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ZLATNICTVÍ A STŘÍBRNICTVÍ OD BRÁNY
Vrchovecká 74/2 Velké Meziříčí, tel.: 566 523 729

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE:
 ➢ 30% sleva na ocelové šperky
 ➢ 20% sleva na šperky Swarovski
 ➢ 20% sleva na stříbrné šperky

Akce platí do 15. 12. 2012.

Využijte výhodných cen pro vaše vánoční nákupy!
Nově v prodeji hodinky a šperky Storm!

Prodej investičního zlata i stříbra.

V Á N O Č N Í  D Á R E K  P R O  Č T E N Á Ř E : 
19. 12. – magazín T Vpohoda v týdeníku Velkomeziříčsko

19. 12. při  koupi Velko-
meziříčska za 15 Kč získá-
te nejen náš týdeník, ale 
i  TVpohodu s  televizním 
programem na 14 dní!!!
(vánoční dvojčíslo TVpo-
hody bude běžně v prodeji 
za 17 Kč, s námi ušetříte) 

19. 12.  – TVpohoda 
+ Velkomeziříčsko.
TVpohoda – 64 stránek 
včetně TV programu od 
22. 12. 2012 do 4. 1. 2013 
+ čtenářská soutěž o ceny 
v hodnotě 150.000 Kč!!!

Policejní prezident Martin Červíček jednal 
s vedením krajské a územní policie i města Velké 
Meziříčí o potřebě nové služebny pro velkomezi-
říčské policisty. Současně se seznámil s podmín-
kami, v jakých zdejší policisté slouží.

Příležitostí k  tomu byla jeho jednodenní pracovní 
návštěva Kraje Vysočina v pátek 23. listopadu 2012, 
během níž zavítal i do Velkého Meziříčí. Doprovázel 
jej jeho náměstek Tomáš Kužel, spolu s  ředitelem 
krajské policie Milošem Trojánkem.
Cílem pozvání policejního prezidenta Martina Čer-
víčka do  Velkého Meziříčí bylo ukázat mu přímo 
na místě nevyhovující služebnu policistů. 
„Chceme uvést zdejší obvodní oddělení na důstoj-
nou úroveň, jakou by mělo mít, a  to zejména pro 
občany,“ uvedl vedoucí žďárského územního odbo-
ru PČR Bohumil Šlapák a  pokračoval, „na  město 
o dvanácti tisících obyvatelích je tady velké obvodní 
oddělení, ale úroveň služby, kterou policie zajišťu-

je v této budově, je nedostatečná.“ Nevyhovující je 
zejména chybějící bezbariérový přístup, schodiště 
a další. Bohumil Šlapák ještě dodal, že on ze své po-
zice vedoucího územního odboru se o zajištění lep-
ších podmínek pro občany i  policisty snaží dobře 
tři roky a stejně činili i jeho předchůdci, tedy bývalí 
okresní ředitelé. 
Velkomeziříčský starosta Radovan Necid se připojil 
k diskuzi s tím, že současné i předchozí vedení měs-
ta se o totéž stará dobře pět šest let. 
„Za město mohu slíbit maximální spolupráci s po-
licií při řešení této situace, počínaje pozemkem 
a  dalším,“ přislíbil Necid. Šlapák potvrdil, že spo-
lupráce města s policí je výborná. „Město propojilo 
obvodní oddělení optikou s radnicí, abychom se do-
stali na kamery,“ vysvětlil s tím, že polohou je Vel-
ké Meziříčí pro policii hodně významné, neboť leží 
na dálnici D1. Do města jsou z ní navíc dva sjezdy, 
což je pozice z hlediska kriminality nevýhodná.

5. prosince 2012 Cena: 13 Kč
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Policisté jednali se svým prezidentem 
i o nové služebně

V Netíně vznikl betlemářský spolek, který je bezpochyby v našem 
regionu ojedinělý. Tvoří ho celkem osm lidí. A právě tento spolek 
připravuje zajímavou výstavu – přes devadesát vystřihovaných 
papírových betlémů. K vidění budou od Vánoc do Tří králů, a to 
na faře v Netíně i v Měříně.

Autory myšlenky, založit v Netíně výše zmíněný spolek, jsou Josef Ho-
mola z Netína a místní farář Blažej Hejtmánek. K nim se pak přidali 
další nadšenci, které oslovili, předně Věra Prušová, Martina Sklenářo-
vá, Helena Smejkalová, Lubomír Pruša, Jitka Drápelová z Otína a Iveta 
Zezulová z Kochánova. 
„Myslím, že je dobré, udržovat naše české či moravské tradice. Tak 
proč nezačít třeba těmi betlemářskými?“ ptá se Josef Homola, který 
nezastírá, že má rád historii jako takovou. Proto se rozhodl, že nebude 
jenom nečinně přihlížet, jak tradiční hodnoty z našeho života mizí.
„S Josefem se známe od mládí, a tak když mne spolu s Martinou Skle-
nářovou oslovil s tímto nápadem, neváhala jsem ani na chvíli,“ říká 
kupříkladu Věra Prušová, která ale zároveň přiznává, že ji tento druh 
práce nadchl. Vidí v tom smysl. Smysl něčeho, co možná někdo neo-
cení, ale vnímaví lidé ano. Většina betlémů, jež zmíněný spolek vystři-
hával, pochází od firmy Oftis, která je prodává s vlastním betlémem, 
ale i s návodem, jak betlém i korpus zhotovit. Poté, kdy jsou všechny 
figurky vystřihnuty, musí se přilepit na drátky a na připravený korpus 
nainstalovat.  Pokračování na straně 3

Velkomeziříčští zažehli na náměstí světýlka minulou 
neděli, která byla první adventní. Velký strom před 
radnicí se opět rozzářil. Foto: Iva Horká

V Netíně vznikl ojedinělý betlemářský spolek

Rozsvítili vánoční strom 

Nová publikace Velké Mezi-
říčí s podtitulem Pozvání 
k návštěvě byla poprvé 
představena na adventních 
světýlkách v neděli 2. pro-
since.  Ke koupi  je v Tu-
ristickém a informačním 
centru ve vestibulu radnice 
za 230 Kč. -mars-

Kniha o Velkém 
Meziříčí je již 
v prodeji

Město Velké Meziříčí pořádá 
dne 11. 12. 2012 tradiční vá-
noční trhy. 

Náměstí bude od 6.00 celý ten-
to den uzavřeno. 

  Vánoční trhy

–měú–

Vánoční strom i světelná 
výzdoba na náměstí se minulou 
neděli rozzářila během akce 
Adventní světýlka, kterou po-
řádá Jupiter club. Její součástí 
bylo letos také představení 
nové knihy o Velkém Meziříčí, 
již si přítomní mohli zakoupit 
a nechat podepsat od většiny 
autorů. 

Obyvatele našeho města na ad-
ventních světýlkách přivítala 
krátce před pátou hodinou od-
polední na připraveném pódiu 
před radnicí hudební skupina 
Žalozpěv. Poté ředitel Jupiter clu-
bu Milan Dufek přizval k mikro-
fonu Ivu Záviškovou, která krátce 
připomněla adventní a vánoční 
tradice. Pozdravit Velkomeziříč-
ské přišel také starosta města Ra-
dovan Necid, který se po nemoci 
již vrátil zpět do úřadu. Všem 
popřál klidný advent, krásné Vá-
noce a hlavně to nejdůležitější – 
zdraví. 
Spolu s místostarostou Josefem 
Komínkem se pak ujali křtu nové 
knihy o Velkém Meziříčí, kterou 
představil vedoucí odboru škol-
ství a kultury Pavel Stupka. Ten 
také na pódium pozval některé 
autory publikace, a to jak ama-
térské fotografy, tak ty, kteří se 
podíleli na textu. Po slavnostním 
křtu  šampaňským si už mohli zá-
jemci knihu za 230 korun koupit 
ve vestibulu radnice a tamtéž si ji 
od autorů nechat podepsat.

 Pokračování na straně 4

Protipovodňová ochrana u mostu na 
Třebíčské zatím nebude
Protipovodňová ochrana úseku 
Velkého Meziříčí před mos-
tem na Třebíčské dosud není 
připravena k realizaci. Zatím 
nebylo zvoleno ani konkrétní 
opatření, i když studie již jedno 
navrhuje. Přesto by případná 
povodeň v této lokalitě neměla 
ohrozit ani obyvatele ani jejich 
nemovitosti.

Ochrana zmiňované části města 
není zahrnuta do projektu proti-
povodňové ochrany Velkého Me-
ziříčí za  sto sedmdesát milionů 

korun, jehož stavba byla zahájena 
v půlce listopadu a pokryje ji sto-
procentní dotace z  ministerstva 
zemědělství. Důvodem jsou již 
dříve zmiňované okolnosti, kdy 
obyvatelé lokality Hornoměstské, 
za  jejichž nemovitostmi protéká 
Balinka, zpočátku s  navrhova-
ným řešením nesouhlasili. 
„Lidé tam protipovodňovou 
ochranu v roce 2007 odmítli. Pak 
si to rozmysleli, ale projektová 
dokumentace už byla odevzdá-
na, takže do ní už nešlo zasaho-
vat. Pokud tedy k  realizaci něja-

ké ochrany v  této lokalitě dojde, 
bude to na  náklady města, a  ty 
byly vyčísleny na  5-6 milionů,“ 
popsal problém financování mís-
tostarosta města Josef Komínek 
při příležitosti listopadového za-
hájení stavby.
Vedoucí odboru životního pro-
středí městského úřadu Jiří Za-
char dodal, že cena za  ochranu 
tohoto úseku před povodní by 
mohla být i dvakrát vyšší – v zá-
vislosti na  zvoleném způsobu 
technologie. 

 Pokračování na straně 3

Zleva Josef Homola, spoluzakladatel betlemářského spolku v Netíně, Věra 
Prušová, Martina Sklenářová, Helena Smejkalová, Jitka Drápelová a Blažej 
Hejtmánek drží vesnický kolorovaný betlém. (Na snímku chybí Iveta Zezulová 
a Lubomír Pruša.) Foto: Iva Horká
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Ve druhé polovině listopadu proběhlo v kinosále Jupiter clubu zateple-
ní kina. Bylo provedeno zateplení stropu izolační vatou Isover Fassil nt 
140 mm. Sál je vytápěn prostřednictvím vzduchotechniky, jejíž fungo-
vání má poměrně vysoké náklady na provoz. Od zateplení si slibujeme 
udržení stabilnější teploty v sále a provozní úsporu.

Vzpomínka na Ivana Vítka
Při příležitosti úprav kinosálu bych rád připomenul meziříčským 
pamětníkům rok 1974, kdy bylo ve dvou etapách rozšířeno tehdejší 
JKP. V  1. etapě kinosál a  pak následovala klubovna, loutková scéna 
a vestibul. Za celou vizí i realizací stál především jeden muž, pan Ivan 

Vítek. Člověk, který se od mládí věnoval kulturnímu životu. Jeho čino-
rodá aktivita a organizační schopnosti jej přivedly v roce 1965 do čela 
Jednotného klubu. Pod jeho vedením se z klubu stal přední kulturní 
stánek regionu. Nejenže do města přivedl celou řadu našich i světo-
vých umělců, ale postaral se především o rozšíření klubu. Panu Ivanu 
Vítkovi nebylo, bohužel, umožněno zrealizovat a naplnit všechny své 
plány a  sny. Jedním z nich byla i  rekonstrukce velkého sálu. Odešel 
v roce 1982 ve věku pouhých padesáti let. Na podzim letošního roku 
by se dožil osmdesáti let.

Milan Dufek, jednatel Jupiter clubu, s. r. o., foto archiv Jupiter clubu

Zprac.: -red-

Vyřešit nedostatek parkovacích 
míst v Čechových sadech a sou-
časně i zklidnit dopravu v sídlišti 
by mělo zavedení jednosměrek 
v některých ulicích. Prvními by 
měly být Pionýrská a část Mírové. 

Zavedení jednosměrného provozu 
ve  dvou zmiňovaných ulicích by 
mělo být prvním krokem v  celko-
vém řešení dopravní situace v sídli-
šti, které již dříve zpracovali odbor-
níci. Nyní vedení města obdrželo 
žádost obyvatel Pionýrské o řešení 
parkování v  ulici. Parkovací místa 
na  jedné straně ulice slouží byto-
vým domům. Ale obsazují je svý-
mi auty občané, kteří bydlí naproti 
v  řadových rodinných domech. Ti 
mají v  domech vlastní garáž, ale 
protože mají často víc aut než jedno 
v garáži, nechtějí si druhým autem 
blokovat výjezd z  garáže. Parku-
jí tedy naproti. „Lidé z  bytových 
domů po  nás chtěli, abychom jim 

vyhradili parkovací místa přímo 
na  registrační značku auta, s  čímž 
nesouhlasíme, neboť to stejné by 
po nás pak požadovali i další. Nebo 
navrhovali, abychom do  ulice dali 
zákaz parkování všem, kteří tam 
nebydlí, což také nejde,“ popsal 

žádost občanů místostarosta Josef 
Komínek.
Odbor dopravy tedy navrhl vyřešit 
nedostatek parkovacích míst zave-
dením jednosměrek, což umožní 
parkovat řidičům po  obou stra-
nách komunikace. Souběžně s ulicí 
Pionýrskou město hodlá zjedno-

směrnit i část Mírové, později pak 
i  Demlovu. Pro rozšíření počtu 
parkovacích míst v  sídlišti navíc 
radní navrhují i  vybudovat menší 
parkoviště v prostoru vedle hospo-
dy U Elišky.
„Náš návrh dáváme občanům 
na  vědomí, aby se k  němu mohli 
vyjádřit, neboť vždycky se najdou 
lidé, kteří nebudou spokojeni. Ale 
například v  Třebíči i  jinde ve  vět-
ších městech jsou v  sídlištích ve-
směs jednosměrky a funguje to bez 
problémů,“ podotkl místostarosta. 
K  návrhu se navíc bude vyjadřo-
vat i  dopravní inspektorát, zda je 
navrhované řešení z  jeho pohledu 
možné.
Dalším krokem v  realizaci kom-
plexního dopravního řešení sídliště 
Čechovy sady bude malá křižovat-
ka s kruhovým objezdem ulic Škol-
ní a Oslavická, na niž se již zpraco-
vává projektová dokumentace.

