali temná zákoutí 
socialistických podniků i celé společnosti. Článek informoval o radních 
města (nemajících, alespoň doufám, s výše uvedenou činností nic spo-
lečného), kteří jako správní hospodáři, postupně navštěvují jednotlivé 
městské organizace a zařízení, aby se přesvědčili o jejich skutečném stavu 
a mohli tak kvalifi kovaně rozhodnout, jak s nimi dále naložit. Činnost je 
to zajisté potřebná, pro zodpovědnou práci rady dokonce nutná a náleží 
jí (radě) za to pochvala. Tentokrát se jejich zájem soustředil na městskou 
správu bytů a bytovou komisi, která slouží městské radě jako poradní 
orgán při jejich přidělování. Některé informace, v článku uvedené, však 
musely ve čtenářích vzbudit nutně dojem, že bydlení v městských bytech 
je prakticky zadarmo (nájemné 18 Kč/m2/rok), byty jsou nájemníky 
devastovány (opravy ve výši téměř 8 mil. Kč/rok) a že bytová komise je 
jakousi temnou organizací, městskou správu bytů ovládající a přidělující 
byty podezřelým způsobem. Protože nedostatek informací bývá příčinou 
všech možných i nemožných nedorozumění a fám, pokládám, jako člen 
výše zmiňované komise a tedy i potrefená husa, za prospěšné spoluobčany 
a čtenáře Velkomeziříčska informovat a uvést tak věci na pravou míru.

A aby byly moje informace přesné a úplné, vrátím se trochu do historie.
Velké Meziříčí vlastní k dnešnímu dni 541 bytů, z toho 4 jsou nabízeny 

k prodeji současným nájemníkům. Část bytů město získalo počátkem 
devadesátých let, kdy ze zákona přešlo vlastnictví bytů ze státu na obce, 
a část jich v průběhu uplynulých let postavilo. V průběhu devadesátých 
let město část bytů odprodalo jejich nájemníkům nebo rodinným pří-
slušníkům. Šlo o byty, které by si žádaly velké náklady na rekonstrukci 
a modernizaci. Nových bytů město vybudovalo celkem 210, což je číslo, 
které mě samotného překvapilo. Při jejich výstavbě tehdejší vedení města 
v maximální míře využilo dotační programy státu. V současné době žádná 
taková podpora výstavby ze strany státu neprobíhá a městu samotnému 
na takové investice chybí fi nance. Tato situace se zřejmě ještě zhorší, 
pokud budou chtít někteří zastupitelé splnit takové předvolební sliby, 
jako je stavba bazénu, který je – jak jsem se onehdy z novin dozvěděl 
–, běžným a pro občany naprosto nezbytným městským zařízením. 
Nájemné v městských bytech je trojího druhu. V sociálních bytech na 
ul. Uhřínovská, které činí 18 Kč/m2/měsíc, tzv. usměrňované nájemné 
ve výši 40,10 – 44,83 Kč/m2/měsíc v bytech postavených s dotací státu 
a 48 Kč/m2/měsíc v těch ostatních. V těch posledně zmíněných bylo do 
konce roku 2011 nájemné regulované státem a jeho maximální výše může 
být nyní 49,56 Kč/m2/měsíc. Toto nájemné lze vždy v polovině roku 
zvednout o míru infl ace. A abych nezapomněl, sociální nájemné je také 
v bytech zvláštního určení, což jsou byty v domě s pečovatelskou službou 
a činí 34 Kč/m/měsíc. Srovnání s tržním nájemným na území města už si 
jistě každý udělá sám. Městská správa bytů plánuje na rok 2011 celkové 
náklady ve výši 7,4 mil. Kč a nejde v žádném případě pouze o vybavení 
bytů a jeho obnovu. Z této částky se fi nancují výměny oken, nové výta-
hy, vstupní dveře atd. Například výměna výtahu na ul. Bezručova stála 
v letošním roce 1,5 mil. Kč. Městská správa bytů oproti tomu vykazuje 
roční příjem okolo 16 mil. Kč. A nyní k samotnému přidělování bytů. 
Už pro zaevidování žádosti o městský byt platí od samého počátku jasná 
pravidla a podmínky. Pokud je žadatel nesplňuje, nemůže být jeho žádost 
vůbec přijata. A aby i vlastní přidělení bytu bylo průhledné a objektivní, 
zřídila si rada města jako poradní orgán komisi městské správy bytů, do 
které jsou, už od dob porevolučních, nominováni zástupci jednotlivých 
politických stran. Pro zřízení této komise vedly radu města dva důvody. 
Ulehčuje jí to práci s přidělováním bytů a současně zaručuje to, že budou 
byty přidělovány, pokud možno, co nejspravedlivěji. Je totiž velmi ne-
pravděpodobné, že by se političtí odpůrci, kterými členové bytové komise 
de facto jsou, „spřáhli“ a přidělovali byty nějakým svým exponentům.

Zdůrazňuji ale, že bytová komise je a vždycky byla pouze orgánem 
poradním a konečné a rozhodující slovo o přidělení bytu konkrétní osobě 
má jen a jen rada města. Ta minulá měla možná oproti té nynější jednu 
výhodu. Bylo v ní několik „veteránů“ znalých místních lidí a poměrů, 
takže v drtivé většině případů radní věděli, komu je byt přidělován a zda 
je přidělení bytu opravdu na místě. I tak ale v 99 procentech případů rada 
respektovala doporučení bytové komise, což svědčí o tom, že tato praco-
vala nezaujatě, zodpovědně a spolehlivě. Pokud už rada někdy rozhodla 
odlišně od doporučení bytové komise, šlo zpravidla o řešení nějakého 
palčivého sociálního problému. Jinou věcí už je to, kdo ve skutečnosti 
v přiděleném bytě bydlí. To, že to vždy není ten, kdo o byt úpěnlivě 
žádal a svoji žádost řádně doložil, je skutečnost, která údajně starostu 
města, přítomného jednání bytové komise, hodně vyděsila. Mně osobně 
vyděšeně nepřipadal, i když připouštím, že tak někomu připadat může, 
ale tak se může jevit svému okolí každý z nás. A tady je jistě nutné, aby 
rada města svůj pomyslný refl ektor tímto směrem zaměřila a jako každý 
řádný vlastník se přesvědčila, jak a kdo jeho majetek využívá a jestli 
se to děje oprávněně. Předminulý týden starosta města v rozhovoru pro 
MF DNES projevil zbožné přání, aby bytová komise přidělovala byty 
pokud možno mladým manželským párům s dítětem. O tom, jak je 
takové přidělování bytů obtížné, by hodně vypověděl seznam žadatelů 
a jejich stručná charakteristika. Tyto údaje však podléhají, jako všechno 
v této zemi, nevyššímu stupni utajení a jsou tedy nezveřejnitelné. Dostát 
původnímu záměru volených zástupců občanů, komu byty přidělovat, 
je dnes ale prakticky nemožné, protože tito potencionální žadatelé se na 
seznamu vyskytují asi tak hojně jako medvěd grizzly v městských lesích. 
Tak hojná je dnes totiž mladá rodina s jedním nebo více dětmi, přičemž 
rodinou je myšleno to, že jde o muže a ženu, kteří spolu uzavřeli sňatek. 
Tento druh soužití je dnes, bohužel, velmi ojedinělý. Důvodem je systém 
státem poskytovaných sociálních dávek, zvýhodňující „singl“, takže se 
nedivme, že rodina jako taková je ohroženým druhem. Psát o tom, jak 
je tato státní politika pro nás jako společnost drahá, pokládám za téměř 
marné. Jedno číslo však pro ilustraci přece jenom uvedu. Ze sto deseti 
řádně zaevidovaných žádostí o byt se o výše uvedený druh žadatele jedná 
v celých 9 (slovy devíti) případech. Tolik tedy o městských bytech, jejich 
správci a bytové komisi. Jak z výše uvedeného vyplývá, není za součas-
né situace v žádném případě v silách města uspokojit všechny žadatele 
o byt a bude záležet jen a jen na zastupitelích města, jaké si určí priority 
a zdali se jim podaří tuto situaci alespoň zmírnit. Ale to už je na úplně 
jinou debatu, která jistě vznikne v souvislosti se sestavováním rozpočtu 
na příští rok.                    Pavel Pešek, člen bytové komise za KDU-ČSL

Refl ektor radních
Pravidelně nepravidelná nabídka 

knih v Městské knihovně Velké 
Meziříčí

Spálené knihy osvítily svět, 
napsal americký fi lozof a básník 
Emerson Ralph Waldo (1803 – 
1882). Já doufám, že váš svět osvítí 
knihy nespálené, knihy z regálů 
naší – vaší knihovny. Jsem zde zas 
po čase s nabídkou nových knih. 
Svět v mlze, vůně spadaného listí, 
brzká tma, podzim se vším všudy. 
To je nejlepší si sednout doma 
do křesla, pod lampu a třeba se 
sklenkou vína v ruce se začíst do 
některého z příběhů. Dobrá kniha 
má tu moc vás unést do exotických 
krajin stejně jako vás umí pohltit 
a spoutat napínavým, dojemným 
nebo spletitým příběhem. A vy se 
pak snadno stanete lovcem, ženou 
na útěku, dítětem tápajícím ve světě 
dospělých nebo třeba i vrahem. 
Pojďte se podívat, zda si dnes vybe-
rete z následujících novinek.

Začnu klasikou. Už kdysi dávno 
tahle knížka nechyběla na našem 
regále. Pak se během času kamsi 
ztratila. Už si nikdo nepamatuje, 
jestli jsme ji vyřadili, protože byla 
už moc očtená, zda se jí nesypaly 
a neztrácely listy, zda ji někdo z lás-
ky nebo chamtivosti neukradl nebo 
zda prostě jen tak kamsi zmizela. 
Nejspíš do knižního nebe. A tak 
jsme nemohli jinak než ji znova 
koupit, když jsme uviděli její další, 
už alespoň 5. vydání. Poznáte, 
o kterou knihu jde? Carla Lemar-
chantová přišla ve svých sedmi 
letech o matku Carolinu. Ta byla 

Vysočinka vystoupí v Netíně
Sestry Havelkovy a Vysočinka – Možná se vám tato kombinace zdá 
poněkud zvláštní.
Cílem říjnové akce bylo především ukázat i jinou tvář kapely Vyso-
činka, jež je spojována především s dechovou hudbou.
Sestry Havelkovy… Posluchačům jistě napoví, pokud dodáme – On-
dřej Havelka a Originální pražský synkopický orchestr. Vyprodaná 
divadelní scéna humpoleckého kina odměnila potleskem sestavu 
zpěvaček Danu Šimíčkovou, Petru Kohoutovou, Olgu Bínovou, 
Annu Vávrovou. Společně s kapelou Vysočinka šlo o velmi zajímavé 
vystoupení.
Pěkné melodie Vysočinky a dobré jídlo na vás čekají 12. listopadu 
v Netíně.
Kdo nevěří, ať tam běží.                                                                M. Z.