Zelenými šipkami jsou v letecké mapce vyznačeny jednosměrky, které by 
měly být v Čechových sadech zavedeny. Červeně je zakreslena již stávající 
jednosměrka v části Čermákovy ulice. Foto: archiv MěÚ 

V Čechových sadech přibydou jednosměrky

Martina Strnadová

Místostarosta města Velké 
Meziříčí Josef Komínek: 

Dáváme náš návrh 
občanům na vědomí, 
aby se k němu mohli 

vyjádřit, neboť vždycky se 
najdou lidé, kteří nebudou 

spokojeni.

Velké Meziříčí získalo 3. místo 
v soutěži o nejkrásnější hřiště

Téměř šedesát přihlášek od měst, obcí i mateřských a základních 
škol dorazilo do redakce Moravského hospodářství v rámci soutě-
že o nejkrásnější dětské hřiště 2012. 

Ty nejzajímavější projekty vybrala do finále pětičlenná porota – archi-
tekt Petr Hrůša, vedoucí pedagogického oddělení brněnského magist-
rátu Marie Klusoňová, bezpečnostní technik Luděk Simonides, Marie 
Římanová z Nadace Partnerství a za děti šestiletý Kryštof Rus.
Velké Meziříčí přihlásilo do soutěže dětské hřiště na ulici Oslavická. 
Toto hřiště je zároveň i dětským dopravním hřištěm, což je v České 
republice unikátním řešením. 
Do 16. listopadu 2012 mezi dvanácti finalisty vybírala veřejnost a hla-
sováním přes internet určila konečné pořadí. Mezi dvanáct finalistů 
se dostala dětská hřiště například z  Brna, Jihlavy, Pardubic, Krnova 
a podobně.

Ocenění převzal osobně místostarosta 
Vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 30. listopadu v rámci galavečera 
společnosti Magnus Regio v Mahenově divadle v Brně. Magnus Regio 
je vydavatelem měsíčníku Moravské hospodářství, které soutěž pořá-
dalo.  
Ocenění převzal z rukou jednatelky společnosti Magnus Regio osobně 
místostarosta města Josef Komínek (na  snímku vlevo). Před Velkým 
Meziříčím skončilo na prvním místě dětské hřiště ve Zlíně a na dru-
hém v Přerově.

Josef Komínek, místostarosta města, foto archiv Městského úřadu VM

Na Oslavě slovili ryby
Na řece Oslavě ve Velkém Meziříčí proběhlo v sobotu 1. prosince od 
osmé hodiny ranní slovení ryb. Důvodem této akce, která ve městě 
neprobíhá běžně, je realizace stavby protipovodňových opatření. 
„Slovení musí být provedeno z důvodu prací na čištění koryta řeky 
Oslavy nad Jeřábkovým jezem. Jde o prohrábku, která bude zahájena 
během tohoto týdne,“ uvedl Roman Kunát, stavbyvedoucí společnosti 
Hochtief cz. Lovení ryb probíhalo v úseku od Penny marketu, kde za-
čalo, a pokračovalo postupně proti proudu až po Jeřábkův jez. Pomocí 
elektrického agregátu rybáři vytáhli z vody krom chráněných ouklejky 
pruhované a vranky obecné i běžné druhy jako pstruh, lipan, jelec, 
ostroretka, mník, hrouzek či plotice.     Text a foto: Martina Strnadová

Zdejší kino je nově zatepleno

Voda opět podraží
Předsednictvo Svazu vodovodů 
a kanalizací (SVK) Žďársko 
schválilo cenu vody pro vodné 
a stočné na rok 2013 s účinností 
od 1. 1. 2013. Zaplatíme za ni 
i s DPH celkem 84,40 Kč za m³. 
Což je nárůst oproti roku 2012 
o 6,70 Kč/ m³!

Zvýšení ceny ovlivňuje podle SVK 
např. přepokládaný legislativně 
stanovený nárůst DPH na  15 % 
pro rok 2013 oproti 2012, kdy bylo 
14 %. SVK Žďársko jako příjemce 
dotací z EU má uzavřené smlouvy 
o  poskytnutí dotací, jejichž nedíl-
nou součástí je závazek dodržení 
podmínek tzv. finančního mode-
lu, který predikuje vývoj ceny pro 
vodné a stočné a vývoj nájemného 
na základě nutných finančních po-
třeb pro zajištění obnovy majetku 
vodovodů a  kanalizací. Cena pro 
rok 2013 respektuje podmínky ur-
čené pro příjem dotací z EU a zajiš-
ťuje možnost využít této podpory 
ve  prospěch rekonstrukcí a  novo-
staveb vodovodů a kanalizací jako 
je např. rekonstrukce úpravny 
vody Mostiště jako jednoho z hlav-

ních zdrojů pitné vody pro region 
Žďársko. „Dalším vlivem je trvale 
se zvyšující cena surové vody, ná-
růsty cen energií zvláště z pohledu 
poplatků za  obnovitelné zdroje el. 
energie,“ řekl ředitel Vodárenské 
akciové společnosti, divize Žďár 
nad Sázavou.
Daně a  poplatky státu v  sobě ze-
jména zahrnují poplatky za vypou-
štěné odpadní vody, daně silniční, 
z nemovitosti apod., dále poplatky 
za odběry surové a podzemní vody. 
Vlivem zvyšování DPH a poplatku 
za  odběr surové vody trvale roste 
podíl odvodů státu, který je nyní 
v ceně placené odběratelem více 
jak 27 % z  ceny vodného a  stoč-
ného. Jenom nárůst této položky 
znamená zvýšení ceny vodného 
a stočného od r. 2005 téměř 12 Kč. 
Nájemné v sobě zahrnuje náklady 
na  rekonstrukce a  obnovu majet-
ku vodovodů a  kanalizací. Podíl 
nájemného dosahuje téměř 25 % 
z  ceny. Zbývající 48% podíl jsou 
náklady na provoz a údržbu vodo-
vodů a  kanalizací infrastruktury, 
náklady provozovatele a minimální 
ziskové marže.
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Velkomeziříčský fotograf Jiří 
Michlíček vydal po dlouhých 
deseti letech svůj vlastní kalen-
dář snímků z Velkého Meziříčí 
na rok 2013. Ten je již v prodeji.

Kalendář Velké Meziříčí Jiřího 
Michlíčka je sestaven z šestatřiceti 
fotografií zdejších ulic a  zákoutí. 
Nabízejí nový a  neotřelý pohled 
na důvěrně známé město okem au-
tora, který, jak říká, má většinu fo-
tografií ‚nachozených‘. „Třeba dva 
roky chodím na  jedno místo, než 
vznikne ten správný záběr,“ dodá-
vá Jiří Michlíček.
Pro kalendář na rok 2013 měl tako-
vých záběrů připravených sto osm-
desát až dvě stovky a z nich vybíral. 
Vesměs vznikly v  období posled-
ních tří let, jsou mezi nimi digitál-
ní, ale i  z  diapozitivů. V  souboru 
tak lze nalézt záběry z  ptačí per-
spektivy, nechybí pohledy na  kra-
jinu kolem města. U  jednotlivých 
měsíců v roce jsou vždy tři snímky, 
z nichž jeden je dominantní a zbý-
vající doplňují atmosféru. A u ka-

ždého je také maličký dovětek: 
například leden má Ticho, únor 
Protiklady, březen Soustředění… 
„Udělal jsem to takhle poprvé. 
U každého snímku jsem chtěl troš-
ku poodhalit svoje vnitřní pocity, 
sdělit, proč jsem tu fotku udělal,“ 
popisuje zrod fotografií Jiří Mich-
líček.
Většina jich ukazuje pohled 
na  Velké Meziříčí a  jeho nejbližší 
okolí. Jen jedna je z Netína, z cesty, 
která vede k  hrobce rodiny Pod-
statzkých, a jedna z vesničky u Ru-
díkova – Věstoňovic. Ta zachycuje 
památný strom, javor, snad šest set 
let starý. 
„Bylo to výletní místo generála 
Ludvíka Svobody,“ vysvětluje foto-
graf a doplňuje, „náhodou jsem se 
tam dostal s  člověkem, který psal 
knihu o  stromech. Zařadil jsem 
proto do kalendáře i  jeho snímek. 
Může to být pro Meziříčáky zají-
mavý tip na výlet třeba na kole. Je 
to od Velkého Meziříčí pouhých 14 
kilometrů.“

Jiří Michlíček vydal kalendář

Pokračování ze strany 1

Pražský betlém, který bude též k vidění na výstavě 
betlémů v Netíně i v Měříně. Foto: Iva Horká

Martina Strnadová

Iva Horká

V Netíně vznikl ojedinělý betlemářský spolek
 Betlém je jakési umělecké ztvárnění výjevu naro-
zení Ježíše Krista a spadá svým původem do 13. sto-
letí. Pravý počátek betlémů jako takových hledejme 
spíš v kostele, na oltáři. Již ve 13. století prý někoho 
napadlo rozmístit kolem výjevu narození spasitele 
další postavy uvedené v bibli. Nejstarším doloženým 
betlémem je mramorová skupina soch Svaté rodiny 
a tří králů od Itala Arnolfa Gambia vytvořená roku 
1291 pro chrám S. Maria v Římě. Toto dílo se však 
nedochovalo. Proto nejstarším dochovaným betlé-
mem je dnes desetičlenná skupina asi metr vyso-
kých soch od italského sochaře Vanniho Mainardiho.
Asi nejvýznamnější datum, týkající se prapočátků 
betlémů u nás, je rok 1562. V tomto roce byly prý 
postaveny v Praze v Týnském chrámu dosud neví-
dané jesle. Není asi náhodou, že zrovna tento rok 
se stal zlomem ve zvyku stavění jesliček. Dalším 
předělem je přemístění tohoto náboženského výjevu 
z kostela do domů v 18. století.
Zdroj: Šebela, Jan a Martin, Z betlemářské tradice České 
Třebové, Muzejní spolek Česká Třebová, 2006.

Připr.: Iva Horká

Foto: Jiří Michlíček

Taneční kurzy pro mládež v Jupiter clubu skončily 
barevným plesem 30. 11. 2012. Foto: Iva Horká

Korpus je vyrobený z  polystyré-
nů různých tlouštěk a  oblepený 
zelenými ubrousky. „Když je tak-
to korpus nachystaný, dotváří se 
betlém ještě malováním, které 
má na starosti I. Zezulová. Kro-
mě postaviček, jichž může být 
až kolem 100, se ještě přidává 
krajina a  další prvky,“ přibližu-
je práci V. Prušová. Její manžel, 
který korpusy vyráběl, na  jejich 
přípravě a finální úpravě spolu s 
I. Zezulovou strávil přes 150 ho-
din. Ostatní členové spolku při 
vystřihování a  dalších pracech 
pak obětovali více než 350 hodin. 
„Betlémů bude na  výstavě přes 
90, mezi nimi třeba i Únanovský 
či Pražský a spousta dalších,“ sli-
buje J. Homola, „a jako přídavek 
bude i jeden speciální háčkovaný 

od mojí osmdesátileté babičky 
Marie Pejchalové z Netína.“
Výtvory budou k vidění na faře 
v  Netíně 24. 12. 2012 od  10 
do 15 hodin, 25. a 26. 12. od 9 
do  15 hodin. Poté se betlémy 
přestěhují na  faru do  Měří-
na, kde bude výstava otevřena 
od 29. 12. 2012 do  6. 1. 2013 (ví-
kendy a 1. 1. od 14 do 18, všední 
dny od 14 do 16 hodin). 
Krom toho případní zájemci, kte-
ří by si rádi zkusili betlém také 
vystřihnout, si ho budou moci 
na  výstavě zakoupit. Prodávat 
se budou vystřihované betlémy 
od  firmy Oftis. Pokud chcete 
zkusit, jaké to je, aktivně a navíc 
smysluplně trávit svůj volný čas, 
nechte se inspirovat od členů ne-
tínského spolku.

Taneční studentů skončily

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
zřídilo šest výborů, osm komisí 
bude k dispozici krajské radě.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na 
svém zasedání zřídilo šest výbo-
rů jako své iniciativní a kontrolní 
orgány. Zákon o krajích uklá-
dá zastupitelskému sboru zřídit 
vždy výbory finanční, kontrolní 
a výbor pro výchovu vzdělávání 
a zaměstnanost. Dále budou na 
Vysočině stejně jako v minulém 
volebním období fungovat výbor 
regionálního rozvoje, legislativní 
výbor a výbor pro udělování me-
dailí Kraje Vysočina. 
Kromě toho zřídila v minulých 
dnech Rada Kraje Vysočina osm 
komisí. Pro výkon funkce je nyní 
uvolněno 11 členů krajského za-
stupitelstva – osm členů Rady 
Kraje Vysočina, předseda finanč-
ního výboru, předseda legislativ-
ního výboru a předseda bezpeč-
nostní komise.
Každý z výborů i komisí má 13 
členů a politické kluby jsou za-
stoupeny v poměru: 4 zástup-
ci ČSSD, 3 zástupci KSČM, 2 
zástupci KDU-ČSL, 2 zástupci 
ODS, 1 zástupce Pro Vysočinu, 1 
zástupce TOP 09 a Starostové pro 
Vysočinu.
Výbory Zastupitelstva Kraje Vy-
sočina pro období 2012–2016
1. Finanční výbor – předseda 
Zdeněk Dobrý (KSČM), uvolně-
ný
2. Kontrolní výbor – předseda Vít 
Kaňkovský (KDU-ČSL), neuvol-
něný
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost – předseda Ladi-
slav Jirků (TOP 09 a Starostové 
pro Vysočinu), neuvolněný
4. Výbor regionálního rozvoje – 
předsedkyně Marie Černá (Pro 
Vysočinu), neuvolněná
5. Legislativní výbor – předse-
da Drahoslav Oulehla (KSČM), 
uvolněný
6. Výbor pro udělování medailí 
Kraje Vysočina – předseda Jiří 
Běhounek (ČSSD), uvolněný.
Komise Rady Kraje Vysočina 
pro období 2012–2016
1. Bezpečnostní komise – před-
seda Jan Slámečka (KSČM), 
uvolněný
2. Dopravní komise – předseda 
Zdeněk Kopecký (ČSSD), neu-
volněný
3. Komise rozpočtová, pro za-
městnanost a podnikání – před-
seda Karel Pačiska (ČSSD), neu-
volněný
4. Komise kultury, cestovního ru-
chu a vnějších vztahů – předseda 
Antonín Daněk (ČSSD), neuvol-
něný
5. Komise sociální a pro oblast 
protidrogové politiky – předseda 
Vítězslav Schrek (ODS), neuvol-
něný
6. Zdravotní komise – předseda 
Lukáš Kettner (ČSSD), neuvol-
něný
7. Komise pro sport a volný čas 
– předsedkyně Magda Vaňková 
(KDU-ČSL), neuvolněná
8. Komise pro zemědělství a ži-
votní prostředí – předseda Ivo 
Rohovský (ODS), neuvolněný.