Ve dnech 4. a 5. listopadu se usku-
tečnilo v Přibyslavi společné setkání 
se ženami, členkami Českého svazu 
žen v rámci kraje Vysočina. Ženy 
zhodnotily a představily svou velmi 
rozsáhlou činnost, kterou zajišťují 
pro širokou veřejnost, především 
děti, jejich rodiče či starší spolu-
občany ve svých obcích a městech. 
Český svaz žen patří vedle sboru 
dobrovolných hasičů k nejaktivněj-
ším a nejrozšířenějším spolkům. 
V rámci setkání byly oceněny nejak-
tivnější ženy za práci v jednotlivých 
okresech kraje cenou ŽENA ROKU.

Za okres Žďár nad Sázavou zís-
kala toto ocenění Libuše Kučerová 
z Velkého Meziříčí. „Naše Libuška“ 
je duší nejen místní organizace 
ČSŽ, ale především duší celé řady 
akcí, které ženy ve městě i okolí 
organizují. Jen namátkou uvedu 

Libuše Kučerová ženou roku

vánoční a velikonoční výstavy, 
Kateřinskou zábavu, akce pro děti 
i obyvatele domova důchodců, 
zájezdy atd. Cenu převzala paní Ku-
čerová z rukou náměstka hejtmana 
Libora Joukla. Na akci byli také 
pozváni zástupci spolupracujících 
partnerů s ČSŽ. Za okres Žďár 
n. S. dostala toto pozvání kulturní 
organizace města, Jupiter club, 
s. r.o., která dlouhodobě s místní 
organizací ČSŽ úzce spolupracuje.

Závěrem bych chtěl popřát jmé-
nem vás všech nejenom paní Ku-
čerové, ale všem ženám, hodně 
zdraví, aby z jejich jasné mysli 
vyvěrala lehkost, proudila životní 
síla. Ženy ji potřebují pro naplnění 
své nelehké, ale radostné role ve 
společnosti, především v rodině.

Milan Dufek 
foto: Jana Dufková

odsouzena a popravena za vraždu 
svého manžela Amyase Cralea, 
Lucyina otce a známého malíře. 
Po čtrnácti letech dostává Carla 
dědictví, jehož součástí je i dopis, 
který jí matka napsala před svou 
smrtí a v němž tvrdí, že je nevinná. 
Carla se rozhodne očistit její jméno 
a požádá slavného detektiva o pro-
šetření případu. V té době kromě 
oběti bylo v domě pět osob… Určitě 
už víte, že jde o slavných Pět ma-
lých prasátek královny detektivek 
Agathy Christie. Příběh byl vydán 
mnohokrát, zfi lmován a dokonce 
i zdramatizován. Je jednou z jejích 
nejlepších detektivek, rozhodně 
alespoň mou nejoblíbenější.

Před časem zaujala čtenáře mla-
dá česká autorka Petra Souku-
pová (1982). Její prvotina K moři 
i povídkový triptych Zmizet byly 
ověnčeny nejen cenami, ale také 
zájmem a nadšením čtenářů. Zá-
pisky 19leté absolventky gymnázia 
ve fi ktivním deníku Marta v roce 
jedna mají s oběma pracemi dost 
společného. Hlavně důraz na vztahy 
v rodině a postavy, které poznává-
me ve zlomových chvílích života. 
Stylizovaný deník mladé dívky 
je sugestivní. Jazyk přesvědčivě 
odpovídá myšlení a vyjadřování 
dospívající dívky. Příběh je však 
hrozivý. Marta se zamotá do celého 
řetězce dramatických situací, které 
jí převrátí život naruby. A ona neu-
mí zvládnout, co se od ní očekává 
a co na ni život naložil, balancuje 
tedy na hraně vzpoury a depre-
se.       (Pokračování na straně 5.)

Vyberte si svého autora
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KISS 16. 11. ve Studenci
Nejde o slavnější americké idoly několika hudebních generací, ale 

o velmi úspěšný revival Kiss Czech Company, který přijal pozvání 
skupiny BAGR, na jejichž taneční zábavě vystoupí se svým hodinovým 
programem. V něm nebude chybět kostýmová show, vrhání ohně a různé 
pyrotechnické efekty.

Kapela koncertuje po celé ČR, ale přízeň si získala i v Německu, Ho-
landsku a Polsku. Vydává i CD. Skladby z toho posledního, s názvem 
Decade of KISSin‘, budou 
představeny právě ve Stu-
denci, některé jsou podány 
v netradičním akustickém 
pojetí. Akce začíná ve 
20 hodin produkcí BAG-
Ru, na KISSáky přijde 
řada zhruba ve 22 hodin. 
Během netradičního stře-
dečního večera proběhnou 
i různé soutěže o zajímavé 
ceny. Vstupné 80 Kč.    -ko-

Proč nakupovat
zahradní nábytek právě nyní

Rozhodnout se k nákupu zahradního nábytku v podzimním nebo 
zimním období je věc zdánlivě nelogická. Přesto to ale může být velice 
rozumné rozhodnutí, které vám ušetří spoustu peněz.

V naší podnikové prodejně INGELD – nejen zahradní nábytek 
i v e-shopu na našem webu www.ingeld.cz pořádáme pravidelně 
podzimní a zimní výprodejové a doprodejové akce. Kvalitní zahradní 
nábytek tak u nás můžete v této době nakoupit až se slevou 40 %. 
Vybírat můžete z více jak šedesáti různých položek, ze kterých si 
poskládáte nábytkovou sestavu podle svých potřeb, představ a možností 
jak prostorových, tak i fi nančních. Pokud chcete ušetřit, nabídneme vám 
provedení bez povrchové úpravy, v opačném případě si můžete objednat 
povrchovou úpravu ve vámi zvoleném odstínu, provedenou špičkovými 
lazurami Remmers.

Jak už vyplývá i z názvu naší prodejny, v nabídce máme nejen zahradní 
nábytek z vlastní výroby, ale i spoustu dalšího zajímavého zboží. Jde 
zejména o čalouněný interiérový nábytek, skleníky a pařeniště, plastový, 
teakový a ratanový nábytek a různé drobné výrobky ze dřeva pro dům 
a zahradu. A pokud máte malé děti, najdete u nás opravdu pestrou nabídku 
dětských herních systémů.

V tomto předvánočním období nabízíme i možnost zakoupení dárko-
vého poukazu v libovolné hodnotě, který pak vaši blízcí můžou použít 
k úhradě jakéhokoliv zboží ze sortimentu naší podnikové prodejny.    

(-pi-)

nejen zahradní nábytek

Akce „Zima 2011–12“Akce „Zima 2011–12“
Akční nabídka dřevěného zahradního 

nábytku se slevami až 40 %!
Čalouněný interiérový nábytek za super ceny!

Nabídka vánočních dárkových poukázek v hodnotě
dle vlastní volby na odběr zboží z naší podnikové prodejny.

Přijďte se přesvědčit, určitě si u nás vyberete.

Provozní doba v podnikové prodejně
Pondělí – čtvrtek: 7.00– 16.00

Pátek: pouze po předchozí dohodě
Soboty, neděle, svátky: zavřeno

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

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Tel.: 566 523 414 www.ingeld.cz

Prodám
■ Rozkládací sedací soupra-
vu – starší, s úložným prostorem 
a dvěma křesly, velmi zachovalou 
(nekuřáci), cena 3.000 Kč. Dále 
prodám 90 ks nových eternitových 
šablon, barva šedá, 40×40 cm, cena 
10 Kč/ks. Levně nové náhradní díly 
na Ford Focus, model. rok 2000. 
Tel.: 774 570 571.
■ Hlavu válců po GO turbo 6 
válců Zetor 120, ND na Renault 
Laguna combi, levé dveře na Feli-
cii, bojler el. 80 l, světla na Scénic. 
Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Čtyři ráfky na kola R14, na 
čtyři šrouby k Citroënu a koupím 
čtyři ráfky R14 nebo celá kola na 
Renault Scénic. Tel.: 733 475 636. 
■  Prase ,  váha 130 kg, cena 
30 Kč/kg. Tel.: 604 894 701.
■ 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. 
■ Kojenecké věci, 0–3 měsíců. 
Tel.: 724 257 379.
■ Renault Scénic 1.9 TD, r. v. 
2002, najeto 135.000 km, dvě 
střešní okna, závěs, 6× airbag, 
počítač atd. Světlezelená metalí-
za, 78.000 Kč. Nevyužitý. Dále 
prodám malotraktor dom. výroby 
s hydraulikou. Cena dohodou. PVC 
zavlažovací potrubí asi 50 m vcel-
ku, používáno v sadech – levně. 
Jádra vlašských ořechů a jablka. 
Tel.: 775 390 322.
■ Sušičku ovoce Holden, málo 
používaná, PC 800 Kč,  nová 
cena 150 Kč. Více info na tel. 
724 819 916.
Koupím
■ Židli k pianu – otočnou. Tel.: 
777 145 277.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 

Koupím a dobře zaplatím hel-
my, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, plechové 
muniční bedýnky, zásobníky 
do zbraní, uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, vatované kabáty, 
maskovací oblečení, vyznamenání, 
b o d á k y,  d ýk y,  š avle  a  p o -
chvy k nim, nášivky, masky, čepice, 
brigadýrky atd. z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti

■ Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictvím (ulice Na Výsluní), 
cihlový, zachovalý, 2. podlaží, 
středový. Nízké náklady na vy-
tápění (plyn). Funkční komíny 
– možnost zbudování krbových 
kamen. 2 sklepy. Nejsem RK. 
Kontakt v redakci.
■ Prodám byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Cena dohodou. Tel.: 
607 517 848.
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí, 
cihlový, lodžie, sklep, 4. NP. Vo-
lejte 604 904 866, nejsem RK. Zn.: 
Nejvyšší nabídka.
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu města 
– 4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Tel.: 733 658 714.

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.

■ 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 místě, 
blízko centra. Tel.: 776 120 795.
■ Prodám RD v centru VM vhod-
ný k trvalému bydlení i ke kom. 
účelům. Tel.: 731 508 270.
■  Koupím byt 2+1  (slunný) 
v osobním vlastnictví. Volejte 
v 19–20 hodin. Kontakty v redakci.
Vyměním
■ Vyměním byt 2+1 za 1+1 plus 
doplatek. Ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 576 346.
Pronájem
■ Pronajmu zařízený pokoj 16 
m2 + příslušenství v rodinném 
domku ve Velkém Meziříčí. V po-
koji je televize, lednice, vařič. 

Cena vč. inkasa – 4.200 Kč. Tel.: 
603 726 466.
■ Pronajmeme byt v rodinném 
domě 2+1, částečně zařízený. Tel.: 
603 990 823.
■ Pronajmu garáž na ul. Na Vý-
sluní. Tel.: 777 630 617.
■ Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. ledna 
2012. Tel.: 604 375 645.

Pronajmu zařízenou garson-
ku ve středu města. Vlastní 
vchod, WC, koupelna a ku-
chyňka. Vhodné pro studenty. 
Tel.: 776 606 215.

■  Pronajmu garáž na ul ici 
Na Výsluní. Tel.: 606 956 035.
■ Pronajmu garáž ve Velkém 
Meziříčí, ulice Nad Kunšovcem. 
Tel.: 605 291 122.

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

Zubní pohotovost
Sobota 12 11. MUDr. Milena Vránová ml., Zahradní 580, Bystřice n. P., tel.: 566 688 
234. Neděle 13. 11. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., tel.: 
566 628 788. (9.00–12.00 h), telefonicky ověřte.           Zdroj: http://www.nnm.cz

v Čechových sadech,
Velké Meziříčí

info na:
www.zelenykout.cz

v Jabloňově
vás zve na tradiční

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 15.–19. listopadu 2011.

V pátek 18. 11. 2011 
od 20 hodin

TANEČNÍ ZÁBAVA,
hudba František Kratochvíl.

Rezervace na tel.: 
566 522 965, 736 762 223.

Restaurace

Soutěž o volné vstupenky na revival Kiss Czech Company a Bagr
Soutěžní otázka: Jak se jmenuje basový kytarista americké hudební 
formace KISS?
Odpověď vepište do níže otištěného kuponu a vystřižený jej doručte do 
redakce nejpozději do pondělí 14. 11. do 12 hodin. Ze správných odpovědí 
vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží volné vstupenky.                      -red-

■ Pronajmu garsonku a byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí poblíž centra. Byty 
se nachází v klidném a příjemném 
prostředí okrasné zahrady. Možnost 
pronájmu i garáže ve dvoře domu. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Nabízím k pronájmu nově zre-
konstruované byty v klidném pro-
středí ve Velkém Meziříčí kousek od 
centra s možností vlastního parko-
vání. Nejsme RK. Tel.: 603 966 737.
■ Pronajmu byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 775 714 714.
■ Nabízíme k pronájmu zre-
konstruovaný byt 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
Daruji
■ Daruji za odvoz plynový sporák. 
Volat po 18. h na tel.: 737 607 148.
■ Darujeme 4 měsíce stará ocho-
čená koťátka – kočičku a kocourka. 
Jsou zvyklá na psa. Dobří lovci 
myší. Tel.: 605 182 943, 604 624 667.

Různé

Dojíždíte pravidelně z Vel-
kého Mezi ř íčí a okolí do 
Brna, Prahy, Jihlavy, př í-
padně kamkoliv jinam? Pak 
by vás mohl zajímat web 
spolujezdci.JdeSeNaTo.cz, 
kde se snažíme sdružovat co 
nejvíce lidí z našeho okolí, 
kteří někam dojíždí. Tento 
web poskytuje jednoduchý ná-
stroj pro organizaci spolujízd 
a domlouvání spolujezdců pro 
Velkomeziříčáky.

■ 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.

(Pokračování ze strany 4.) Krize řeší útěky, alkoholem a sebepoškozo-
váním. Obrázek o obyčejné holce, jíž se během jednoho roku udá příliš 
mnoho nepěkných věcí na to, aby je mohla unést bez duševního úrazu, 
není zrovna utěšený: kdepak nějaké velké přemýšlení, četba poezie nebo 
orientace na duchovno, touha po práci v neziskovce či osobní angažo-
vanost v otázce světového míru a záchrany naší planety. Kromě záliby 
v knížkách a fi lmech především chlast, jídlo, hadříky a chatování s ka-
marády plus častá konfrontace s přebytky vlastního vzteku, lenosti a až 
bezcitného sobectví. Taková ale gradující puberta mnohých jednoduše je. 
A je to těžké – pro děti, pro rodiče, pro okolí. Žádná chyba v tomto čase 
není omluvena a její stopy zahlazeny. Je to smutný příběh. Přečtěte si jej.

Před časem byla v knihovně na besedě socioložka Jiřina Šiklová. 
Beseda měla značný úspěch, proto jsme nezaváhali, když jsme zjistili, že 
jí vychází další titul a koupili ho. Zde ho máte: jmenuje se Bez ohlávky 
a je to kniha rozhovorů, které s autorkou vedli žurnalistka Magdalena 
Čechlovská a evangelický farář a vedoucí nakladatelství Kalich, kde kniha 
vychází, Michal Plzák. Jiřina Šiklová je sice uznávaná pedagožka, socio-
ložka, spisovatelka i glosátorka, ale svoje memoáry asi nikdy nenapíše. 
Tak trochu je proto supluje tato kniha rozhovorů. Zaujme životopisným 
líčením sebeironické intelektuálky, která každé své rozhodnutí zpětně 
analyzuje: svůj vstup do KSČ, roli při Pražském jaru, politickou perze-
kuci, kurýrní práci, roční vězení i porevoluční aktivity včetně založení 
Genders Studies. Stranou nezůstalo ani její soukromí, které je, jak se 
ukazuje, často skrytou motivací významných rozhodnutí.

Abych se přiznala, na další knize mne nejprve zaujal její půvabný přebal. 
Ta kniha prostě padne do oka. Působí nostalgicky a jemně, nabádá k ote-
vření. Francouzská univerzitní profesorka latiny a spisovatelka Blandine 
Le Calletová se českým čtenářům představuje poprvé. Ve Francii její kniha 
Věnečky sklidila úspěch i literární ceny a byla dokonce zfi lmována. Čtenář 
se stává čestným hostem na svatbě, kde se seznamuje s řadou zábavných 
portrétů přítomných svatebčanů. Uvidíte svatbu ve venkovském kostelíku 
postupně očima několika lidí: například malé nevěstiny neteře Pauline nebo 
venkovského kněze. Postupně se něžný a ironický obrázek zatemňuje a vy-
chází najevo dávné křivdy, utajené problémy, zakázané myšlenky jednotli-
vých aktérů. Dojdeme tak až k velkému fi nále, kde je odhaleno temné rodinné 
tajemství. Konec ovšem je tak trochu zahrán do… Ale to už si přečtěte sami.

A abych neošidila ani děti, poslední titul s překrásnými ilustracemi 
Vlasty Baránkové je právě pro ně. Nenápadný název Když je pěkné poča-
sí ovšem neuvádí knihu o meteorologii ani příručku o správné konverzaci 
s Angličanem. Co se v ní skrývá, pochopíte hned, jak uvidíte jména autorů: 
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Ano, jsou to písničky, pohádky operky 
– jak říkají autoři. V minulé knížce Mám v hlavě myš Lenku měl Svěrák 
se Šípem dobrý nápad – proměnit některé pohádky v operky. A protože 
zaujali a uspěli, pokračují v tom i v Pěkném počasí. Tady takto upravili 
pohádky O šípkové Růžence a O dvanácti měsíčkách. Najdete je zde nejen 
s krásnými obrázky, ale i s notami a doprovodnými akordy. Děti je tak 
snadno mohou nastudovat jako představení pro kamarády nebo rodiče. 
Vešlo se sem ještě i deset Svěrákových a Uhlířových písniček.

Přeji vám krásné chvíle s knihami, které dovedou zahnat podzimní 
splíny…                                                          Jarka Šumpelová, MěK VM

Vyberte si svého autora
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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

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

Přijďte nás navštívit v nově otevřeném světelném studiu, 
kde nabízíme:
nástěnná a stropní svítidla (vestavná 230 V, vestavná 12 V, 
přiřazená svítidla, lankový systém); kuchyňská, koupelnová, 
dětská, klasic-
ká, úsporná mo-
derní svítidla, 
lampy a lam-
pičky, venkovní 
a LED.

Nově VÁNOČNÍ SVÍTIDLA!
Hlavní sortiment prodejny:
* ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

kabely, vodiče, zásuvky, vypínače, jističe, stykače, nulovací můst-
ky, propojovací hřebeny, dráty, rozvaděče, stahovací pásky, izo-
lační pásky, vidlice, svorkovnice, svorky, ventilátory, rozvodnice, 
kabelová oka, hromosvodový materiál, vývodky na ploché kabely, 
ořezávače VN kabelů, komplet elektrické nářadí a mnoho jiného.

* SVÍTIDLA
lustry, přenosné lampy, bodová a průmyslová svítidla, světelné zdroje, trafa…                                    (-pi-)

Předpoklady uchazeče:
■ státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s tr-

valým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost 
českého jazyka,

■ vysokoškolské vzdělání, 
■ předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů,
■ znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
■ řidičský průkaz skupiny B,
■ praxe min. 1 rok (vítána praxe v řídící funkci),
■ vysoké pracovní nasazení, časová f lexibilita, 

odpovědný přístup k plnění úkolů,
■ komunikační a vyjednávací schopnosti.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
■ jméno, příjmení a titul,
■ datum a místo narození uchazeče,
■ státní příslušnost uchazeče,
■ místo trvalého pobytu uchazeče,
■ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana,

■ telefonické spojení,
■ termín možného nástupu do zaměstnání,
■ datum a podpis uchazeče.

Výhody uchazeče:
■ znalost alespoň jednoho světového jazyka,
■ praxe v oblasti výkonu veřejné správy.

Nabízíme:
■ perspektivní pozici
■ možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu.

K přihlášce je nutno přiložit:
■ životopis s uvedením údajů o dosavadních 

zaměstnáních, odborných znalostech a doved-
nostech,

■ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsí-
ců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem,

■ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání,

■ lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 
zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 11. platové třídy 

dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude založen jmenováním na dobu neurčitou.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 18. 11. 2011 do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka MěÚ ing. M. Švaříčka, Radnická 29/1, 

594 13 Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Společnost Draka Kabely, s. r. o., hledá pracovníka – 
OSVČ, (nikoliv do zaměstnaneckého poměru) na pozici:

EKOLOG
– externí pracovník
– cca 14 hodin týdně

Požadavky:

– SŠ, VŠ vzdělání v oblasti životního prostředí (ŽP)
– Znalost legislativy v oblasti ŽP
– Znalost systému ISO 14001
– Znalost problematiky ŽP
– Aktivní znalost AJ

Náplň práce:

– Zpracování dokumentace EMS dle ISO 14001
– Vedení evidence odpadů
– Zpracování zákonných hlášení v oblasti ŽP
– Provádění kontrol v oblasti ŽP
– Monitorování vlivu na ŽP
– Implementace veškerých právních a jiných požadavků 

v oblasti ŽP
– Školení v oblasti ŽP

Zájemci, zasílejte své životopisy na personální oddělení spo-
lečnosti Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké 
Meziříčí nebo na e-mail. adresu petra.urbankova@draka.com, 
tel.: 566 501 581. Na základě písemných životopisů budete 
vyzváni k výběrovému řízení.