Ing. Eva Neuwirthová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Zřídili šest výborů

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Velké Meziříčí oznamuje, 
že 17. 12. a 18. 12. 2012 proběhne stěhování referátu nepojistných 
sociálních dávek (HN a DOZP) ze současného pracoviště Radnic-
ká 29/1 na pracoviště Hornoměstská 864/39, Velké Meziříčí, kde 
již od 19. 12. 2012 budou tyto agendy plně funkční pro klienty. 
Dne 17. 12. a 18. 12. 2012 bude proto omezen provoz agend hmot-
ná nouze a dávky zdravotně postižených. 
Základní chod pro nezbytné případy dotčených agend bude za-
bezpečen na pracovišti Hornoměstská 864/39, Velké Meziříčí – 
státní sociální podpora. Děkujeme za pochopení.

-ÚP ČR-

Protipovodňová ochrana 
u mostu na Třebíčské...
Pokračování ze strany 1
„Důležité je ale v této souvislosti 
říct, že zmíněné území nezůstává 
bez povodňové ochrany. Pouze 
se obětuje pro rozliv povodňové 
vlny, a to jenom v tom nezbyt-
ně nutném rozsahu, aby nebyly 
zasaženy stavby, které tam lidé 
mají,“ zdůraznil Zachar.
Do budoucna se zmiňovaný, 
zhruba dvousetmetrový úsek dá 
řešit. 
Podle Jiřího Zachara je na to již 
zpracovaná studie, ale zatím se 
nepřikročilo k dalším krokům. 
„Máme nabídky dvou způsobů. 
Prvním je kanadské mobilní ‚na-
fukovací‘ hrazení, tzv. water gate. 

To jsme zatím odmítli z důvodu, 
že potřebuje obrovskou rezervu 
na pozemek. 
Druhá varianta je kombinace 
pevné zídky s mobilním hraze-
ním až do výše zhruba 1,6–1,8 
m,“ popsal Zachar. 
Právě na toto řešení má město 
připravenou studii a čeká s reali-
zací projektových prací na dobu, 
až budou v rozpočtu vyčleněny 
peníze. 
„Z návrhu rozpočtu pro příští rok 
byla realizace stažena,“ uzavřel 
Jiří Zachar z městského úřadu ve 
Velkém Meziříčí.

Martina Strnadová

Vzpomínali na L. Svobodu
Jako každoročně se i  letos usku-
tečnilo v  Hroznatíně 24. listo-
padu setkání u  příležitosti 117. 
výročí narození armádního ge-
nerála Ludvíka Svobody, prezi-
denta republiky a  velitele 1. čs. 
armádního sboru v  Sovětském 
svazu. Spolu s asi třemi sty spolu-
občanů se setkání zúčastnili i vá-
leční spolubojovníci v čele s bri-
gádním generálem Alexandrem 
Beerem, nedávno vyznamena-
ným prezidentem republiky Řá-
dem bílého lva. Kytice k pamětní 
desce na  rodném domě položila 
také dcera Ludvíka Svobody, pro-
fesorka Zoe Klusáková a senátor 
František Bublan.
Mezi zajímavými hosty byli také 

představitelé řádu templářských 
rytířů, hlavní komandant Petr II. 
hrabě von Hahn a  maršál řádu 
Svatopluk kníže z Lobkovic. Lud-
vík Svoboda byl totiž nositelem 
vyznamenání tohoto řádu – ry-
tíře velitele, tzv. Lázeňský řád. 
K významným oceněním Ludví-
ka Svobody patří nejen známé ti-
tuly Hrdiny SSSR a Hrdiny ČSSR, 
ale také francouzský Řád čestné 
legie – velkodůstojník a  válečné 
ocenění USA Řád legie cti. Kro-
mě nejvyšších státních vyzna-
menání řady evropských států je 
také čestným občanem více než 
čtyřiceti českých obcí a  měst, 
mezi jinými i Velkého Meziříčí.

Dr. Josef Láznička
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Zprávy z jednání Rady města ze 
dne 28. 11. 2012

1. Rada města 
schválila:
– uzavření dodatku č. 5 ke smlou-
vě o dílo s Technickými službami 
VM, s. r. o., Třebíčská 655/20A, 
Velké Meziříčí – TSVM, s. r. 
o., zajistí provoz a  údržbu, a  to 
v  rozsahu povinností správce 
stanovených provozními řády 
na  dětských hřištích na  ulici 
Čermákova, Nová, Hornoměst-
ská, Bezručova, Nad Jordánkem, 
Čechova, Hliniště a  Oslavická 
ve Velkém Meziříčí
– návrh smlouvy budoucí na zří-
zení práva věcného břemene 
ve  prospěch E.ON Distribuce, 
a. s., České Budějovice a  k  tíži 
pozemků města parc. č. 2785 
a 2778/1 na ul. Bezděkov, v obci 
a  k. ú. Velké Meziříčí, s  právem 

uložení zemního kabelu NN, 
umístění pojistkové skříně a pod-
pěrného bodu – sloupu – právem 
provozování, údržby a  oprav, 
na dobu trvání stavby 
– návrh smlouvy o zřízení práva 
věcného břemene ve  prospěch 
E.ON Distribuce, a. s., České Bu-
dějovice k  tíži pozemku města 
parc. č. 4806/1 na  Fajtově kop-
ci, v  obci a  k. ú. Velké Meziříčí, 
s  právem uložení zemního ka-
belového vedení NN do  tohoto 
pozemku, právem provozování, 
údržby a  oprav na  dobu trvání 
této stavby
– rozpočtové opatření: zdroj: 130 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 130 tis. Kč – § 6115 
volby do krajských zastupitelstev
– rozpočtové opatření: zdroj: 2 
tis. Kč – § 3419 dotace pro Zdra-
votnickou záchrannou službu 
KV, účel: turnaj v  kopané 7. 9. 
2012 v  Mostištích – schváleno 

RM 31. 10. 2012, rozdělení: 2 tis. 
Kč – § 3419 dotace pro pořada-
tele, účel: pořádání turnaje v ko-
pané dne 7. 9. 2012 v Mostištích 
(změna příjemce dotace)
– rozpočtové opatření: zdroj: 5 
tis. Kč – § 6409 rezerva na  do-
tace a  dary, rozdělení: 5 tis. Kč 
– § 3330 dar Římskokatolické 
farnosti Velké Meziříčí, Náměstí 
16/18, pro Spolek Ludmila, účel: 
příspěvek na Mikulášskou nadíl-
ku v Domově seniorů
– rozpočtové opatření: zdroj: 5 
tis. Kč – § 6409 rezerva na dota-
ce a dary, rozdělení: 5 tis. Kč – § 
3599 dotace pro Český červený 
kříž, oblastní spolek Velké Me-
ziříčí, se sídlem 595 01 Žďár nad 
Sázavou, účel: zakoupení unifor-
my, triček a vybavení zdravotnic-
kých brašen
– vnitřní směrnici č. 7/2012 
k provádění inventarizace majet-
ku a závazků Města Velké Mezi-

říčí vč. navazujícího Plánu inven-
tur na rok 2012
– ceník prací a služeb společnos-
ti Technické služby VM, s. r. o., 
platný od 1. 1. 2013
– prodej nepotřebné techniky: 
stroj Bělorus, rok výroby 1975, 
Zemědělskému družstvu Budi-
šov, Budišov 279, 67503

2. Rada města 
souhlasila:
– s výpůjčkou poloviny sálu a ku-
chyně dne 6. prosince 2012 Čes-
kému svazu žen Velké Meziříčí
– s uzavřením předložené smlou-
vy s  firmou BD STAVMONT, s. 
r. o., Velké Meziříčí na nápojové 
automaty v budově radnice
– se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet města 
v listopadu 2012, do upraveného 
rozpočtu města VM v r. 2012

Josef Komínek, místostarosta

Rada města projednala...
DÁREK PRO ČTENÁŘE VELKOMEZIŘÍČSKA

TELEVIZNÍ MAGAZÍN TVpohoda

SOUČÁSTÍ TÝDENÍKU VELKOMEZIŘÍČSKO

VE STŘEDU 19. 12. 2012

TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO + VÁNOČNÍ TVpohoda 

 společně ve středu 19. 12. 2012 za 15 Kč

DNy OtEVŘENýCh DVEŘÍ NA šKOlÁCh

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci!
Srdečně vás zveme na 
DEN PRVŇÁČKA, 
který se bude konat dne 4. 1. 2013 
od 15 hodin 
v budově ZŠ na Komenského ulici.

Společně usedneme do lavic, zacvičíme si 
a pohrajeme na interaktivní tabuli.

Na setkání s vámi se těší paní učitelky Mgr. Miroslava Šulcová 
a  Mgr. Vladimíra Moravová.

Střední odborná škola Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvková organizace 
zve na

 ŠKOLNÍ SHOW, 
POŘÁDANOU V RÁMCI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zahájení proběhne ve čtvrtek 6. 12. 2012 v 9 hodin 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši.

 Omluva za chybu v textu článku
Ve Velkomeziříčsku č. 42 byla v článku „Odpověď na petici proti 
výstavbě bioplynek v našem městě“ chybně uvedena parcela 
č. 5708/2. Správně měla být uvedena parcela č. 5728/2. Za překlep 
v textu se omlouváme. Městský úřad Velké Meziříčí

Vedení policie kraje i  územního 
odboru tedy policejního prezi-
denta Červíčka seznámilo s pod-
mínkami, v nichž zdejší policisté 
slouží občanům. 
„Aby sám znal situaci, o které ho-
voříme, a pomohl nám, až od nás 
půjde oficiální žádost,“ podotkl 
Šlapák. 
Prezident Martin Červíček si 
problematiku i  argumenty vy-
slechl. „Na Vysočinu jsme přijeli 
právě proto, abychom se přímo 
na  místě seznámili s  aktuální 
situací. Nechtěl jsem jet nikam 
na nové oddělení, ale právě na ta-
kové, jako je tady,“ uvedl Čer-
víček a  ujistil, že vedení policie 
chce zajistit všem policistům stej-
né podmínky pro službu. „Z naší 
vzájemné diskuze na  toto téma 
vzešel závěr, že bychom v  této 
lokalitě do budoucna potřebovali 
získat kvalitnější zázemí pro naši 
práci. Jsem rád, že to pan policej-
ní prezident takto vnímal,“ zhod-
notil debatu Miloš Trojánek, ře-
ditel Krajského ředitelství policie 
Kraje Vysočina s tím, že  všechno 
je ale závislé především od  eko-
nomických podmínek v  rámci 
celého resortu.
Martin Červíček pak uvedl pro-
blém do širších souvislostí tak, že 
popsal aktuální celorepublikovou 
situaci. Podle něj dlouho nebylo 
jisté, kolik členů policii zůstane 
a  jak budou dislokovaní. Což je 

problém, který aktuálně zajímá 
Bítešské, kde se v roce 2013 počítá 
s transformací obvodního odděle-
ní na policejní stanici. Velkobíteš-
ský starosta Milan Vlček, jenž byl 
návštěvě Červíčka v Meziříčí také 
přítomen, vyjádřil obavu z  toho, 
zda zrušení služebny nebude prv-
ním krokem k  tomu, jak zrušit 
policii v  Bíteši úplně. Červíček to 
vyvrátil. „Nám se nyní podařilo 

zachovat pro rok 2013 to stejné, co 
v roce 2012, to znamená, že jsme 
nikde neponížili počet skutečných 
policistů. Nedopustil jsem, aby se 
pro rok 2013 někde zrušily ne-
smyslně nějaké útvary. Chystaná 
změna se tedy nijak nedostkne 
přímého výkonu služby a  poli-
cisté z  Velké Bíteše neodejdou,“ 
ujistil prezident. To ocenil i hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhou-

nek, když Martina Červíčka přijal 
ke  krátké pracovní schůzce hned 
v úvodu jeho návštěvy na Vysoči-
ně. Vyzdvihl skutečnost, že v pří-
padě Vysočiny nedošlo k poklesu 
policistů ve výkonu služby, což je 
podle něj jedna z důležitých sku-
tečností a argument pro budování 
hlubší spolupráce mezi krajským 
policejním ředitelstvím a  samo-
správami.

Pokračování ze strany 1

Policisté jednali se svým prezidentem... 