V prodejně GRUNDline jsme pro vás připravili
VÁNOČNÍ POUKAZ
jako skvělý dárek pro vaše blízké!

Hodnotu poukazu si zvolíte sami. Platnost 12 měsíců.
Při nákupu poukazu si můžete vylosovat slevu 3, 5, 8, 10 %.

Jedinečná možnost jak splnit přání 
a výběr dárku nechat až na vhodnější dobu.

Podzim s nábytkem NEKO
Nákupy se sv. Martinem

Vážení zákazníci, nábytek NEKO vás srdečně zve do naší prodejny 
na SVATOMARTINSKÉ NÁKUPY od 1. – 17. 11. 2011.

K vaší objednávce či nákupu nad 4 000 Kč dostanete dárek,
a to, dvě láhve Svatomartinského vína (bílé a červené). 

Víno u nás bude možno vyzvednout od 11. 11. 2011 od 11.11 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Nábytek NEKO Náměstí 165 Velké Meziříčí
tel. 566 524 662, www.neko-vm.cz

Nepůjde el. proud
Dne 10. 11., 7.15–15.15 h: odběr. stanice D. Heřmanice (tábor Nesměř, 
č. 200154), trafostanice VM lihovar (č. 201007), D. Heřmanice T-mobile 

(č. 218055), odběr. stanice Nesměr, 
celá obec Petráveč, skládka, hájen-
ka, jatka, Letná, Františkov 487, 
952, Osové (vodovod č. 16), Petrá-
več 29, 30, 33. Dne 10. 11., 7.30–
15 h: VM, ul. Čechova 1630/38, 
1844/42, 214/44, 991/40.    -E.ON-

Imao electric se představuje

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínka

KINO JUPITER – LISTOPAD 

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

při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC – LISTOPAD, PROSINEC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
15. 11. přednáška Alpy Mgr. Tomáš Holcner
22. 11. přednáška Normandie – Bretaň Libor Smejkal
 6. 12. přednáška Tuva – součást Sibiře Svatava Drlíčková
13. 12. přednáška Živý betlém Měřín (záznam z r. 2010) Mgr. Oldřich Hnízdil
27. 12. přednáška Co mě zaujalo ve Finsku Mgr. Petr Doležel

-prog-

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 Ko-
menského 6, tel.: 566 522 538, (případně DPS na 
ulici Zdenky Vorlové 2001, tel.: 566 520 154).     -jj-

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 zachycené 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

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.

Sestavujeme pro rok 2012

Výstavní kalendář
Městské knihovny Velké Meziříčí.

Nabízíme prezentaci díla amatérům i profesionálům.

V případě zájmu se bez obav obraťte osobně 
či telefonicky
na ředitelku instituce Mgr. I. Vaňkovou!

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
Středa 16. v 18.30 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Na všech klíčových postech najdete fi lmové ikony, ať jsou to producenti 
S. Spielberg a R. Howard, scenáristé Star Treku a Transformers Roberto 
Orci a Alex Kurtzman a především režisér J. Favreau, který natočil oba 
díly Iron Mana. Před kamerou pak uvidíte Daniela Craiga  a Harrisona 
Forda. Akční sci-fi  fi lm, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 118 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA 
Režie: G. Ficarra, J. Requa. V hlavní roli J. Moore, S. Carell, R. Bow-
ling. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 118 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
JANA EYROVÁ
Režie C. Fukunaga. V hlavní roli M. Wasikowska, J. Bell, S. Elliotová, 
H. Grainger a další. Romantické drama Velké Británie, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 120 minut
Čtvrtek 24. v 19 hodin
Filmový klub
ÚTĚK
 Drama Francie 2009. Režie F. Ozon. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 88 minut
Pátek 25. v 19.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Režie H. Joost, A. Schul-
man. Horor USA, původní znění, české titulky.Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 84 minut
Sobota 26. v 18.30 hodin
OŠETŘOVATEL
V hlavní roli R. Dawson a L. Bibb. Rodinná komedie USA, český dabing. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 104 minut

Roky plynou jak tiché řeky proud, 
jen vzpomínky zůstanou a nedají 
zapomenout.
Dnes, 9. listopadu 2011, to je již 
10 roků, co nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan 
František Dobrovolný
z Horních Heřmanic.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Poděkování – Nedovolte mozku stárnout
Než mi paměť vypoví, cítím milou povinnost poděkovat té, která měla 
odvahu připravit pro nás věkem dostižené osm nesmírně příjemných 
dvouhodin.
Pro nás zhruba dvacítku žen a čtveřici mužů, to, milá paní ředitelko 
Ivanko Vaňková, bylo nesmírné užitečné zpestření jinak už poněkud 
„příliš klidného“ života. Tvou zásluhou jsme poznali, že na tom nejsme 
nebo nemusíme být se svými rozumovými schopnostmi  zas tak zle, že 
nám paměť ještě slouží nebo sloužit může. Je třeba si jen pamatovat, jak si 
máme pamatovat, co si chceme pamatovat. Věřím, že pro nás připravuješ 
ještě nějaké to pokračování a předem ti jménem všech frekventantů děkuji.
Bylo to překrásné a nebylo toho dost.

Jiřina Kácalová

Poděkování za divadelní představení
Dne 22. 10. 2011 se konalo v kulturním domě v Borech benefi ční divadelní 
představení České nebe, zahrané ochotnickým spolkem Tyjátr z Křižano-
va. Výtěžek z akce 6.550 Kč byl věnován sdružení SRDÍČKÁŘI (sdružení 
rodičů dětí se srdečními vadami – www.srdickari.cz).
Ochotníci vytvořili úžasnou atmosféru a patří jím velké DÍK. Poděkování 
patří i těm, kteří se zapojili do příprav, průběhu a úklidu.

Děkujeme, pořadatelé.

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit s naší milova-
nou manželkou, maminkou a babičkou, 
paní
Janou Holubovou.

Zarmoucená rodina

MS Hrbov vás srdečně zve na

Zveme vás na

která se koná 19. 11. 2011 v KD Hrbov od 20 hodin. 
K tanci a poslechu hraje TOTO Band. 
Myslivecká kuchyně, bohatá tombola. 

3. 12. 2011, Hotel Jestřábec.
K tanci a poslechu hraje p. Kratochvíl.



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).

Přehled dalších koncertů v rámci KPH:
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 recitál – koncert mladých umělců
18. 5. 2012 Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto
Recitály se konají v koncertním sále, začínají v 19.30. Více informací 
o KPH najdete vždy v aktuálním čísle na straně 8 našeho týdeníku.

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 ho-
din ve velkém sále Jupiter clubu. 
Vstupné 300 Kč. Rezervace a prodej 
vstupenek na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).
Koncert v duchu rock-and-rollu 
a country populárního českého 
zpěváka Pavla Bobka, připravený 
ve spolupráci s muzikanty pod vedením kapelníka a multiinstrumen-
talisty Luboše Maliny. Tato doprovodná skupina s názvem Malinaband 
je sestavena ze členů kapel Druhá tráva, AG Flek, a dalších. V průběhu 
vystoupení zazní nejen skladby z posledního alba Pavla Bobka Víc nehle-
dám, ale samozřejmě také nejpopulárnější písně z jeho celoživotní kariéry.

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 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. Vstup-
né 300 Kč. 
Rezervace a prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004 (001).

Loutkové divadlo
Sobota 19. 11. 2011 od 15 hodin na malé 
scéně loutkové divadlo s názvem 
O PYŠNÉ KOZE.
Vstupné 35 Kč, rezervace vstupenek na 
tel.: 566 782 004-5, program. oddělení 
JC. Rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to 
po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 
14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky 
do volného prodeje.

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. 
Výzva k odběru rezervovaných vstupenek!
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 DIVADLA

 RŮZNÉ

 KONCERTY

 VÝSTAVY

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

Žena Vlčí mák
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 působi-
vosti. Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.
Jednotlivé vstupné 290 Kč, rezervace na 
tel.: 566 782 004 (001).

Plesy v bílém
Pořádá Jupiter club, s. r. o. a taneční škola Starlet Brno manželů Bury-
anových.
► Pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 19 hodin je 

Bílá prodloužená v pátek 11. 11. 2011 od 19 hodin.
► Pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 17 hodin 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. Prodej vstupenek na 
program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005).

Adventní světýlka
S blížícím se časem vánočním zveme srdečně děti a rodiče k rozsvěcení 
světýlek na náměstí. Vezměte s sebou světýlka v podobě lampionů, 
svíček, prskavek…
► Rozsvícení vánoční výzdoby
► Vystoupení pěveckého sboru Harmonie
► Nebeský pošťák
► Balonky štěstí
► Divadelní pohádka ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
neděle 27. 11. 2011 začátek v 16.45 hodin

Jupiter club, s. r. o., výstavní síň JC
BAREVNÝ SVĚT IVY BALABÁNOVÉ
DO 30. 11. 2011
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin, neděle 14–16 hodin.

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 velkém sále.
Rezervace a prodej vstupenek na program. 
oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004-5. 
Vstupné 100 Kč.

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

Český svaz žen Velké Meziříčí, o. s., a Jupiter club, s. 
r. o., Velké Meziříčí pořádají ve dnech 13. až 15. pro-
since 2011 ve velkém sále JC vánoční výstavu s názvem
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ.
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Ti, kteří mají zájem se na této výstavě prezentovat svými výrobky 
se mohou nahlásit na tel.: 566 782 004-5 nebo 774 248 061.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON vás zvou na koncert
VÁNOČNÍ STETSON
aneb
Nad horama vyšla hvězda,
který se koná v sobotu 10. 12. 2011 od 20 hodin ve velkém 
sále Jupiter clubu.

Vánoční koncert zpestří vystoupení 
Ilonky Havlátové a dětí z MŠ Klíček 
Sokolovská z třídy Berušek (Gábin-
ka Hutrová, Valentýnka Vrátilová, 
Terezka Dvořáková, Terezka Cha-
lupová a Matýsek Kovář). V první 
části zazní písničky, které jistě pohladí po 
duši a připomenou, že Vánoce se kvapem blíží. Ve druhé části 
kapela Stetson bude hrát k poslechu i k tanci. 
Zveme vás na vánoční posezení při svíčkách. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč.
Rezervace vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004-5.

HLEDÁME PÍSEMNOSTI 
A FOTKY Z HISTORIE JC

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně 
společenské organizace – Jupiter clubu, s. r. o. 
Rádi bychom v připravované publikaci zachy-
tili 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 žá-
dostí – 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.

Foto: archiv redakce

Foto: archiv redakce
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STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

FOTBAL

6. kolo
Extraliga

HC Bory – Technické služby 6:7
Kabelka P. 2, Kuchař 2, Trejbal, 
Dvořák – Vítek 3, Šmejkal, Kožený 
M., Pospíšil, Šlapal O.
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Vídeň 6:1
Strnad 2, Pyrochta, Pospíšil, Nová-
ček, Klouda – Janák
Sanborn – SK Netín 3:5
Lorenc 2, Gryč – Dvořák 2, Plhák 
T., Plhák M., Černý
 1. Sanborn VM 6 5 0 1 42:18 10
 2. SK Netín 6 5 0 1 38:23 10
 3. Technické služby VM 6 5 0 1 39:29 10
 4. HC Bory 6 3 1 2 41:31 7
 5. SK Omega VB 5 2 1 2 20:16 5
 6. Agromotor VM 5 2 0 3 27:28 4
 7. SK Afcon Kunšovec VM 6 2 0 4 29:33 4
 8. HC Lukáš 5 2 0 3 22:36 4
 9. Auto Dobrovolný VM 5 1 0 4 21:35 2
10. SK Vídeň 6 0 0 6 12:42 0

1. liga
HC Tasov – HC Benetice 4:1
Páral 2, Sláma, Hamáček – Krej-
čí

Horní Heřmanice – SK Pikárec 3:5
Tomek 2, Šilhan – Hudec 2, Chrást, 
Vařejka, Broža
River VM – NHÚ Balinka VM 3:2
Chmelíček, Solař, Dufek – Vacula, 
Strádal
Farma Měřín – SK Lavičky 10:2
Štoček J. 2, Štoček F. 2, Mužátko, 
Kocanda, Kožený, Kašpar, Oulehla 
2 – Nevěčný, Štěpánek
SK Stránecká Zhoř – SPL Rado-
stín n. O. 7:7
Urbánek 3, Kazda, Necid, Vlach, 
Bartušek – Hošek 2, Krejčí 2, Hu-
bený, Špatka, Pešek
 1. HC Tasov 6 4 1 1 18:13 9
 2. Stránecká Zhoř 6 4 1 1 32:29 9
 3. SPL Radostín n. O. 5 3 1 1 21:15 7
 4. HC Pikárec 6 3 1 2 26:23 7
 5. Farma Měřín 5 3 0 2 31:21 6
 6. River VM 5 3 0 2 16:14 6
 7. NHÚ Balinka VM 6 2 1 3 18:20 5
 8. HC Benetice 5 2 0 3 15:18 4
 9. Horní Heřmanice 5 1 1 3 16:20 3
10. HCF Dráhy VM 5 1 0 4 10:19 2
11. SK Lavičky 6 1 0 5 21:32 2

-vid-

1. 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 2. třída
V. Bíteš B – Nedvědice 5:1 (1:0)
Branky: Rozum David 4, Klusák 
Michal – Vojta Karel; Rozhodčí: 
Soukup Jiří; ŽK: 1:4; ČK: 0:1.
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 13 9 2 2 34:6 29
 2. Rad. Svratka 13 8 1 4 29:21 25
 3. Nedvědice 13 8 0 5 43:29 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

FC VM – Tatran Bohunice 3:1 
(2:0)
Branky: 2x Polanský (36.) a (53.), 
Štefka (26. pen.) – Buchtík (52.). 
Rozhodčí: Černý – Rosický, Slezák
Karty: žlutá – Hejtmánek (47.), 
Štefka (89.). Sestava: Dohnal (46. 
Pöpperl) – Maloušek, Štefka, Ja-
hoda, Bradáč (55. Rosický) – Rá-
ček (65. Bárta), Prchal, Láznička, 
Kameník – Polanský (73. Š. Ostrý) 
– Hejtmánek (60. Pól)
Poslední zápas podzimu jsme ode-
hráli na domácím hřišti s Bohuni-
cemi. Na začátku utkání ve 2. min. 
se do velmi dobré šance dostal 
Hejtmánek, ale jeho střela skončila 
mimo bránu, stejně jako v 8. min. 
V 11. min. zahrozili hosté, ale jejich 
střela skončila těsně vedle tyče. Ve 
14. min. host. Buchtík nepříjemně 
zatopil v bráně Dohnalovi, který 
střelu z 30 metrů letící pod břevno 
vyrazil excelentním zákrokem na 
roh. O dvě minuty později musel 
Dohnal zastavit nebezpečnou akci 
hostů. Ve 26. min. po faulu ve vápně 
na Prchala, proměnil následnou pe-
naltu Štefka. O čtyři minuty později 
mohl vstřelit další gól Štefka, ale 
v gólové šanci hlavičkoval těsně 
vedle pravé tyče. Ve 36. min. indi-
viduální akce Polanského skončila 
gólem. V závěru utkání po centru 
Ráčka do vápna si málem vstřelil 
vlastní gól host. obránce.
Ve druhém poločase v 52. min. po 
centru ze strany do malého vápna 
se hlavou trefi l do šibenice Buch-
tík, který nedal Pöpperlovi žádnou 
šanci. Bohunice se nestačily ani do-

radovat a po půl minutě inkasovaly 
rychlý gól, když Polanský šel sám 
z půlky na brankáře a kličkou mu 
vsítil gól. V 56. min. po zblokované 
přihrávce se míč dostal k Ráčkovi, 
který zkoušel přehodit brankáře, ale 
střela letěla nad břevno. V 62. min 
nebezpečnou střelu Buchtíka vy-
razil Pöpperl na roh. V 83. min. 
následovala krásná individuální 
akce a ukázka rychlosti v podání 
Bárty, který krásně předložil míč 
Lázničkovi, jenž nepochopitelně 
minul bránu v jasné gólové šanci.
„V zápase jsme hodně často na-
kopávali dlouhé míče vzduchem 
jako soupeř, místo toho, abychom 
hráli kombinačně po zemi. Po herní 
stránce nemůžu být tolik spokojen, 
ale po výsledkové ano. Jsem rád, že 
jsme v posledním zápase podzimní 
části vyhráli a získali důležité 
body k záchraně,“ zhodnotil utkání 
trenér Libor Smejkal ml.          -ls-

Mladší dorost
1. SK Prostějov – FC VM 3:2 (1:0)
Střelci hosté: 50. Nápravník a 61. 
Benda. Sestava: Bartošek – Benda, 
Voneš, Novotný, Juda – Nevoral, 
Nápravník, Votoupal, Kurečka 
(49. Ráček) – Horký (68. Prchal), 
Komínek (60. Pavlíček).
FC VM – Tatran Brno Bohunice 
0:4 (0:1)
Sestava: Kučera – Benda, Voneš, 
Novotný, Juda – Nevoral, Náprav-
ník (68. Chytka), Votoupal, Ku-
rečka (50. Pavlíček). – Horký (40. 
Zsihovics), Komínek (60. Prchal).
Velkomeziříčští hráči nastoupili 
v posledním zápase proti soupeři 
z popředí tabulky. Ten hned od 
úvodních minut jasně ukázal, kdo 

Jihomoravská liga
Mladší žáci

TJ Sokol VM – SK Kuřim utkání 
13:14 (10:8)
Osobní obrana 10:8, rozstřel 8:6
V osobní obraně jsme se sice ujali 
vedení 2:1, pak už ale převzal ini-
ciativu soupeř, který dokázal lépe 
zakončovat svoje šance a až do 
9. minuty si udržoval těsné vedení. 
V závěru jsme zlepšili pohyb po 
hřišti, což kluci vyjádřili i brankově 
a vyhráli 10:8.
V utkání jsme začali dobře a pře-
devším zásluhou Vojty Drápely 
a Filipa Svobody jsme si udržovali 
mírné vedení až do poločasu (10:8). 
V druhé půli se přestala dařit střelba 
a dobrý pohyb spojek Kuřimi nám 
dělal problémy. V bráně naštěstí 
několikrát podržel Petr Kůra. Bohu-
žel, neproměňování šancí, kterých 
bylo příliš mnoho, nás stálo body 
a prohráli jsme těsně 13:14.
Sestava a branky: Kůra Petr – 
Svoboda Filip 11, Drápela Vojtěch 
10, Buchta Dominik 1, Kratochvíl 
František 1, Svoboda Vojtěch, 
Hnízdil Jan, Babáček Kamil, Bárta 
Samuel, Benda Jakub, Šroler Domi-
nik, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.

Starší žáci
TJ Sokol VM – SK Kuřim 40:15 
(21:9)
Po počátečním oťukávání jsme 
zjistili, že soupeř bude patřit do 
kategorie slabších. Vysunuli jsme 
obranu, kde Tomáš Stupka s Fili-
pem Svobodou aktivně napadali 
spojky Kuřimi. Lehce jsme sbírali 
nepřesné míče soupeře a přecházeli 
do rychlých útoků, které zakončoval 
především Martin Fiala. Po celé 
utkání na brankovišti vytvářeli 
neprůchozí prostor Michal Ambrož 
s Filipem Macounem. Pokud došlo 
na postupný útok, tak to vzal na sebe 
„šuter“ Tomáš Blaha autor šestnácti 
branek. Je nutné pochválit také 
výborně chytajícího Vojtu Drápelu, 
který zakládal rychlé brejky. Po 
kolektivním výkonu jsme v jedno-
stranném utkání Kuřim porazili 
přesvědčivým výsledkem 40:15.
7 m hody 0/0:2/2, vyloučení 0:1.

Sled branek: 2:1, 7:2, 16:4, 18:8, 
21:9, 25:12, 33:13, 36:14, 40:15
Sestava a branky: Vojtěch Drápela 
– Blaha Tomáš 16, Stupka Tomáš 
12, Fiala Martin 6, Svoboda Filip 
3, Macoun Filip 2, Ambrož Michael 
1, Frejlich Tomáš, Pažourek Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.                -šid-

Oblastní přebor
Východní Čechy, starší žákyně

Turnaj Velké Meziříčí
V pořadí třetí soutěžní turnaj začaly 
naše hráčky velice zdařile a nad 
favorizovaným celkem Havlíčkova 
Brodu se držely v neustálém vede-
ní. V závěru první části hrací doby 
soupeřky srovnaly brankový poměr 
a po změně stran již měly více ze hry. 
V závěrečné pětiminutovce se nám 
podařilo ještě srovnat, ovšem sou-
peřky potrestaly naše promarněné 
šance a radovaly se z těsného vítěz-
ství. Ve druhém soutěžním utkání 
jsme nedůraznou obranou museli 
neustále dotahovat náskok Pardubic-
kých. Po přestávce se nám bojovnos-
tí podařilo snížit až na dvoubranko-
vý rozdíl, soupeřky však následně 
rychlými a nápaditými akcemi 
nepřipustily žádné drama. Poslední 
souboj proti hráčkám Žirovnice jsme 
již dokázali od prvních minut dostat 
pod kontrolu a zejména zlepšeným 
výkonem ve druhém poločase sta-
novili výrazné vítězství a zajis-
tili si tak třetí turnajovou příčku.