Martina Strnadová

Autoři knihy se zájemcům 
podepisovali. Více foto na našem 
webu. Foto: Iva Horká

Rozsvítili 
vánoční strom
Pokračování ze strany 1
Během nedělního podvečera se 
prodalo asi 100 knih. Ta má 132 
stran a je v ní kromě textové části 
hlavně obrazová, která skýtá přes 
100 fotek ze současnosti. Vyšla 
v nákladu tisíc kusů,  čili je stále 
ještě k dispozici. Koupit si ji mů-
žete ve vestibulu zdejší radnice. 
Pro děti byl v  neděli již tradič-
ně připraven i  nebeský pošťák, 
kterému mohly dát do  nůše svá 
přáníčka k  Vánocům, anebo di-
vadelní pohádka o  Pinokiovi 
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Rovněž lidé opět vypouštěli lam-
piony na nebe či se mohli na ná-
městí občerstvit teplým čajem 
a dalšími nápoji. Iva Horká

Vpravo Martin Červíček vedle starosty Velkého Meziříčí Radovana Necida, naproti 
starosta Velké Bíteše Milan Vlček vedle velkomeziříčského místostarosty Josefa 
Komínka. Foto: Martina Strnadová
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ŘÁDKy NA NEDěli PŘÍsPěVKy OD ČtENÁŘů

Bohoslužby
Středa 5. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS mše sv. 10.00 – o. Prajka, Hr-
bov mše sv. 17.00 – o. Parajka, Lavičky mše sv. 18.00 – o. Parajka. Čtvrtek 
6. 12.: 8.00 mše sv. – o. Parajka, 16.30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz. Pátek 7. 12.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svá-
tosti smíření, 16.30 mše sv. roráty pro děti – o. L. Sz., domov důchodců 
mše sv. 13.00 – o. Parajka. Sobota 8. 12.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše 
sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 
9. 12.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. latinská – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka.
Bory mše sv. 7. 12.: Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti a příleži-
tost ke svátosti smíření, 18.00 mše sv. – o. Parajka; 8. 12. – Horní Bory 9.45 
mše sv. – o. Parajka, 9. 12.: Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Parajka.
Farní oznámení: Čtvrtek slavnost sv. Mikuláše, patrona naší farnosti, mše 
sv. budou v  8.00, 16.30 a 18.00 (za nová kněžská povolání), v 9.00 ná-
vštěva nemocných, po večerní mši sv. bude teologická hodina. Ve čtvrtek 
nebudou úřední hodiny v kanceláři. Pátek 8.30 do sobotního rána bude 
adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke  svátosti smíření 
a pokání. Sobota slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu – doporučený svátek – mše sv. budou jak v neděli tj. v 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 19.00 vigilie II. adventní neděle. Děkuji všem, kteří pracovali 
ve farnosti. Děti, které se budou v letošním školním roce připravovat na 1. 
sv. přijímání, si od 2. 12. vždy po mši sv. v neděli a také v sobotu s nedělní 
platností přijdou do sakristie pro nálepku, kterou si budou lepit do sešitku, 
který také dostanou v sakristii.
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na  bohoslužby, 
které se konají 9. 12. od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 24), více 
na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí, 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Nefalešný zpěv Beseda s Tomášem Graumannem žáky zaujala
Někdo se mě jednou zeptal: Jak bude v nebi? Musím se smutkem kon-
statovat, že nevím. Mohu jenom říct to, co je někde psáno v Novém 
zákoně: Co oko nevidělo a  ucho neslyšelo, co ani člověku na  mysl 
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A k tomu bychom mohli 
připomenout různé obrazy nebe, které nám Bůh zjevil. Obrazy, které 
jsou spíše výzvou než ilustrací budoucnosti. Výzvou pro člověka – co 
má dělat, aby se nebe (spásy) dočkal.
Autor Apokalypsy odhaluje obraz čtyřiadvaceti starců, ze kterých ka-
ždý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla a zpívali no-
vou píseň. Máme obraz nebe jako stavu, ve kterém hrajeme a zpíváme 
Bohu – velebíme Ho. Ale abychom toho docílili, nesmíme „zpívat fa-
lešně“ – a vůbec nejde o hudbu.  Sv. Augustin si přál, abychom zpívali 
Hospodinu píseň novou. Zpívali ne jazykem, ale životem – Odložte to, 
co je staré, vždyť znáte píseň novou. Zpívejte mu píseň novou, pěkně 
mu zpívejte. Zpívejte mu, ale ne falešně. Máme tak zpívat, abychom 
neuráželi jeho uši. Zpívat v srdci, jásat v srdci. Radovat se v srdci, ra-
dujte se beze slov. Pěkně mu zpívejte s jásotem.
Zpívat svým životem, ze srdce a s jásotem to znamená zpívat upřímně 
a bez podvodu. Ne-falešně zpívat životem znamená prostě být fair vůči 
Bohu, světu a sobě. Jakékoliv „divadélko“ je zradou vůči přirozeným 
„notám“ našeho svědomí. Lukasz Szendzielorz

Žáci základní školy, kteří se zúčast-
nili besedy s Tomášem Graumann-
em (viz Velkomeziříčsko č. 43), 
vyjádřili svoje dojmy v anketě.
1. Co vás zaujalo na  přednášce 
nejvíce? 
– Zaujalo mě jeho cestování 
po světě (Filipíny, USA…). A také 
mě zaujalo, jak se nechal v  živo-
tě inspirovat svým zachráncem 
a jeho víra. (Martin Riebl, 9. A)
– Zaujalo mě, jak dokázal otevřeně 

mluvit o svých emočně náročných 
zážitcích. (Marie Nedomová, 9. B)
– Super pán. Je to velmi důležité, 
když jsou tyto události vyprávě-
ny člověkem, který to zažil. Je to 
více vnímáno, než kdybychom si 
to přečetli. (paní učitelka Naďa 
Trojanová)
2. Jak na vás zapůsobil samotný 
Tomáš Graumann?
– Působil na  mě jako milý, 
starý pán. Určitě hodný dě-

deček. (Miloš Cendelín, 9. B)
– Pocity člověka, že je sám, bez 
rodiny. A  dokázal to celé odvy-
právět. (paní učitelka Naďa Tro-
janová)
– Zapůsobil na mě normálně. Ur-
čitě je tou situací v životě pozna-
menán. Líbilo se mi, že pletl a pekl 
muffiny. (Michal Troščák, 9. B)
3. Vybavíš si moment, který tě 
nejvíc dojal?
– Nejvíce mě dojalo, když říkal, 

jak mu zabili bratra a  rodiče. 
(Bára Pivoňková, 9. B)
– Když ta žena z  vlaku potkala 
tu ženu, s  kterou jely jako malé, 
a jela s ní po letech na slavnosti. 
(Jiří Kampas, 9. B)
– Jak říkal, že mu matka řekla, že 
je to jen na pár měsíců. Taky to, 
že jich hodně přežilo z  té cesty. 
(Dominik Chalupa, 9. B)

Anketu připravily Michaela Bib-
rová a Marie Klementová z 9. B 

Dne 9. 11. naši školu navštívil pan učitel Mgr. Luděk Trojan se svým 
psím kamarádem Česťou.
Pan učitel zajímavým způsobem seznámil děti se životem pejsků. Ne-
chyběla ani praktická ukázka canisterapie – práce psa s nemocnými 
dětmi. Děti se do všech aktivit s radostí zapojovaly. 

ZŠ Sokolovská, foto: archiv školy

Do školy přišel pejsek
…těmito slovy nás – tančící – po-
zdravil hudebník F. K. Kratochvíl 
na taneční zábavě pořádané míst-
ními hasiči v  hasičce ve  Velkém 
Meziříčí 10. 11. 2012.
On i  jeho zpěvačka měli radost, 
že všichni zúčastnění v sále hned 
při prvních tónech šli tančit. Vů-
bec jim nevadilo, že zmíněných 
tančících je co do počtu šest!
Asi po  hodině taneční zábavy, 
v  počtu šesti u  stolu a  následně 
i na parketu, začaly proudit davy 
a počet účastníků se ustálil během 
večera na čísle 28 a takto setrval až 
do dvou hodin po půlnoci.
Ani hudebníci, ani pořadatelé nám, 
zúčastněným, nedali najevo, jak 
prodělečná akce to je. Ba naopak, 
jak se hrálo, všichni jsme tančili 
a nálada byla mezi námi i hudební-

ky víc než přátelská, téměř rodinná.
Skvělá byla i  obsluha hasičů, což 
vyvrcholilo službou přímo u stolů. 
Stanislav Kratochvíl, hasič, který 
s manželkou obsluhoval bufet, se 
role číšníka obsluhujícího u stolu 
zhostil naprosto profesionálně.
Alespoň touto cestou vám, hra-
jícím i  organizujícím, srdečně 
děkuji za  krásně prožitý sobotní 
večer a za chuť jít do toho znovu, 
i když zpětná vazba od spoluob-
čanů je tak mizerná.
Nevěřím, že to způsobilo v  době 
krize vstupné v částce 100 Kč. To-
hle tančení stonásobně předčilo 
tančení mezi regály v  místních 
supermarketech, kde stokoruna 
drobný peníz jest.
Děkuji a  zase brzy na  natanče-
nou. 

Stoprocentní účast 
na tanečním parketu...

Libuše Kotoučková

Děti si užívaly den bez úrazu soutěžením

Ve dnech 22. a 23. 11. 2012 pořádal 
Dům dětí a  mládeže Velké Mezi-
říčí ve spolupráci s Jupiter clubem 
Velké Meziříčí akci s názvem Den 
bez úrazu. Ta proběhla na základě 
grantového programu Města Velké 
Meziříčí Zdravé město.
Zúčastnily se jí tři věkové katego-
rie – děti předškolního věku, 2.–3. 
třída základních škol a 4.–5. třída 
ZŠ. Pro soutěžící družstva bylo 

připraveno pět úkolů. V první ka-
tegorii byla prvním úkolem stezka 
obratnosti – překážková dráha. 
Děti měly za  úkol co nejlépe se 
vypořádat s  nástrahami vytyčené 
trati. Při druhém úkolu sestavova-
ly dopravní značky z víček od PET 
lahví. Třetím soutěžním úkolem 
byla jízda zručnosti (na  koloběž-
kách ve  dvojicích měli soutěžící 
zvládnout vytyčenou trať). Čtvr-

tým soutěžním úkolem bylo rozdě-
lení potravin na zdravé a nezdravé. 
Děti měly správně rozpoznat 10 
obrázků a rozhodnout, které potra-
viny jsou zdravé a které ne. V pá-
tém úkolu si vyzkoušely obratnost 
při kutálení overbalu slalomovou 
dráhou. Druhá a třetí kategorie se 
od  první trochu lišila – druhým 
úkolem bylo dokreslení správné 
výbavy na  kolo a  jako třetí úkol 
měly děti vědomostní test o nebez-
pečí kolem nás. V kategorii starších 
dětí jsme také vyměnili koloběžky 
za pedalla.
Organizačně se na  realizaci pro-
jektu podílel Jupiter club Velké 
Meziříčí bezplatným zapůjčením 
sálu, ozvučením a osvětlením a po-
mocí při organizaci celé dopolední 
soutěže a Všeobecná zdravotní po-
jišťovna, která dodala propagační 
materiál a drobnosti do cen.
Celkové pořadí:
I. kategorie:
1. místo MŠ Čechova Velké Me-

ziříčí – Broučci 1
2. místo MŠ Čechova Velké Me-
ziříčí – Broučci 2
3. místo MŠ Mírová Velké Me-
ziříčí 
II. kategorie:
1. místo ZŠ Oslavická Velké 
Meziříčí – 3. ročník
2. místo ZŠ Křižanov
3. místo ZŠ Mostiště
III. kategorie:
1. místo ZŠ Mostiště
2. místo ZŠ Křižanov
3. místo ZŠ Komenského Velké 
Meziříčí
Na  průběh akce dne 22. 11. 
2012 dohlížela odborná porota 
ve  složení Zuzana Herodesová 
z  Jupiter clubu Velké Meziří-
čí, David Trojan ze ZZS Kraje 
Vysočina a  Jiří Doležal, velitel 
hasičského sboru Velké Meziří-
čí, 23. 11. 2012 zastupoval ZZS 
Kraje Vysočina Zbyněk Pacal.

Ilona Závišková, 
foto: archiv DDM

Dne 14. října jsme oficiálně otevřeli 
dveře veřejnosti v prostorách Vol-
nočasovky, o. s. K  této příležitosti 
bylo připraveno soutěžní odpoled-
ne nejen pro děti, ale i dospělé.
Uvnitř našich prostor probíhala 
výtvarná soutěž na  volné téma. 
Ovšem většina výrobků se nesla 
v  duchu podzimu. Děti nejčas-
těji malovaly, jak pouští draky 
nebo z  usušeného listí vytvořily 
postavičky či podzimní krajiny. 
Celkem se nám do soutěže sešlo 
63 soutěžních výrobků.
Bylo velice těžké rozhodovat 
o  prvních třech místech, proto-
že děti vyrobily  opravdu mnoho 
krásných výtvorů.

1. místo Jakub Bělohlávek, 2. Nela 
Svobodová, 3. Sofinka Machová. 
Předání cen proběhlo 17. listo-
padu ve  14.30 ve  Volnočasovce. 
Cenu za  Jakuba přebrali jeho ka-
marádi. 

Děti tvořily a malovaly

Ve  středu 21. 11. proběhl kurz 
první pomoci v  nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež Well-
mez ve Velkém Meziříčí. 
„Potřeba uskutečnit tento kurz 
vzešla od pracovníků i uživatelů 
současně. Nikdo nikdy neví, kdy 
se dostane do situace, ve které je 
potřeba podat pomocnou ruku 
a  zachránit lidský život. Znát 
alespoň základy poskytování 
první pomoci je morální po-
vinností každého z  nás,“ sdělil 
Marek Sušinka, vedoucí níz-
koprahového zařízení pro děti 
a mládež Wellmez.
Po  teoretických informacích 
o  důležitých telefonních čís-
lech a  postupu při bezvědomí, 
zástavě dechu a oběhu si mohli 
přítomní uživatelé i  pracovníci 
pod odborným dohledem zku-
šené zdravotní sestry, zkusit 
dýchání z úst do úst a maáž srd-
ce na  resuscitační loutce zvané 
Andula. 
Pro mnohé ze zúčastněných byl 
program první zkušeností se 
zachraňováním životů. Po skon-
čení praktického nácviku přišel 
proto čas na otázky přítomných. 