Výsledky:
Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 16:18 (9:9)
Sokol VM – SHK D-P Pardubice 
22:26 (10:15)
Sokol VM – Slavoj Žirovnice 
24:11 (10:6)

Tabulka:
1. Havlíčkův Brod 58:44 6
2. Pardubice 58:48 4
3. Velké Meziříčí 62:55 2
4. Žirovnice 29:60 0
Hrály: Šabacká Jarmila – Koude-
lová Eliška (20), Janečková Denisa 
(16), Závišková Kateřina (10), Ne-
jedlá Michaela (8), Bačová Soňa (4), 
Kopečková Kateřina (2), Uhlířová 
Eva, Zezulová Veronika (1). Trenéři 
Záviška, Vidlák.                    -záv-

Mladší žáci ve 
vyrovnaném utkání 
porazili Horáckou 

Slavii Třebíč
Mladší žáci

HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky a asistence HHK: 46. Řepa, 
57. Úlovec (Pacal). Sestava HHK: 
Svoboda – Bezák M., Bíbr, Barák, 
Janoušek, Karásek, Krůza, Pacal, 
Úlovec, Havliš, Juda M., Řepa, 
Třeštík, Šandera, Báňa M., Pražák. 
Rozhodčí: Pospíšil, Pekárek. Vylou-
čení: 1:3, bez využití. Diváků: 73.

Starší žáci
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
Sestava HHK: Juda J. – Kampas F., 
Bezák D., Pacalová, Báňa D. – Str-
nad, Dundálek, Kapusta – Šilpoch, 
Nevěčný, Pavelka. Rozhodčí: Po-
spíšil – Pekárek, Sysel. Vyloučení: 
2:2, bez využití. Střely na branku: 
13:51. Diváků: 27.

Program na tento týden:
Sobota 12. 11. 2011
HHK mladší žáci – HC Chotěboř, 
začátek utkání v 9.30 (zimní sta-
dion Velké Meziříčí); HHK starší 
žáci – HC Chotěboř, začátek utká-
ní ve 12.00 (zimní stadion Velké 
Meziříčí)
Neděle 13. 11. 2011
HHK mladší žáci – HC Ledeč nad 
Sázavou, začátek utkání v 10.00 
(zimní stadion Velké Meziříčí); 
HHK dorost – VSK Technika Brno, 
začátek utkání ve 14.15 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)      -hhk-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM A – TJ Třebíč D
2579:2657 * 2,5:5,5
Starý 415:404 Toman J.
Kováč 401:468 Toman P.
Lavický B. 443:418 Kožina
Baloun 455:455 Šplíchal
Lavický Ji. 412:454 Novotný
Korydek 453:458 Kasáček
Áčku se letos nedaří a opět pro-
hrává.

Krajská soutěž Vysočiny –
skupina B

TJ Spartak VM C – TJ Spartak 
Velké Meziříčí B
1607:1678 * 1:5
Weiss  398:407 Badalík
Bača  404:383 Kamenský
Lavický F. 404:427 Lavický Jo.
Mátl 401:461 Víteček

Béčko v derby splnilo roli favorita 
a duel vyhrálo.
TJ Spartak Velké Meziříčí D – 
TJ BOPO Třebíč C
1621:1604 * 5:1
Mičková K. 393:339 Brabencová
Fajmonová 400:383 Kolářová
Trnka 394:450 Ježková
Mička 434:432 Krutišová
V prvním víkendovém dvojzápasu 
dokázal tým porazit zkušenější 
hráčky z Třebíče.
TJ Spartak Velké Meziříčí D – 
TJ Start Jihlava B
1610:1585 * 5:1
Mičková 411:394 Janovský
Fajmonová 360:394 Němcová
Trnka 434:412 Zvolánek
Mička 405:385 Paluska
I v neděli se tým svezl na vítězné 
vlně, když porazil nečekaně lídra 
tabulky.                                    -sta-

V neděli 6. 11. 2011 se uskutečnil 
další hokejový turnaj. I tento-
krát byli naši nejmenší zástupci 
úspěšní a odvezli si další zlatou 
medaili. Porazili Jihlavu 3:9 a Tře-
bíč B 9:2.
Branky: Švejda P. 5×, Zdvihal 

Š. 4×, Jašek P. 2×, Kuřátko Š.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Zdvihal 
Š., Jašek P., Kuřátko Š.,Bíbr D., 
Katolický M., Strádal T., Hammer 
D., a trenér Nekvasil K., asistent 
trenéra Švejda P. st.

Text a foto: -jud-

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TJ Rovečné B – ST VM B 6:12
Body: Klíma Tomáš 3/1, Skryja 
Marek 3/1, Šoukal Slavomír 2/2, 
Brabec Jaroslav 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal; Skryja, 
Brabec
SK Sázava – VM C 8:10
Body: Buk Martin 4/0, Bednář Ivan 
4/0, Kořínek Stanislav 1/3, Vodák 
Petr 0/4
Čtyřhra: Buk, Kořínek
ST VM D – TJ Velká Losenice 
13:5
Body: Zelený Tomáš 4/0, Zelený 
David 4/0, Vodák Petr 2/2, Juda 
Zdenek 2/2
Čtyřhra: Zelený Tomáš, Vodák
ST VM E – Polnička C 18:0
Body: Zelený David 4/0, Juda 
Zdenek 4/0, Prachař Václav 4/0, 
Minařík Jakub 4/0
Čtyřhra: Prachař, Minařík; Juda, 
Zelený
O víkendu dokázala všechna naše 
družstva zvítězit. Béčko udolalo sil-
né Rovečné a potvrdilo prozatímní 
první místo v tabulce. V utkání se 
dařilo všem hráčům. Výborné střet-
nutí se odehrálo v OP 2. Naši hráči 
sesadili z první pozice Sázavu a vy-
hráli nejtěsněji 10:8. Nejlépe hráli 
Buk s Bednářem. Déčko potvrdilo 
roli favorita a Velké Losenici ne-
dalo šanci k úspěchu. Bratři Zelení 
neprohráli ani jednu dvojhru. Naše 
poslední družstvo posílené hráči 
z déčka deklasovalo Polničku, která 
odjela s debaklem 18:0.
Dne 12. 11. zajíždí áčko k dvojzápa-
su do Jihlavy a Chotěboře. Začátek: 
11.00 Jihlava; 17.30 Chotěboř.
Veškeré informace, tabulky, úspěš-
nosti atd. o stolním tenisu na-
jdete na internetových stránkách 
www.stis.ping-pong.cz            -pk-

LHOTKY
Krajský přebor 3. třídy

SK Sokol Lhotky A – TJ Sokol 
Černovice A 10:5
Sestava Lhotky: Doubek 2, Chylík 
1, Lavický 4,5, Nevrtal Z. 2,5
SK Sokol Lhotky A – Spartak 
Pelhřimov C 7:10
Sestava Lhotky: Doubek 0,5, Lavic-
ký 3,5, Nevrtal T. 1,5, Nevrtal Z. 1,5

Okresní přebor 2. třídy
Orel Bystřice n. P. A – SK Sokol 
Lhotky B 11:7
Sestava Lhotky: Chylík 2, Nevrtal 
T. 3,5, Nevrtal Z. 1, Vondrák 0,5
SK Nové Dvory A – SK Sokol 
Lhotky B 8:10
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Marek, 
Nevrtal T. 3,5, Nevrtal Z. 3,5

Okresní přebor 4. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Jámy 
A 11:7
Sestava Lhotky: Krčál 2, Kupka V. 
2, Rössler 3,5, Vondrák 3,5
SK Sokol Lhotky C – TJ Poděšín 
B 11:7
Sestava Lhotky: Holubář P. 1, Krčál 
4,5, Kupka V. 2, Vondrák 3,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – TJ Malá 
Losenice B 6:12
Sestava Lhotky: Holubář F. 0,5, 
Kupka M. 2,5, Kupka V. 2, Marek 1
SK Nové Dvory B – SK Sokol 
Lhotky D 11:7
Sestava Lhotky: Holubář P., Kupka 
M. 2, Kupka V. 3,5, Marek 1,5

-chyl-
OSLAVICE

TK Autocolor Oslavice A – 
TJ Nové Město 10:8
Body: Bazala Milan 3,5, Kupka 3, 
Borůvka Vít 2,5, Klusáček 1
TK Autocolor Oslavice B – Netín 
8:10
Body: Kupka Jiří 3,5, Štěpánek 
Jiří 2, Šoukal František 1,5, Trutna 
Jaroslav 1                              -šou-

bude na hř išti pánem. Domácí 
jen díky své bojovnosti a mnohdy 
i s trochou štěstí dokázali držet 
bezbrankový stav až do 36. min. 
V té však po úniku hostujícího 
hráče a po sporném kontaktu ve 
vápně byla nařízena a následně 
i proměněna penalta.
Druhý poločas začal pro domácí 
nešťastně. V 50. min. Benda při 
centru do vlastního pokutového 
území uklouzl a hostující hráč 
v klidu zvýšil na 0:2. Když navíc 
za šest minut po rychlém protiútoku 
hosté přidali třetí branku, bylo již 
po zápase. Snad jen škoda nevyu-
žité stoprocentní šance Zsihovicse, 
který po úniku Komínka a zpětné 
přihrávce na malé vápno pouze tre-
fi l brankáře. V závěru utkání hosté 
přidali ještě jednu branku a uzavřeli 
tak skóre na konečných 0:4.    -kli-

Ve středu 28. 12. 2011 pro-
běhne již 15. ročník vánočního 
turnaje o Pohár starosty měs-
ta v malé kopané.
Zájemci o turnaj nechť se při-
hlásí na tel. čísle 608 126 661 
u Dana Rause. 
Startovné ve výši 1.000 Kč 
můžete uhradit v hotovosti 
v prodejně Elektro, Radnická 
5, Velké Meziříčí. 
Pozor, omezený počet star-
tujících. 