Na  závěr doplnila lektorující 
zdravotní sestra svůj odborný 
program rozdáváním letáčků 
představujících průvodce první 
pomocí a  průvodce při mimo-
řádných situacích. 

Text a foto: pracovníci Wellmezu

Ve Wellmezu se učili 
poskytovat první pomoc

Text a foto: Petr Bača

Prošli kurzem resuscitace
Na  srdeční zástavu umírají jen 
v ČR tisíce lidí ročně. Včasná po-
moc přitom nevyžaduje tak moc. 
Stačí vám dvě ruce a chladná hlava.
Velké množství lidí si není jisto, 
jak první pomoc poskytnout. Je 
možné, že někdy prošli školením 
na  vojně nebo ve  škole. Faktem 
ale je, že i standardy první pomoci 
prošly určitým vývojem.
V  první pomoci se 10. listopadu 
mohli zdokonalit také v Křižanově. 
Kurz uspořádalo Volnočasové cen-
trum Křižanov a  pro zájemce byl 
bezplatný. Financován byl z  pro-
jektu Think Big, který je realizován 
Nadací O2 ve spolupráci s Nadací 
rozvoje občanské společnosti.

Kurzem provedli záchranáři On-
dřej Kotík a  Ivo Trháč, členové 
Rescueteamu (www.rescueteam.
cz). Dvacítka účastníků se dozvě-
děla základní pravidla resuscitace 
nebo jak zastavit tepenné a  žilní 
krvácení. Všechny úkony bylo 
možné vyzkoušet si v praxi na při-
pravených figurínách a na vlastní 
kůži se tak přesvědčit, jak fyzicky 
náročné může být zachránit dru-
hému člověku život.
Jeden z pořadatelů Ondřej Nagy do-
dal, že do budoucna uvažují o opa-
kování kurzu. „Akce měla úspěch 
a  dokonce bylo několik zájemců 
navíc, ale nestačila kapacita,” řekl.

Monika Zezulová
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VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby 

– referenta památkové péče
na dobu neurčitou

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým  
 pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonnou
  se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsoze na-  
 pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spácha-
 ný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
 pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla od- 
 souzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš- 
 kou stavebního směru nebo vzdělání se zaměřením na historii,
• znalost památkové péče výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsa-
hovat 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 poby-
 tu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,   
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích stát- 
 ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost  
 vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský  
 stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 6. 12. 2012 
do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 20. 11. 2012
ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového  
řízení skartovány.     

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent památkové péče bude mít 
odpovědnost zejména za:

- zajišťování péče o kulturní památky a koordinaci správy míst 
 ních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastní- 
 ků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách  
 péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kul- 
 turních památek v územní působnosti včetně stanovení způso- 
 bu financování,
- rozhodování ve správním řízení o obnově, rekonstrukci nebo  
 opravě kulturní památky, obnově, rekonstrukci nebo opravě ob- 
 jektu v památkové zóně, o restaurování kulturní památky,   
 o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, o vyhlášení  
 ochranného pásma kulturní památky, o provádění archeologické- 
 ho průzkumu, o přemístění movité kulturní památky z veřejně  
 přístupného místa a o provedení nezbytných opatření k zabezpe- 
 čení kulturní památky,
- vedení kompletní evidence nemovitých a movitých kulturních
 památek ve svém územním obvodu a dostupnou dokumentaci  
 o jednotlivých kulturních památkách (fotodokumentace, mapové
 podklady),
- přípravu podkladů pro prohlášení dalších významných objektů  
 v okrese za kulturní památky,
- poskytování odborné a metodické pomoci při zpracovávání pod- 
 kladů pro zajištění finančních prostředků na obnovu kulturních  
 památek ze státních fondů,
- provádění stavebního dohledu při obnově kulturních památek,
- kontrolu využití finančních prostředků na obnovu kulturních  
 památek včetně kontroly jejich vyúčtování ve stanoveném 
 termínu,
- udělování sankcí dle památkového zákona.

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s. r. o., hledá vhodného kandidáta
na následující pozici (celkem 3 osoby):

Vánoce se blíží a  je tedy 
na  čase začít přemýšlet 
o  vhodném dárku pro 
naše blízké. 
V  době, kdy si můžeme 
dovolit koupit téměř vše, 
co zrovna chceme nebo 
potřebujeme, je čím dál 
tím těžší najít dárek, který 
skutečně potěší. Podívejte 
se proto na webové strán-
ky jazykové školy 
www.eco-vyukajazyku.cz 
a inspirujte se naší vánoč-
ní nabídkou!
Nejlepší dárek je takový, ze kterého se budou vaši blízcí těšit delší 
dobu. Mluví již dlouho o tom, že by se rádi zdokonalili nebo se chtě-
li naučit nový cizí jazyk, ale zatím se k  tomu neodhodlali? Zakupte 
vašim drahým dárkové poukazy na kurzy jazykové školy ECO Velké 
Meziříčí! Poukazy nabízíme v hodnotě od 200 do 2.000 Kč. 
Nevíte, jaký kurz by byl pro vaše blízké nejvhodnější? Nevadí, kupte 
dárkový poukaz a výběr kurzu přenechejte jim!
Jazyková škola ECO Velké Meziříčí ve své vánoční nabídce nezapomí-
ná ani na děti. Jak jistě víte, nejlepší investicí je investice do vzdělání. 
Podpořte své děti v rozvoji a darujte jim možnost učit se a zdokonalo-
vat v cizím jazyce, který jim otevře bránu do úspěšného života.
Vánoční nabídka:
VÁNOČNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě od 200 do 2.000 Kč
Tímto poukazem věnujete vzdělání, což je jistě správná volba jako dá-
rek pro vaše blízké.
• hodnotu dárkového poukazu si stanovíte sami
• dárkový poukaz lze zaslat poštou, e-mailem, či vyzvednout osobně
• na výběru kurzu, eventuelně termínu i obsahu výuky se domluvíme 
až při předložení poukazu
• dárkové poukazy jsou platné na jakýkoliv kurz naší školy v průběhu 
roku 2013
• vybírat můžete z  těchto jazyků: angličtina, němčina, ruština, fran-
couzština, italština, španělština
Dárkový poukaz lze využít na:
• skupinové jazykové kurzy pro veřejnost
• firemní jazykové kurzy
• individuální výuku jazyků
• přípravu na přijímací a jiné zkoušky. 
Pokud vás naše nabídka inspirovala, poukazy můžete objednat na e-
-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz. 
Vánoční poukaz můžete zakoupit buď v  kanceláři naší školy nebo 
po obdržení objednávky vám zašleme údaje pro platbu. Po připsání 
částky na náš účet vám bude dárkový poukaz vystaven a zaslán na vaši 
adresu.                                                                                                     (-pi-)

Vánoční nadílka jazykové školy ECO 
Velké Meziříčí

Zdenky Vorlové 21 
Velké Meziříčí 
tel.: 604 103 997 
www.squashvm.cz

☐ vánoční dárkové poukazy 
☐  prostory na konání firemních večírků, 
 rodinných oslav 
☐  kulečník, 
 fotbálek, 
 squash, 
 kardiotrenažéry
☐ Life Table

Víkendová AKCE na měsíc prosinec: 
všechny děti do 15 let  squash ZADARMO!

nabízí

DÁRKOVÝ POUKAZ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje 

v rámci projektu 
„Centrum zaměstnanosti 

Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko“ 

(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu je CZ.1.04/5.1.01/77.00446)

výběrové řízení na pozici 

manažera a administrátora projektu
na dobu určitou do 30. 11. 2014

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.

Stručné vymezení pracovní náplně:
Manažer projektu (úvazek 0,5) nese odpovědnost za dosažení 
cílů a výstupů projektu v požadované kvalitě, harmonogramu a za 
dané náklady.

Administrátor projektu (úvazek 0,5) bude zajišťovat administ-
raci a dotační management projektu.
V rámci fungování centra zaměstnanosti Mikroregionu bude cílem 
manažera projektu zejména:

•  v běžné pracovní době ve všední dny zajistit dostupné komplex 
 ní odborné poradenství v oblasti řešení nezaměstnanosti,
• spolupracovat s ostatními zainteresovanými skupinami v dané  
 problematice podle metodického dokumentu,
• detailně popsat způsob fungování centra, rozsah jeho kompetencí,
• během testovacího provozu Centra zpracovat průzkum spokoje- 
 nosti klientů – dotazováni budou jeho zákazníci, na základě
 výsledků bude případně činnost centra upravena/rozšířena,
• zajistit tematické semináře zaměřené na problematiku orientace  
 na trhu práce, jak hledat volná pracovní místa na internetu 
 (portály práce), jak napsat CV a motivační dopis zaměstnavateli
 jak vést úspěšně pracovní pohovor, jak předcházet a bojovat 
 s předlužeností, pracovní návyky a další,
• poskytnout individuální poradenství všem aktérům operujícím  
 na trhu práce – zaměstnavatelům, zaměstnancům, nezaměstna 
 ným studentům mladistvým, handicapovaným osobám v otáz 
 kách pracovního trhu, zadlužování aj.,
• zajistit širší nabídku typů činností v rámci Veřejné služby,   
 tj. skutečné využití potenciálu kvalifikovaných nezaměstnaných  
 dočasně vstupujících do veřejné služby (v Mikroregionu).

Dále bude manažer projektu odpovědný za zpracování metodiky 
pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností 
ze zahraničí.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým  
 pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonnou  
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
 pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný 
 z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, 
 pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla 
 odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• praxe v oblasti projektového řízení výhodou,
• aktivní znalost angličtiny výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, flexibilita.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsa-
hovat 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 poby- 
 tu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, 
 odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích  
 státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domov- 
 ský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 19. 12. 2012 
do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – manažer EU“

Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 12. 11. 2012
ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.
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■ Prase, váha asi 150–200 kg. 
Dále prodám i domácí sádlo. Tel.: 
734 603 812.
■ Vlašské ořechy loupané 1 
kg/170 Kč.  Dále prodám ku-
chyňskou rohovou lavici s úlož-
ným prostorem, stůl a židle  
– 1.100 Kč. Dvokolový vlek za 
malotraktor, bez  dřevěné výplně 
– 1.500 Kč. Jablka – 1 kg/12 Kč. 
Tel.: 775 390 322.
■ Stavební materiál: 4 palety 
křidlice jednofalcové, použi-
té, 620 ks. Dále kostky 680 ks, 
10×10×10, použité, 3 Kč/ks. Ton-
dach stavební cihle, 6 palet, roz-
měr 38×24,5×23,8, celkem 300 
ks, cena 7.500 Kč. Vazba: trámy 
10×16 (délky 5,40; 4,90; 4,80; 
3,70...), odběr vcelku, cena 22.000 
Kč. Více info na tel.: 607 157 312. 
■ Med včelí, smíšený. Cena 70 
Kč/1 kg.Velké Meziříčí. Tel.:
 566 523 941, po 18. hodině
■ Dětské kolo červené barvy 
se štanglí. Věk 6–10 let. Chla-
pecké brusle velikost 40. Tel.: 
737 763 404.
■ Štěňata jezevčíků nar. 30. 
10. 2012. Odběr možný po 20. 
12. Jsou to 2 psi a 1 fenka. Blíz-
ko VM. Cena dohodou, levně. 
Popř. mohu poslat fotografie. 
Volejte po 16. hodině na tel.: 
776 562 164,  ne SMS! 
■ Žaluzie venkovní, čiré bar-
vy, na okna 210×150, 4 ks. Tel.: 
731 375 904. 

■ Brambory slátové a příloho-
vé. Cena 5 Kč/kg. Dále pšeni-
ci ozimou, cena 500 Kč/q. Tel.: 
566 521 884.
■ Akvarijní světlo JEBO + no-
vou zářivku. Cena 500 kč. Tel.: 
737 382 383.
■ Mák ručně vyklepaný. Tel.: 
597 185 844.
■ Benzinovou sekačku DOL-
MAR PM-48S, nepoužitou. Ne-
vhodný dárek, cena 5.500 Kč. Tel.: 
777 954 606.
■ Dětské kolo Madison 24". 
Jako nové. Cena 3.000 Kč. Tel.: 
608 274 151.
■ Kamna FILEX typ F 1458 
(Thorma Filakovo) na pevné pa-
livo, původní cena 5.800 Kč, nyní 
za 2.500 Kč. Použité jednu sezo-
nu, tel.: 605 086 068.
■ Boty na běžky zn. Botas, vel. 
11, nepoužívané, cena 950 Kč. 
Dále prodám kolo zn. Author Ul-
tima, červené barvy, vhodné od 8 
do 12 let. Velmi dobrý stav, cena 
950 Kč. Tel.: 737 170 994.
■ Novou vanu, 120 cm. Cena 
1.500  Kč. Tel.: 604 628 092.
■ Kamerunskou ovci a kříženku 
(otec kříženec, matka čistokrev-
ná KO),  cena 1.700 Kč/ks.  Tel.: 
733 530 356.
■ Směs pro nosnice – levně. Hr-
bov 42. Tel.: 737 477 773.

■ Krmnou řepu – 1 q. Tel.: 
731 720 404.

■ Motocykl Jawa – ČZ 350, 250, 
175, 125 – kývačka (panelka, 
moped Stadion, skútr ČZ, skútr 
Tatran, Jawu 90, přívěsný vo-
zík PAV). Vše i  v  horším stavu 
na ND. Tel.: 732 504 158.

■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 776 337 344.
■ Vyměníme byt 2+1 za  4+1, 
máme městský byt. Výměna je 
pro nás nutná a spěcháme na ni. 
Volejte prosím od 18 do 22 hodin 
na tel.: 736 239 202.