-dr-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJFOTBAL A VOLEJBAL

HÁZENÁ

SFK Vrchovina – FC VM 1:2 (1:1)
Branky: 16. Poláček – 13. Netrda, 
89. Simr. ŽK: Görner, Hort. Divá-
ků: 520. Rozhodčí: Kůrka, Kučírek, 
Pfeifer. Sestava FC VM: Invald – 
Kozuň (46. Večeřa), Hort, Mucha 
P., Krejčí – Bouček, Souček (54. 
Vítek), Smejkal, Netrda – Görner, 
Simr na lavičce Kruba, Berka, 
trenéři Maruška, Smejkal.
V dalším divizním utkání jsme na-
stoupili opět bez zraněného Zdeňka 
Muchy a bohužel se při rozcvičová-
ní zranil i Lukáš Berka. Jako první 
se do šance dostali domácí, ale Ko-
lařík se ve vápně neprosadil. Nám 
se hned podařil rychlý protiútok, 
ale bez gólového efektu. V dalších 
minutách jsme byli svědky fotbalu 
plného osobních soubojů a nepřes-
ností na obou stranách. Ve 13. min. 
rozehrál přímý kop Radek Görner. 
Na jeho centr si nabíhal Pavel Simr, 
ale domácí gólman míč před ním 
vyrazil naštěstí k volnému Miloši 
Netrdovi, ten si dal pěkný dárek 
ke svým pátečním narozeninám 
a tvrdou střelou zaznamenal první 
gól utkání. Z vedení jsme se však 
dlouho neradovali. Domácí se hned 
po rozehrání dostali Vokounem do 
rychlého protiútoku, který odvrátil 
Jirka Hort na roh. Po jeho roze-
hrání se nám sice podařilo dostat 
míč do středu hřiště, kde jsme se 
dopustili faulu, a po něm se nám 
podařilo střelecký pokus Skalníka 
odvrátit na další rohový kop. Centr 
do vápna našel volného Smetanu, 
který ho nahrál na zadní tyč, kde 
nikým neatakovaný Poláček vstřelil 
vyrovnávací branku. Ta přinesla 
aktivitu na kopačky domácích, 
kteří v dalších minutách ovládli 
střed hřiště a vytvořili si hlavně 
ze standardních situací několik ne-
bezpečných akcí, ale bez výraznější 
brankové příležitosti. Naši hráči se 
dostali do výraznější šance až ve 
33. min, když Radek Görner vyslal 
do vápna Milana Součka, ten při-
hrál na Pavla Simra, který přiťukl 
míč Radku Görnerovi, jenž však 
z dobré pozice střílel vysoko nad 
domácí branku. Ve 36. min zahráli 
domácí rohový kop na Smetanu, ten 
však minul naši bránu. Po rozehrání 
míče domácí tvrdě dohráli Jirku 
Horta, rozhodčí Kůrka však jako 
i při jiných zákrocích žlutou kartu 
neukázal. Ve 40. min. naskočil na 
centr Pavel Simr, ale jeho hlavička 
z metru trefi la jen stojícího domá-
cího gólmana Kučírka. Ve 42. min. 
byl při dalším závaru ve vápně 
faulován Patrik Mucha, ale píšťalka 
nepřesného rozhodčího Kůrky zů-
stala i přes signalizaci pomezního 
němá. A tak za zmínku stojí již jen 
žlutá karta pro Jiřího Horta za faul 
na půli hřiště.
Do druhého poločasu nastoupil 
místo Slávka Kozuně na kraj obrany 
Zdeněk Večeřa. Tak jako v prvním 
poločase i začátek druhého přinesl 
hodně osobních soubojů a nepřes-
ností. Na hřišti se však objevilo 
hodně nervozity, a to především 
kvůli nepřesnému rozhodování 

hlavního sudího. V 52. min. byl na 
půlce tvrdě atakován Milan Souček, 
opět bez kartového ohodnocení, 
pro nějž kvůli poraněnému kotní-
ku utkání skončilo. Na hřišti ho 
nahradil Jakub Vítek. V 56. min. 
rozehrál přímý kop Jirka Hort, jeho 
centr našel Patrika Muchu, který 
míč tečoval kolem vybíhajícího 
domácího gólmana do brány, ale 
obraně se podařilo odvrátit jej do 
bezpečí. V 60. min. zahrál přímý 
kop z 20 metrů Radek Görner, 
jeho technická střela šla jen kousek 
vedle levé tyče domácí branky. 
V 64. min. rozehráli domácí rohový 
kop na přední tyč, ale doražení míče 
do branky zabránil pozorný Roman 
Invald. V dalších minutách to byli 
opět domácí hráči, kteří převzali 
iniciativu a dostali se několikrát do 
zakončení. Ale střela Skalníka nebo 
centr Poláčka a Vokouna skončily 
v rukou Romana Invalda. Velkou 
příležitost si domácí hráči připravili 
v 80. min., když centr Vokouna do 
vápna těsně před volným Kolaří-
kem odvrátil na roh Zdeněk Večeřa. 
V 84. min. se i nám podařil rychlý 
protiútok, když centr Miloše Netr-
dy zachytil domácí gólman těsně 
před nabíhajícím Pavlem Simrem. 
V 85. min. se dostal za naši obranu 
Poláček, ale jeho nepřesný pokus 
o zakončení zmařil dobře chytající 
Roman Invald. Když už se zdálo, že 
utkání skončí zaslouženou dělbou 
bodů, přišel v 89. min. centr do 
vápna, kde si míč zpracoval Pavel 
Simr, obtočil se kolem domácího 
obránce a přesnou střelou do levé 
šibenice vstřelil vítěznou branku. 
Domácím už na vyrovnání mnoho 
času nezbylo, a byl to Radek Gör-
ner, který mohl v nastavení zvýšit 
naše vedení, ale jeho střelu zachytil 
domácí gólman Kučírek.
Vyjádření trenéra Marušky: „Velmi 
tvrdé a těžké utkání pro nás skonči-
lo tentokrát šťastnou výhrou, když 
jsme 2 minuty před koncem vstřelili 
vítěznou branku. I přes velmi důraz-
nou hru domácích jsme si vypraco-
vali několik brankových příležitostí, 
ale jejich místy tvrdá hra, nám 
hlavně ve druhém poločase dělala 
velké problémy. Jsme velmi rádi, 
že se nám podařilo hlavně bodově 
navázat na předchozí výsledky. 
Toto utkání ukázalo velkou vnitřní 
sílu našeho mužstva a pevně věřím, 
že se hráči budou chtít ukázat v co 
nejlepším světle i v posledním utká-
ní před domácím publikem.“   -myn-
Příští neděli 13. listopadu v 10.15 
hraje áčko se Spartou Brno doma 
– na Tržišti.
 1. DOSTA Bystrc 15 10 3 2 30:11 33
 2. Žďár n. Sáz. 15 10 3 2 31:13 33
 3. Napajedla 15 8 2 5 23:13 26
 4. Tasovice 15 7 5 3 27:24 26
 5. Vyškov 15 8 2 5 22:22 26
 6. Hodonín 15 6 4 5 20:21 22
 7. Polná 15 6 3 6 29:21 21
 8. Spytihněv 15 6 2 7 23:29 20
 9. Třebíč 15 5 3 7 23:24 18
10. Pelhřimov 15 4 6 5 18:22 18
11. Vikt. Otrokovice 15 5 3 7 16:21 18
12. Velké Meziříčí 15 4 4 7 21:22 16
13. Sparta Brno 15 5 1 9 15:27 16
14. Vrchovina 15 3 5 7 10:20 14
15. Bohunice 15 3 4 8 21:27 13
16. Přerov 15 2 6 7 16:28 12

HC Uherský Brod – HHK VM 8:5 
(2:2, 2:2, 4:1)
Branky a asistence: 6. Šiller (Dole-
žálek), 11. Krchňáček (Kubiš, Hlat-
ký), 22. Šiller (Obadal), 28. Schus-
ter (Hlatký), 54. Kubiš (Woska), 
56.Doležálek (Surý), 59. Hlatký 
(Šiller, Krchňáček), 60. Schuster 
(Krchňáček) – 11. Nekvasil, 20. 
Nekvasil (Krejčí), 33. Válek (Krej-
čí, Nekvasil), 36. Nekvasil (Hlouch, 
Novák), 43. Nekvasil (Novák). 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Hladík (Štourač) – Hlouch, Šerý, 
Válek, Krejčí, Chlubna – Jaskula, 
Nekvasil, Novák – Vlašín, Krčál, 
Krča – Burian V., Smejkal, Nedo-
ma – Burian P. Rozhodčí: Slavka 
– Výborný, Zapletal. Vyloučení: 

5:9, navíc: Měšťánek (UB) 5+OK 
– Hlouch (HHK) 10 min. OT., 
Novák (HHK) 5+OK. Využití: 4:0, 
v oslabení: 0:2. Střely na branku: 
47:30. Diváci: 257.

Program na tento týden:
Sobota 12. 11. 2011 HHK Velké 
Meziříčí – Hokej Uherský Ostroh, 
začátek utkání v 17.30 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)         -hhk-
Krajská liga J Moravy a Zlínska
 1. HC Moravské Budějovice 6 5 0 1 0 49:17 16
 2. HC Brumov-Bylnice 6 5 0 0 1 19:13 15
 3. HC Grewis Plumlov 6 3 1 1 1 25:18 12
 4. Hokej Uherský Ostroh 6 3 1 0 2 20:14 11
 5. Dynamiters Blansko 6 3 0 1 2 19:24 10
 6. HC Uničov 6 3 0 0 3 24:17 9
 7. HK Kroměříž 6 3 0 0 3 24:28 9
 8. HC Uherský Brod 6 3 0 0 3 22:27 9
 9. HCM Warrior Brno 6 2 0 0 4 22:25 6
10. HC Sp. Velká Bíteš 6 2 0 0 4 20:24 6
11. SK Minerva Boskovice 6 1 1 0 4 12:23 5
12. HHK Velké Meziříčí 6 0 0 0 6 19:45 0