■ Pronajmu pěkný byt 3+1 (70 
m2) v 5. patře s výtahem ve Vel-
kém Meziříčí. Dům je po rekon-
strukci, v ulici Poštovní, blízko 
centra. K  bytu patří sklep + ko-
mora. Částečně zařízený, volný 
od  ledna 2013. Cena 6.000 Kč + 
energie. Tel.: 775 333 449. 
■ Pronajmu nově zrekonstruo-
vaný byt 3+kk (83 m2) od 1. 12. 
2012. Tel.: 776 344 454.

■ Obývákovou stěnu. Daruji za 
odvoz. Starou, ale zachovalou, 
mahagon – jilm. Sestava – 3,6 m.   

Tel.:  604 486 214.

■ Obložené mísy – zeleninové, 
sýrové, s uzeninou, připravím na 
jakoukoliv oslavu. Tel.: 776 074 151.
■ Nabízím výpomoc seniorům 
jako pečovatelka. Osvědčení i pra-
xi v oblasti vykonávání sociálních 
služeb mám. Tel.: 604  628  092.

PRODÁM - KOUPÍM - VyMěNÍM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!
VÝKLAD Z KARET 
Tel.:603 184 919

www.gerda.cz

Vlašská jádra  100 g      prodejní cena  12,50 Kč
Švestky sušené  150 g      prodejní cena 12,60 Kč  
Datle 200 g       prodejní cena 12, -- Kč
Kandovaná kůra citrusů 100 g     prodejní cena 10,90 Kč
Kandovaná pomerančová kůra 100 g   prodejní cena  10, -- Kč

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY

platnost cen 5. 12. – 18. 12. 2012

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s

Kandovaná kůra citrusů 100 g      prodejní cena 10,90 Kč
Lísková jádra volně 1 kg      prodejní cena 150,50 Kč
Datle volně 1 kg        prodejní cena 43,90 Kč
Švestky volně 1 kg        prodejní cena 59,00 Kč        
Vlašské ořechy jádra 1 kg                       prodejní cena 120,--  Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zboží výhradně v prodejně RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí
platnost cen 5. 12. – 18. 12. 2012

Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s Velké Meziříčí, a. s.

Od 1. prosince 2012 
kancelář ve Velkém Meziříčí 

přemístěna na adresu: 
Náměstí 83/7, Velké Meziříčí 

(nad Komerční bankou)

JUDr. MARTA ŠTEFKOVÁ
A D V O K ÁT K A
tel.: 564 109 115

mob.: 603 251 648

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY – NÁKUPY 
15. 12. 2012Nástupní místa: 

Vel. Meziříčí (Billa)  6.00
Měřín   6.10
Jihlava   6.30
Objednávky: 607 541 915, 775 055 501. Cena: 490 Kč

GTH Catering a. s. příjme 
pro provoz ve Velké Bíteši

vyučeného kuchaře/kuchařku 
s praxí.

p.Smejkalová, tel.:  724 437 145.

Blahopřejeme českým tenistům, kteří triumfovali po 23 letech na stém 
Davisově poháru. Zásluhou Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha zís-
kali čeští tenisté výhrou 6:1 na domácí půdě slavnou „salátovou mísu“. 
Také české tenistky slaví historický triumf, navázaly na loňský rok 
a vyhrály ve finále Fed Cupu nad hráčkami Srbska. Tyto výjimečné 
sportovní svátky proběhly za přítomnosti hlavy státu a mnoha dalších 
významných osobností veřejného života, jež povzbuzovaly české hráče 
na tribunách pro V.I.P. Tribuny postavené ze systému NIVTEC dodala 
firma RENTALPRO. Výhradním distributorem pódiového systému 
NIVTEC pro Českou a Slovenskou republiku je společnost MusicData.
                                                                               (součást placené inzerce)

MusicData, s. r. o., blahopřejí českým 
tenistkám a tenistům k úspěchu

Radnická 6, Velké Meziříčí
tel.: 566 520 399

www.buffalovm.cz  nabízí:
▶ P ORT SK É  V Í N O  – 
 VÁ N O Č N Í  DÁ R E K ,    
 K T E RÝ  N E Z K L A M E
▶  dveře interiérové 
 včetně zárubní
▶  schody včetně zábradlí
 dřevěné, nerezové, kom-  
 binace se sklem
▶ garnyže, kování 
▶  podlahy – PVC, laminát,   
 korkové, dřevěné   
 třívrstvé, vinylové

Profesionálové jsou 
nadšeni. Rybáři, ha-
siči, policisté, out-
dooroví příznivci, 
cyklisté, ale i každý z 
nás někdy potřebo-
val při práci ve tmě 
volné ruce. Luxusní 
čelová svítilna od 
firmy LED LENSER 
může být skvělým 
řešením a dárkem. 
Přesvědčí vás nejen 
funkce plynulého 
regulování intenzity 
světla, ale i výklop-
ná hlava s unikátní 
funkcí zaostřování 
světelného paprsku a jedinečný design. Díky čelovce LED LENSER 
H7 budou vaše aktivity příjemnější a bezpečnější. Navštivte prodejnu 
MusicData, rádi vám poradíme s výběrem.                 (placená inzerce)

Skvělý tip na vánoční dárek: 
čelová svítilna LED LENSER H7

Tip na vánoční dárek:
Dárkový poukaz 

na předplatné 
Velkomeziříčska.

Více na tel.: 
566 782 009, 

739 100 979, e-mail: 
velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz 

nebo přímo v redakci.

DÁRKOVÉ 
POUKAZY

SAUNA – MASÁŽE
Příspěvek až 1.500 Kč 

od VZP
DŮM ZDRAVÍ VM
Tel.: 728 382 202
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sPOlEČENsKÁ RUbRiKA

Vzpomínka

V  letošním roce je VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ již počtvrté v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom sobě a  svým 
blízkým, mohou od středy navštívit programové odděle-
ní v Jupiter clubu (I. patro), vybrat 
si přáníčko a  zakoupením dárku 
splnit vánoční přání dětí z Dětské-
ho střediska v Březejci. Věříme, že 
tuto akci podpoříte a  bude stejně 
úspěšná jako v  minulých letech. 
Vánoční přání můžete splnit nej-
později do  pondělí 17. 12. 2012.                                                                                                                                            
                                                             -hs-

Vánoční strom splněných přání

vždy v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu
11. 12. Peru, ing. Miroslava Kneslová

Přednášky vlastivědné a genealogické 
společnosti – prosinec 2012

Pátek 15. března 2013 v 19.30 hodin
Agentura Jana Šulcová představuje – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? Jejich pro-
blémy je svedly dohromady. Na takové zápletce vlastně není nic směš-
ného. Omyl. Humor a nadsázka s jakou dámy řeší své problémy, vede 
ke komickým situacím. Namísto toho, aby se dvě opuštěné manžel-
ky trápily někde o  samotě, založí spolu vlastní takzvané manželství, 
ve  kterém každá hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím 
manžela málem k šílenství. Taktéž rozhovory mezi kamarádkami jsou 
velice komické, připomínají styl světoznámého seriálu Sex ve městě. 
Hrají: Jana Šulcová, Dana Batulková, Veronika Jeníková, Vendulka 
Křížová a další.
Čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hodin
Agentura Gedur – MANDARINKOVÝ POKOJ
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příbě-
hy lidí ve  vtipných, krátkých jednoaktovkách s  překvapivým, někdy 
přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do více 
postav a  osudů. Všechny se odehrávají v  malém pařížském hotelu 
a  v  záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní 
příběh. Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům vrátit se 
ke schopnosti využít divadelní řemeslo v tom nejlepším slova smyslu. 
Herecky náročné dílo, které je podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana On-
drejková.
Čtvrtek 2. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt – DEŠTIVÉ DNY
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním pří-
během. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské po-
licie. V americké a zároveň světové premiéře této hry hrály mladé po-
licisty světové filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. V české 
premiéře se v Divadle Ungelt v těchto rolích představí Richard Krajčo 
a David Švehlík. Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík.
Středa 8. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Příbram – VÁLKA ROSEOVÝCH
Barbara a Oliver Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi 
ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden 
z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se rozvést. Za pomoci 
právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani 
jeden z  manželů nechce přijít o  krásný dům. Vzájemně si likvidují 
osobní věci, zabíjejí domácí zvířata připravují si ty nejdrsnější na-
schvály, neustoupí ani o píď. Drama a přesto komedie, i když zatra-
ceně mrazivá. Většina z nás zná filmovou adaptaci s Kathleen Turner 
a Michaelem Douglesem. Divadelní režie se v příbramském divadle 
ujal hostující Ondřej Sokol (známý např. z  pořadu Partička). Hrají: 
Michal Dlouhý j. h. a další.
Změna programu vyhrazena!                                                                      -zh-

DiVADElNÍ sEzONA jARO 2013

Cena permanentky 1.000 Kč a  900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč. 
Ke  každé permanentce kupon na  20% slevu na  oběd nebo večeři 
v  restauraci Jupiter. Rezervace na tel.: 566  782  004, 566  782  001 
nebo na programovém oddělení Jupiter clubu.

TASOVSKÝ 
VÁNOČNÍ KONCERT
15. prosince 2012  – Sokolovna Tasov

Učinkují: Vendula Příhodová & spolužáci
studenti muzikálového herectví JAMU

16.30 – program ve dvoře 17.00 – odpolední  koncert
19.00 – program ve dvoře 19.30 – večerní koncert

Předprodej vstupenek v obchodě Jednota Tasov
MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. 

Cena místenky 100 Kč. 
Pořadatel koncertu: TJ Sokol Tasov ve spolupráci s OÚ Tasov

Mediální partner

ZO Českého svazu včelařů Velká Bíteš
vás zve na 
VČELAŘSKOU VÝSTAVU
Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
středa 5. 12. – úterý 11. 12. 2012 
vždy od 9 do 17 hodin.

❧V životě jsou chvíle, 
se kterými se člověk nikdy nesmíří. 
Čas rány hojí, 
ale zapomenout se nedá.❧

Včera to bylo 6 let, kdy nás na-
vždy opustila paní 

Marie Čimerová 
ze Stránecké Zhoře. 

Kdo ji znal, vzpomene, 
kdo ji měl rád, nezapomene.

Manžel

Potěšte své nejbližší vánočním dárkem v podobě Vánoční koncertu  
nebo permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu. 
Podrobnější informace o vánočních poukazech na tel.:
566 782 004-1.                                                                                            -zh-

Tip na vánoční dárek

JORDAN II
8. 12. KD UHRÍNOV

^

Honební společenstvo Lhotky zve své členy na 
VALNOU HROMADU, 

která se koná v KD Lhotky 7. prosince v 18 hodin.
František Řihák, starosta HS

So 8. 12. MUDr. J. Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár 
n. Sáz.,  tel.: 566 628 712. Ne 9. 12. MUDr. M. Koutská, 
Sněžné 134, tel.: 566 664 342. Ordinační doba pohoto-
vosti vždy 9–12 hodin. S  ohledem na  možnost výměny 
služeb mezi lékaři, která nebyla včas oznámena, doporu-
čujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav u  sestry 
LSPP nebo na  příslušném stomatologickém pracovišti. 
Zubní LSPP (v době mimo hodiny běžné v našem okre-
se) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, po–
pá 17–7 h, víkend, svátky nepřetržitě. Tel.: 545 538 421.                                                                                                                                     
                                                                (zdroj www.nnm.cz)

Zubní pohotovost

NOVÁ VÁNOČNÍ KOLEKCE 
MEDOVĚ ZLATÝ ADVENT A VÁNOCE DO 23. 12. 2012

...živé řezané květiny, vazby, adventní věnce, hrnkové květiny, 
perníčky přímo ode mne a origi-
nální dárky pro vás a vaše blízké! 
Dárkové poukázky. 
Nalaďte se vánočně! 
Těší se na vás Marie Marková

Krámek U Marušky, Komenského 3, Velké Meziříčí

Informace a přihlášky: petra.juhasova@chaloupky.cz

Vánoční prodej: Prodejní doba ve všední dny se nemění, 
jen pondělí, středa a pátek je odpoledne otevřeno do 17 hodin. 

Nedělní prodej:  9. , 16.  a 23. 12.  vždy 8.30–11 hodin. 
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KUltURNÍ A sPOlEČENsKé AKCE

VýstAVy Kašpárek zve děti do loutkového divadla

Muzeum Velké Meziříčí
do 30. 12. 2012 – výstava kos-

týmů a rekvizit z pohádkového 
seriálu Arabela, 

www.muzeumvm.cz
www.vystava-arabela.cz

Bratři Nedvědovi – Vánoční koncert
Úterý 18. 12. 2012 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě.
Předprodej na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004.

Legendy se vrací do Jupiter clubu:
Předsilvestrovský taneční večer se skupinou 
Legendy se vrací a následné Oldies disco

Jupiter club, s. r. o., vás zve na Vánoční Stetson aneb KDYŽ SE LÁSKA 
VRACÍ K NÁM v sobotu 22. 12. 2012 na velkém sále od 20 hodin. 
V  první části zazní písničky, které jistě pohladí po  duši a  připome-
nou, 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, 
stolová úprava. Rezervace vstupenek na  program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5.

Vánoční Stetson – Když se láska vrací k nám

Středa 5. 12. v 19.30 hodin, velký sál
Komici s. r. o. – To nejlepší z pořadu Na stojá-
ka. Vystoupí Miloš Knor, Ruda z Ostravy, Ma-
rek Daniel a Lumír Tuček. Vstupné: 220 Kč.

Pondělí 10. – středa 12. 12., 9–17 hodin, velký sál
Vánoční výstava – výtvory z různých druhů materiálů, zpracova-
né různou technikou (např. výrobky z těsta, papíru, dřeva, hlíny, 
kukuřičného šustí, drátků, korálků, ze slámy, včelího vosku, vlny 
a příze a dalších přírodních materiálů). To vše v krásné vánoční 
výzdobě i s ukázkami vánočního stolování. Několik vystavovatelů 
můžete pozorovat při práci, řadu výrobků si můžete zakoupit.  

Neděle 16. 12. a pondělí 17. 12. v 18 hodin, velký sál
Vánoční koncert – vystoupí: Ikaros, ZUŠ, Smajlíci, Sluníčka, Har-
monie, Pavana a další, vstupné 110 Kč.

Úterý 18. 12. v 19.30 hodin, velký sál
Vánoční koncert bratří Nedvědů.Vstupné 300 Kč v  předprodeji, 
350 Kč na místě.

Sobota 22. 12. ve 20 hodin, velký sál
Vánoční Steston – Když se láska vrací k nám. Vánoční posezení při 
svíčkách s písničkami, které vás pohladí po duši a kapela Stetson 
bude hrát k poslechu i tanci. Stolová úprava, vstupné v předprodeji 
100 Kč, na místě 120 Kč.

Sobota 29. 12. ve 20 hodin
Předsilvestrovský taneční večer kapelou Legendy se vrací
Po  obrovském ohlasu diváků uslyšíme tuto kapelu opět v  našem 
městě. Přijďte si zařádit při světových rockových hitech, po skon-
čení následuje Oldies disco. Stolová úprava, vstupné 200 Kč. -prog-

Změna programu vyhrazena!

Prosincové akce 
Jupiter clubu

Vánoční koncert 
aneb 

Vánoce ze všech koutů světa
Neděle 16. 12. 

a pondělí 17. 12. 2012
v 18 hodin, velký sál Jupiter clubu, 

vstupné: 110 Kč. 

Rezervace a prodej na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001)

S blížícím se vánočním časem 
k nám přichází celá řada tradic: 

barborky, adventní věnec, rybí šupiny, 
krájení jablka, talíř navíc, pouštění lodiček, 

zlaté prasátko atd. 
V Jupiter clubu za vámi tradičně přichází pozvánka na 

VÁNOČNÍ KONCERT.  

Pohodu a radost vám přinesou dětské sbory:  

Smajlíci, Sluníčka, Harmonie. 
S nůší plnou písníček za vámi přijdou 

Taneční orchestr, 
Velký orchestr a pěvecký sbor ZUŠ.  

Těšit se můžete i na vystoupení 

hudebního uskupení Pavana 
a celým koncertem 

vás provedou zpěvem i slovem  

členové divadla Ikaros.

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

KOUZLO VÁNOČNÍHO TVOŘENÍ
10. 12.–12. 12. 2012, velký sál Jupiter clubu, 9–17 hodin
Pondělí 10. prosince: 
✳ modelování z  hlíny, výroba vánočních 
svícnů (klienti Dětského střediska Bře-
zejc) ✳ výroba vánočních dekorací 
z  vizovického těsta (p.  Hauserová) ✳ 
výroba vánočních ozdob ze slámy 
(p. Špaček) ✳ ukázka dřevořezbářské-
ho řemesla (p. Kaštan) ✳ paličkování 
(p. Prášková)
Úterý 11. prosince: 
✳14–17 hodin dílnička – výroba drobných vánočních ozdob – 
kombinace drát a korálky (Chaloupky Velké Meziříčí )
modelování z  hlíny, výroba vánočních svícnů (klienti Dětské-
ho střediska  Březejc) ✳ výroba vánočních dekorací z vizovic-
kého těsta (p. Hauserová) ✳ ukázka dřevořezbářského řemesla 
(p. Kaštan) ✳ paličkování (p. Prášková)
Středa 12. prosince: 
✳ 14–17 hodin dílnička – výroba drobných vánočních ozdob – 
kombinace drát a korálky (Chaloupky Velké Meziříčí) ✳ mode-
lování z hlíny, výroba vánočních svícnů  (klienti Dětského stře-
diska  Březejc) ✳ výroba vánočních dekorací z vizovického těsta 
(p. Hauserová) ✳ výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček) 
✳ ukázka dřevořezbářského řemesla (p. Kaštan) ✳ paličkování 
(p. Prášková).
Na  výstavě uvidíte výtvory šikovných občanů od  5 do  100 let 
z  různých druhů materiálů a  zpracované různou technikou 
(např. výrobky z  těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, 

drátků, korálků, slámy, včelího vosku, vlny, pří-
ze a dalších přírodních materiálů). 

To vše v  krásné vánoční výzdobě 
i s ukázkami vánočního stolování.
Několik vystavovatelů můžete pozo-
rovat při práci, řadu výrobků si mů-
žete zakoupit. Vstupné dobrovolné. 
Vystavují: 

Chaloupky Velké Meziříčí, Mateřská 
a Základní škola Mostiště,  Střední škola řemesel a  služeb VM,  
žáci ze školní družiny ZŠ Sokolovská VM, Hotelová škola Svět-
lá a  Obchodní akademie VM, Gymnázium VM, Zahradnictví 
Rozmarínek Vídeň, Dům dětí a mládeže VM, Tvořivé centrum 
Oslavice, Sociální služby města VM, Domov pro seniory VM,  
Základní škola Tasov, Mateřská a Základní škola Bory, Mateřská 
a Základní škola Dolní Heřmanice,  Dětské středisko Březejc, Zá-
kladní škola Oslavice – školní družina, Květiny Verunka, Základ-
ní škola a Střední škola Březejc, Základní škola a Praktická škola 
VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně p. u. 
Štěrbové a Ubrové, Věra Jonáková – Jersín, p. Svobodová – šperky, 
drátkování, p. Švecová – strojové výšivky, p. Bahenská, Musilová  
– vánoční dekorace, p. Hauserová – vizovické pečivo, p. Smejka-
lová – kukuřičné šustí, G. Odehnalová – svíčky z včelího vosku, 
Hodáňová – drátkování, p. Kachlíková – šály, dózy, šperky, drát-
kování, členky ČSŽ a jejich příznivci!                                            -hs-

Zveme vás na tradiční 

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU, 
která se koná 8. 12. 2012 od 20 hodin 

v Motelu Jestřábec.
K poslechu a tanci hraje p. Kratochvíl (Velká Bíteš).

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 
15. 12. 2012 od  15 hodin na  malé scéně loutkové diva-
dlo s  názvem HONZA DOKTOREM. Vstupné: 40 Kč, 
rezervace na  tel.: 566  782  004-5, program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do  pát-
ku před termínem loutkového divadla. Výjimka v  sobo-
tu (a  to po  předchozí tel. domluvě) nejpozději do  14.45 
hodin. Poté budou dány vstupenky do  volného prodeje.

LOUTKOHERECKÝ SOUBOR PŘI JUPITER CLUBU 
PŘIJME

➢  šikovného člena souboru 
 technického zaměření 
 na pozici zvukař/   
osvětlovač (na zaučení)

Hlavní podmínkou je čas a chuť s námi 
do toho jít!
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 605 073 133.

Sobota 29. 12. 2012 ve 20 hodin ve velkém sále Jupiter clubu, stolová 
úprava. Po vystoupení skupiny Legendy se vrací, bude pokračovat Ol-
dies disco. Vstupné: 200 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí 
vás zve na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BÁL, 
který se uskuteční 25. prosince 2012 

v sále hasičské zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje skupina MARATON. 

Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěno. 
Předprodej v úterý 11. a 18. 12. 2012  

od 13  do 15 hodin v hasičské zbrojnici.
Srdečně zvou pořadatelé.

Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí a Taneční škola STARLET Brno man-
želů Buryanových pořádá Taneční kurz pro pokročilé ve velkém sále 
Jupiter clubu. Zahrnuje 7 vyučovacích lekcí, zahájení v pondělí 14. 1.  
2013 v 18 hodin, ukončení 4. 3. 2013. 
Cena kurzu: 1.400 Kč/taneční pár. Přihlásit se můžete nejpozději do 
9. 1. 2013 na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004-5 
nebo na program@jupiterclub.cz.                                                         -hs-

Taneční kurz pro pokročilé
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Basketbaloví dorostenci porazili Brňany

Vánoční turnaj 
v malé kopané
O pohár starosty města
V pátek 28. 12. 2012 proběhne 
již 16. ročník vánočního turnaje 
o  pohár starosty města v  malé 
kopané. 
Zájemci o  turnaj nechť se 
přihlásí na  telefonním čísle 
608 126 661 u Dana Rause. 
Startovné ve výši 1.000 Kč mů-
žete uhradit v hotovosti v pro-
dejně Elektro, Radnická 5, Vel-
ké Meziříčí. 

BK SAM BŠM Brno – BK VM 
56:67 (27: 27), 71:46 (34:24)
V  soutěži OP kadeti U17 hráli 
naši dorostenci v  Brně. Před za-
čátkem sezony se vyskytly obavy, 
že našich chlapců bude málo a že 
budou v soutěži mladšího doros-
tu prohrávat jeden zápas za dru-
hým. Ukázalo se, že to jsou pouze 
zlé jazyky, že kluků je dost. basket 
dovedou hrát pěkný a  v  soutěži 
mladšího dorostu hrají důstoj-
nou roli. 
Svou chuť hrát dobrý basket 
prokázali dorostenci v Brně, kde 
proti BŠM vyhráli po výborném 
výkonu v prvním zápase. Ve dru-
hém zápase už na svého soupeře 
nestačili, nicméně kouč Petr Filla 
byl s  výkonem svých svěřenců 
velmi spokojen. 
V tomto týmu máme i velký indi-
viduální úspěch, když se Michal 
Kovář dostal do  reprezentačního 
výběru U15 (hráčů do  roku na-
rození 1998). Michal hraje kromě 
Velkého Meziříčí také ligu v kate-
goriích U15 a U17 v Jihlavě za tým 
BC Vysočina. Jihlavský trenér Jiří 
Procházka je s  ním zatím vel-

mi spokojený, protože má velmi 
dobrý přístup k  tréninku a zápas 
od zápasu se neustále zlepšuje.
Za tým BK Velké Meziříčí nastu-
pují: Martin Šmíd, Michal Kovář, 
Adam Ostrý, Daniel Klapal, Ja-
kub Mejzlík, Lukáš Ivančík, Jan 
Sýkora, Jaroslav Rosa, Jiří Stude-
ný, Tomáš Doležal, Ladislav Štef-
ka, Matěj Ševela. Nehráli nemoc-
ný Tomáš Vondráček a omluvení 
Martin Mezhlumyan a Mirek Ze-
zula. Trenéři: Petr Filla, Kamil 
Hugo a Tomáš Rapušák. 
1.	TJ	Třebíč	 20b.
2.	BBK	Blansko	 14b.
3.	BK	Velké	Meziříčí	 13b.
4.	SAM	BŠM	Brno	 12b.
5.	BK	TJ	SPARTAK	DDM	Uherský	Brod	 11b.
6.	SK	Žabovřesky	 11b.
7.	TJ	Sokol	Bystřice	nad	Pernštejnem	 	9b.

Příští zápasy:
Liga kadetek U19:
BK Velké Meziříčí – TJ Start Ha-
vířov, sobota 8. 12. v 17.00, tělo-
cvična ZŠ Školní
BK Velké Meziříčí – SBŠ Ostrava 
B, neděle 9. 12. v 10.00, tělocvič-
na ZŠ Školní
OP kadetky U17:
Blansko – BK Velké Meziříčí, so-
bota 8. 12. dopoledne v Blansku

-rap-

Hokejový dorost i žáci 
prohráli
Dorost
SHK Hodonín B – HHK VM 9:2 
(1:1, 4:0, 4:1)
Branky a  asistence HHK: 5.Ber-
nat (Kampas M.), 60.Crha. Se-
stava HHK Velké Meziříčí: Juda 
J. – Smažil, Kampas F., Báňa D., 
Sladký – Crha, Burian L., Tlapák 
– Bernat, Kampas J., Kampas M. – 
Šilpoch D., Tichý. Rozhodčí: Me-
lich – Olšar, Tkáč. Vyloučení: 5:8. 
Využití: 2:1, v oslabení: 1:0. Střely 
na branku: 43:10. Diváci: 18.
Krajská liga dorostu
1.	Hodonín	B	 12	 11	 1	 0	 77:27	 23
2.	Uherský	Brod	 11	 8	 0	 3	 70:38	 16
3.	Brumov-Bylnice	 12	 7	 1	 4	 65:66	 15
4.	Velké	Meziříčí	 11	 6	 0	 5	 61:43	 12
5.	Minerva	Boskovice	 12	 4	 2	 6	 47:50	 10
6.	Bobři	Val.	Meziříčí	 12	 5	 0	 7	 47:71	 10
7.	Warrior	Brno	 12	 3	 2	 7	 45:57	 8
8.	Technika	Brno	 12	 0	 0	 12	 18:80	 0

Starší žáci

HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)
Branky a asistence HHK: 10. Ne-
věčný (Hedbávný), 53. Nevěčný 
(Dundálek, Pacalová). Sestava 
HHK: Svoboda – Pacalová, Ka-
rásek, Báňa M., Přinesdomů – 

Janoušek, Hedbávný, Nevěčný 
– Dundálek, Kapusta O., Pacal 
– Řepa. Rozhodčí: Maloušek, 
Pekárek. Vyloučení: 5:0, navíc: 
Báňa M. (HHK) 10 min.OT Vy-
užití: 0:1. Střely na branku: 40:16. 
Diváci: 90.
Mladší žáci
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 1:9 (0:3, 0:2, 1:4)
Branky a asistence HHK: 43. Ba-
rák (Juda M.). Sestava HHK: Pes-
tr – Šandera, Broža, Krčma, Pro-
cházka, Poledna, Krčma – Bíbr, 
Juda M., Šilpoch M. – Zacha, 
Barák, Havliš – Dvořák, Strádal, 
Kapusta L. – Třeštík, Bartošek. 
Rozhodčí: Maloušek, Peká-
rek. Vyloučení: 2:6, využití: 1:1, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 
20:28. Diváci: 100.
Program: 
sobota 8. 12. v 9.00 HC Spartak 
Pelhřimov – HHK mladší žáci; 
v 11.00 HC Spartak Pelhřimov – 
HHK starší žáci(ZS – Pelhřimov) 
8. 12. v 11.00 HHK dorost – HC 
Brumov-Bylnice (ZS VM) -hhk-