Kadeti přivezli z Frýdku naděj-
nou pozici

Volejbaloví kadeti zvítězili v loň-
ském ročníku v krajském přeboru 
Vysočiny a získali tak právo účasti 
v kvalifi kaci o extraligu kadetů. 
V té, v domácím turnaji, vyhráli 
jednu ze čtyř skupin a vybojovali 
si postup do extraligy.
A během právě uplynulého víkendu 
je čekal ostrý start v prvním extra-
ligovém turnaji. Ten pořádal další 
nováček soutěže, ŠSK Beskydy 
Frýdek Místek. Náš celek vstoupil 
do turnaje pátečním zápasem se 
Slávií Hradec Králové
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:2 
(21, 21, –10, –15, 11)
A vstoupil do něj úspěšně. Vítěz-
ství, které získal, bylo sice dost 
infarktové, po dvou vyhraných 
setech přišla těžká chvíle, dva vý-
razně prohrané sety a tie-break. Ten 
kluci naštěstí zvládli a meziříčské 
barvy se tak konečně dočkaly prv-
ního letošního vítězství v extralize. 
Hodně důležitého především pro 
jejich psychiku.
VSC Zlín – Sp. VM 3:1 (21, 17, 
–18, 19)
Ve druhém pátečním zápase už tak 
úspěšní nebyli, i když svoji kůži 
favoritovi neprodali lacino.
Sp. VM – ŠSK Beskydy 3:2 (26, 
–23, –18, 17, 7)
Sobotní program zahájili naši hráči 
s pořádajícím domácím mužstvem, 
namlsaným premiérovým vítěz-
stvím nad Ostravou, i když v tom 
druhém, s Brnem, se jim už tolik 
nedařilo. V bouřlivé kulise se ujali 
vedení, soupeři se však podařilo 
v následujících dvou setech otočit 
skóre. Zlepšenou hrou však naši 
hráči srovnali a v rozhodujícím pá-
tém setu s přehledem získali druhé, 
hodně důležité vítězství.
Volejbal Brno – Sp. VM 3:1 (15, 
–25, 8, 13)
Druhým sobotním soupeřem jim 
byl celek z našeho bývalého kraj-

ského města, Volejbal Brno. Po 
prvním prohraném setu se našemu 
celku podařilo v napínavé koncovce 
druhého setu srovnat, potom však 
přišel výpadek a druhá porážka. 
Sobotní bilance tak byla opět 1:1.
Sp. VM – VK DHL Ostrava 2:3 
(–20, –23, 23, 23, –13)
Posledním soupeřem v neděli byl 
celek Ostravy a případné vítězství 
v tomto zápase mohlo naše hráče 
dostat na postupovou příčku do 
lepší šestky. Kluci v zápase ukázali 
srdíčko, nedali se otrávit smolnou 
prohrou ve druhém setu a i za nepří-
znivého stavu 0:2 bojovali. Podařilo 
se jim srovnat na 2:2. V pátém setu 
se vedení, většinou jenom jednobo-
dové, přelévalo ze strany na stranu, 
pokažené podání za příznivého 
stavu 12:11 však dostalo ostravské 
hráče „na koně“ a byli to oni, kdo 
se po závěrečném hvizdu radoval.
Kluci tak na prvním turnaji ob-
sadili díky horšímu poměru setů 
páté místo za domácími, před 
druhým turnajem, který se bude 
hrát 9.–11. 12. ve Velkém Meziříčí, 
však jejich šance dostat se do lepší 
šestky není určitě jenom v teore-
tické rovině. Navíc, s ohledem na 
letošní výsledkovou mizérii junior-
ky se výborný výsledek čekat příliš 
nedal. Za týden junioři hostí celek 
Hradce Králové a tak, doufejme, 
se pohoda přenese i do jejich týmu.
Sestava: Slavík, Bláha, Krejska, 
Matějka, Sláma, Lízal, Minář, Du-
ben, Žák, Pešta, Augusta Košábek
Ostatní výsledky: Zlín – Brno 
3:2, – Hradec 3:2, – Ostrava 3:2, 
– Beskydy 3:0, Brno – Beskydy 
3:1, – Ostrava 1:3, – Hradec 3:1, 
Beskydy – Ostrava 3:1, – Hradec 
3:0, Ostrava – Hradec 3:2

Tabulka EX-KTI,
sk. B po prvním turnaji:

1. VSC Zlín 5 5 0 15:7 10
2. Volejbal Brno 5  3 2 12:9 8
3. DHL Ostrava 5 3 2 12:11 8
4. ŠSK Beskydy 5 2 3  9:10 7
5. TJ Sp. Velké Meziříčí 5 2 3 10:13 7
6. Slavia Hradec Králové 5 0 5  7:15 5

-kon-

Dorostenky pokračují ve vítězné 
sérii.

1. liga mladší dorostenky
TJ Házená Jindřichův Hradec – 
Sokol VM 22:32 (8:12)
Naše hráčky nastoupily do souboje 
podle aktuální tabulky jako favo-
ritky. Od prvních minut jsme sice 
měli opticky více ze hry, ovšem 
chyby v obranné fázi a nepřesná 
střelba držely bojovný domácí tým 
v neustálé naději. Po úvodní obou-
stranně „jalové“ desetiminutovce 
(2:2), kdy Hradecké nastřelily čtyři 
tyče, se nám podařilo důraznější 
ofenzivní obranou získat cenné 
míče a dostávat se do brejkových 
situací (2:6, 5:8). Následně něko-
lik nepodařených útočných akcí 
a zejména chyb v rozehrávce opět 
umožnily domácímu celku snížit 
až na nejtěsnější rozdíl (23. minuta 
8:9). Závěr poločasu naše hráčky 
ke vší chvále zvládly takticky na 
jedničku a na přestávku odcházely 
se čtyřgólovým náskokem. Po 
přestávce jsme díky takřka bez-
chybné obraně dostali domácí tým 

pod tlak, těžili z jeho „školáckých 
chyb“ (8:14, 10:21) a rozhodli tak 
v podstatě o dalším vývoji. Naše 
střelecká chuť a dobrá kolektivní 
souhra znamenaly udržování vý-
razného vedení a nenechaly nikoho 
z přítomných na pochybách o jed-
noznačném výsledku (16:28, 18:31, 
20:32). Velmi dobrým výkonem se 
prezentovaly Klára Sedláčková, Re-
nata Škrdlová a po zranění malíčku 
Kateřina Studená. 7 m hody 3/3:1/1, 
vyloučení 3:0.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – Kra-
tochvílová Hana (9/1), Závišková 
Iva (6), Partlová Markéta (4), Sed-
láčková Klára (4), Studená Kateřina 
(3), Škrdlová Renata (3), Koudelová 
Eliška (2), Janečková Denisa (1), Fi-
alová Eliška, Homolová Michaela. 
Trenéři Záviška, Matušíková.-záv-
 1. Olomouc 7 7 0 0 291:122 14
 2. Veselí n. M. 7 6 0 1 226:158 12
 3. Zlín 6 6 0 0 149:102 12
 4. V. Meziříčí 6 4 0 2 179:173 8
 5. Otrokovice 7 3 1 3 180:197 7
 6. HK Hodonín 7 3 0 4 169:216 6
 7. Poruba 6 2 0 4 158:148 4
 8. Karviná 6 1 1 4 90:162 3
 9. J. Hradec dor. 6 1 0 5 140:180 2
10. Bohunice 6 1 0 5 121:162 2
11. Kunovice 6 0 0 6 81:164 0

Handicap Sport Club jako spo-
lupořadatel turnaje zorganizoval 
5. listopadu Otevřený turnaj iboccie 
2011 a zároveň 1. ročník o Pohár 
starosty Osové Bítýšky ve sportov-
ní hale Centra kultury, sportu a zá-
jmových činností v Osové Bítýšce. 
Hlavním pořadatelem byla Aso-
ciace integrovaných sportů, a. s., 
kterou zde zastupoval Ladislav 
Kratěna z Nové Paky a Stanislav 
Merunka za iSK Vysočina se sídlem 
v Novém Veselí.
Tato sportovně společenská akce 
vznikla za podpory obce a školy 
Osová Bítýška, Kraje Vysočina, 
firem ELMACO Martin Dvořák 
a POEX Velké Meziříčí, který vě-
noval pro sportovce jeden ze svých 
produktů, a p. Studená, která připra-
vila všem krásné perníkové medaile.
Turnaj zahájili starosta Osové Bí-
týšky Josef Mach, místostarosta 
doc. ing. Katolický Jaroslav, Ph.D. 
a ředitel školy Mgr. Milan Malý, 

kteří v závěru předali poháry, di-
plomy a věcné ceny těm nejlepším 
a zároveň i rozhodčím za přesné 
rozhodování během celého turnaje. 
Tohoto celodenního klání se zúčast-
nilo celkem 11 tří a vícečlenných 
družstev, která byla zařazena do tří 
skupin. Celkem se turnaje zúčastnilo 
přes čtyřicet sportovců jak z řad han-
dicapovaných, tak i zcela zdravých 
lidí. Soutěžit přijela družstva nejen 
z okolí, ale i ze vzdálenějších koutů 
naší republiky. Ti nejlepší si to pak 
rozdali o první tři místa.
Ve fi nále bojovala družstva Tým 3S 
– rodina Smolíkova ze Žďáru nad 
Sázavou proti Krokodýl team ve 
složení Jan a Petr Coufalovi z Černé 
a Jiří Charvát ml. O poslední místo 
na stupních bojovala družstva Vlčí 
tlapky ve složení Petr Gottlieb 
s dcerou a Milan Bartůněk z Vel-
kého Meziříčí a Team blonďáků ve 
složení Bohumír Dvořák s mámou 
a vnučkami Anetou a Renatou Lo-

praisovými ze Žďáru nad Sázavou.
Pohár starosty za 1. místo si z Osové 
Bítýšky odvezl Tým 3S, 2. místo 
Krokodýl team a 3. místo Vlčí 
tlapky. 
Integrovaná boccia vychází z kla-
sické boccie, což je obdoba fran-
couzské hry pétanque. Boccia se 
hraje s koženými míčky. Od roku 
1984 je paralympijským sportem. 
V ČR je 1., 2. a 3. liga rozdělená do 
čtyř skupin podle druhu postižení.
Iboccia je mladý sport, kterého se 
mohou zúčastnit i zcela zdraví lidé 
v týmu společně s tělesně či men-
tálně handicapovaným občanem 
a mohou se navzájem domlouvat. 
Podmínkou je, že v týmu musí 
být alespoň jeden handicapovaný 
sportovec. V ČR je v tomto sportu 
již silně obsazená 1. liga a slibně se 
rozvíjející liga 2. V druhé lize hrají 
i sportovci našeho klubu.      -char-
Mediálním partnerem turnaje 
i klubu je týdeník Velkomeziříčsko.

Integrovaná boccia opět na Vysočině Program
házené v hale

za Světlou:
sobota 12. listopadu
8.00 JM liga ml. žáků – TJ So-
kol Sokolnice
9.30 JM liga st. žáků – TJ So-
kol Sokolnice
11.00 1. liga ml. dorostenky 
– Tatran Bohunice
13.00 2. liga ml. dorostenci – 
Sk Velká Bystřice
15.00 2. liga muži – TJ Sokol 
Sokolnice
17.00 Divize muži – Slavoj 
Třešť

neděle 13. listopadu
9.00–15.00 turnaj starších 
žákyň, účastníci: Velké Me-
ziříčí, Havlíčkův Brod, Par-
dubice, Žirovnice, Piccard 
Senec (Slovenská republika).

Listopad
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

-vid-
Foto: archiv FC VM

Foto: archiv HSC VM