5. turnaj ligy Vysočiny
Mladší žáci
K  poslednímu turnaji podzimní 
části soutěže odjíždělo družstvo 
s  odhodláním přivézt alespoň 
dva body. V  dlouhodobé tabul-
ce se krčíme na  poslední příčce 
se ziskem pouhého bodu ze 16 
utkání, což absolutně neodpoví-
dá kvalitě družstva.
Kroky ke  zlepšení budou dlou-
hodobé a  cílem v  jarních odve-
tách bude postup na  třetí místo 
v  dlouhodobé tabulce. Tomuto 
bude předcházet náročná zimní 
příprava se zařazením několika 
kvalitně obsazených turnajů.
Tým se v posledním kole ligy Vy-
sočiny ukázal ve  velmi dobrém 
světle, a především poodhalil jak 
slabá místa (těch je hodně), tak 
předvedl srdnatost kluků a  vůli 
bojovat i  za  nepříznivého vývo-
je utkání. Soupeřům jsme her-
ně předvedli, že se s  námi bude 
muset počítat v jarních odvetách 
a nedáme nic zadarmo.
Domácím družstvům Nového Ve-

selí jsme zdatně čelili a s dosud ne-
poraženým A týmem jsme sehráli 
velice pohledné utkání a  konečný 
výsledek o 10 branek se zrodil v sa-
motném závěru, kdy nám již bohu-
žel „došla šťáva“. Prohra s B druž-
stvem o  6 již předznamenávala 
šance obrat jak Havlíčkův Brod, 
tak domácí C družstvo. Bohužel 
prohra s  Havl. Brodem o  pouhé 
2 góly znamenala velké zklamání. 
O body jsme přišli v samotném zá-
věru, díky střelecké potenci brod-
ských spojek, které byly o  hlavu 
vyšší než naše spojky.
K poslednímu utkání s domácím 
C týmem jsme nastoupili odhod-
laní a  připravení v  posledním 
utkání turnaje a  současně po-
sledním utkání podzimní části 
konečně naplno bodovat. Kluci 
vletěli do  zápasu jako uragán 
a  těsný poločasový rozdíl 7:6 
v náš prospěch znamenalo zmo-
bilizovat poslední síly. V  tento 
moment začal „čarovat“ brankář 
Jakub Benda a  v  útoku převzal 
taktovku fantastický Samuel Bár-

ta, který ze střední spojky zatížil 
konto soupeře neuvěřitelnými 9 
brankami. Toho dobře zásobo-
val kvalitní přihrávkou Vojtěch 
Svoboda a svůj díl odvedl i dobře 
hrající Dominik Buchta a  Kamil 
Babáček. V prostoru pravého kří-
dla se výborně začíná prezento-
vat Vítězslav Rohovský.
Výsledky:
Sokol VM – Sokol Nové Veselí B 
14:20 (5:9)
– Havlíčkův Brod 11:13 (6:4)
– Sokol Nové Veselí A 8:18 (5:7)
– Sokol N. Veselí C 18:11 (7:6)
Pořadí: 1. Nové Veselí A  8 b; 2. 
Nové Veselí B 6 b; 3. Havlíčkův 
Brod 3 b; 4. Velké Meziříčí 2 b; 5. 
Nové Veselí C 1 b
Hráli: Benda Jakub 1, Hnízdil Jan 
– Bárta Samuel 24, Babáček Ka-
mil 7, Svoboda Vojtěch 7, Buchta 
Dominik 6, Rohovský Vítězslav 
3, Rous Václav 2, Podstatzký Ma-
ckenzie 1, Doležal Matěj, Šroler 
Dominik, Poul Martin, trenér 
Janíček Martin, vedoucí družstva 
Kaštanová Marie.

2. liga mladší dorost Morava-
TJ Sokol VM – HC Zlín 31:26 
(16:16)
V  9. kole družstvo dorostu na-
razilo na  aktuálně třetí tým 
tabulky HC Zlín. Ambiciózní 
„ševci“ vedli po  většinu utká-
ní, závěr ale zvládlo lépe naše 
družstvo a  stále vévodí druho-
ligové tabulce.
Od  úvodního hvizdu měli více 
ze hry hosté a  ujali se vedení. 
Náš příliš velký respekt ze sou-
peře nám svazoval ruce a  klu-
ci nepředváděli takový výkon, 
na  jaký jsme zvyklý. Soupeř nás 
překonával jak z prostoru spojek, 
tak z  křídelních prostor. V  úto-
ku se nám naštěstí dařilo střílet 
branky ze střední vzdálenosti 
a  drželi jsme se na  dostřel (4:8, 
8:11). Ve 20. minutě se nám díky 
zvládnuté přesilovce podařilo 
srovnat na  13:13. Zlín opět díky 
naší střelecké nepřesnosti odsko-
čil na tři branky. Závěr poločasu 
patřil našim hráčům a do šaten se 
šlo za stavu 16:16.

V úvodu druhé půle jsme se uja-
li vedení. Fungovala velice dob-
ře obrana, ze které jsme přechá-
zeli do rychlých brejků, bohužel 
jejich zakončení už nebylo tak 
úspěšné. Další průběh utkání 
byl velice vyrovnaný. Ještě v 18. 
minutě vedl Zlín 23:25, navíc 
za  faul v  trháku dostal přímou 
ČK Martin Janíček a  nevypa-
dalo to s  naším týmem vůbec 
dobře. Kluci ale zabojovali, 
Vojta Drápela v  brance svými 
zákroky opět čaroval a oslabení 
jsme vyhráli 2:0. Velmi dobrá 
obrana, nasazení a trpělivý útok 
znamenaly vedení 28:25. Hosté 
už v  závěru rezignovali a  Mar-
tin Fiala ještě svými brankami 
navýšil vedení na  konečných 
31:26. Po  kolektivním výkonu 
tak mohli dorostenci zaslouže-
ně slavit vítězství se svými fa-
noušky, kteří je po  celé utkání 
neúnavně povzbuzovali.
V  posledním kole zajíždí druž-
stvo dorostu do  Dolní Cerekve, 
která doposud v  domácím pro-

středí neprohrála. Naši hráči 
budou chtít udržet první místo 
v tabulce, a tak se očekává velmi 
zajímavý souboj.
7m hody 1/0:4/0 vyloučení: 0:2 
navíc domácí Janíček přímá ČK, 
diváků 57.
Sled branek: 1:2, 3:6, 4:8, 6:10, 
9:11, 12:13, 13:16, 16:16, 18:17, 
20:20, 21:23, 23:25, 28:26, 31:26.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (10), Blaha 
Tomáš (6), Fiala Martin (6), Janí-
ček Martin (5), Svoboda Filip (2), 
Lečbych Jan (2), Stupka Tomáš, 
Ambrož Michael, Macoun Filip, 
Frejlich Tomáš, Pažourek Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1.	Velké	Meziříčí	9	 7	 1	 1	 270:242	 15
2.	Rožnov	p.R.	 9	 7	 0	 2	 287:217	 14
3.	Telnice	 9	 6	 0	 3	 288:252	 12
4.	Zlín	 9	 5	 1	 3	 267:242	 11
5.	Dolní	Cerekev	 9	 5	 0	 4	 255:252	 10
6.	Ivančice	 9	 5	 0	 4	 273:271	 10
7.	Polanka	 9	 5	 0	 4	 224:228	 10
8.	II.	Prostějov	 10	 2	 1	 7	 274:292	 5
9.	Fatra	Napajedla	 9	 2	 1	 6	 222:249	 5
10.	Litovel	 9	 2	 0	 7	 238:268	 4
11.	Nové	Bránice	 9	 2	 0	 7	 192:277	 4

-šid-

Mladí házenkáři sehráli turnaj Dorost házené přehrál družstvo Zlína

-jan-

Třídenní mezinárodní setkání 
deseti zúčastněných týmů přines-
lo řadu sportovních zážitků. Par-
dubické sportovní haly gymnázia 
Dašická a na Dukle byly svědkem 
dramatických duelů dvou základ-
ních skupin. 
Velkomeziříčské žačky vstou-
pily do  turnaje soubojem s  re-
gionálním rivalem DHK Slavoj 
Žirovnice. Po většinu hrací doby 
jsme měli více ze hry, ovšem 
v  dramatickém závěru jsme 
byli nakonec nuceni bojovat 
o  dělbu bodů 6:6 (4:2). Dalším 
soupeřem byly pozdější vítězky 
celého turnaje – hráčky DHC 
Plzeň A, které od úvodních mi-
nut hladce procházely přes naši 
nedůraznou obranu a  po  dva-
ceti minutách svítil jednoznač-
ný výsledek v  náš neprospěch 
7:13 (2:7). Naše třetí vystoupení 
bylo nejlepším herním výkonem 
na  turnaji. Soupeřky ze Zory 
Olomouc jsme zaskočili nápa-

ditým útokem a  houževnatou 
obranou. Oba celky se vystřídaly 
v nejtěsnějším vedení. V závěru 
byl soupeř blíže vítězství, ovšem 
naše bojovnost zakončená přes-
nou trefou pět sekund před zá-
věrečným signálem znamenala 
vydřený bod 7:7 (3:2). Poslední 
utkání základní skupiny rozhod-
lo o našem postupu do finálové 
skupiny, když jsme poměrně 
jasně přehráli hráčky HC Plzeň 
12:7 (6:3). Sobotní podvečer byl 
ve  znamení naší snahy, při kte-
ré však již byl patrný úbytek sil. 
Ambicióznímu celku HC Zlín 
jsme stačili pouze první poločas. 
Po změně stran rychlejší a přes-
nější soupeř kraloval ve  všech 
činnostech, čemuž odpovída-
lo i  celkové skóre 7:17 (4:9). 
V  pořadí šesté naše vystoupení 
během jediného dne bylo spí-
še přetlačovanou se zástupcem 
slovenské mládežnické házené 
HK Piccard Senec. I  přes řadu 

příležitostí jsme v  první části 
souboje nebyli schopni překonat 
brankářku soupeře. Až po změ-
ně stran se podařilo vyrovnat, 
leč na  přesnou trefu Slovenek 
v závěru, jsme již nebyli schopni 
zareagovat a  přišli tak o  cenný 
bod 3:4 (0:2). 
Nedělní dopoledne bylo svědkem 
našeho jediného souboje o  cel-
kovou pátou turnajovou příčku. 
Hráčky SK Velká Bystřice byly 
výrazně nápaditější i  přesnější 
v  zakončení, a  tak porážka z  to-
hoto souboje znamenala naše šes-
té turnajové místo 4:6 (1:3).
Pořadí: 1. DHC Plzeň A, 2. HC 
Zlín, 3. DHK Zora Olomouc, 4. 
HK Piccard Senec, 5. SK Velká 
Bystřice, 6. TJ Sokol Velké Mezi-
říčí, 7. DHK Slavoj Žirovnice, 8. 
HC Plzeň, 9. SHK D-P Pardubice, 
10. DHC Plzeň B.
Hrály: Šabacká Jarmila – Zá-
višková Kateřina (20), Doleža-
lová Romana (10), Kopečková 

Kateřina (9), Bačová Soňa (6), 
Pacalová Lenka (1), Uhlířová 
Eva, Pavlíčková Tereza, Buchto-

vá Eliška, Teplá Lucie, Singerová 
Klára. Trenéři Záviška, Partlová.

-záv-, foto: archiv házené

Žačky házené se utkaly o perníkové srdce

SK Sokol Lhotky 
pořádá v úterý 25. 12. 2012 

Vánoční turnaj 
ve stolním tenisu
Začátek ve  13.00, prezence 
od 12.30 v KD Lhotky. 
Turnaje se mohou zúčastnit ne-
registrovaní hráči a registrovaní 
mladší a  starší žáci. Na  vítěze 
čeká putovní pohár, na  hráče 
na ostatních místech věcné ceny. 

Michal Kovář. Foto: Tomáš Rapušák
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VEŘEjNé 
bRUslENÍ

So   8. 12. 14.00–15.30
Ne   9. 12. 14.00–15.30
Út 11. 12. 16.00–17.30
So 15. 12. 14.00–15.30
Ne 16. 12. 13.30–15.00
Út 18. 12. 16.00–17.30
So 22. 12. 14.00–15.30
Ne 23. 12. 14.00–15.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Rozjíždí se projekt házená do škol

Vánoční turnaj 
v házené
spojený se setkáním bývalých 
a  současných hráčů a  hráček  
velkomeziříčské házené se 
uskuteční v sobotu 29. prosin-
ce 2012 
od  15 hodin ve  sportovní hale 
za Světlou. -záv-

Po  takřka měsíční přestávce 
(pokud nepočítáme dohrávku 
odloženého dvojutkání s  Ostra-
vou) pokračovala soutěž juniorů 
šestým a pátým, tentokráte kom-
pletním kolem. Po čtrnácti dnech 
byl tentokráte víkend plný volej-
balu, v sobotu se hrálo šesté kolo 
a v neděli všechny celky dohráva-
ly kolo páté.
Sobotním soupeřem našich junio-
rů byl pražský Dansport. Hrála se 
již odveta. Trenérská dvojice Juda, 
Vašíček měla k dispozici kompletní 
kádr hráčů, zajímavostí byla i pří-
tomnost mladičkého Edy Heřmán-
ka (ročník 1998), který dokonce 
zasáhl (a  úspěšně) do  průběhu 
zápasu a nastavil tak těžko překo-
natelný rekord minimálně do me-
ziříčské volejbalové historie.
Sp. VM – Dansport Praha 3:2 
(21, 20, –12, –23, 11) a  3:0 (20, 
26, 23)
Základní sedmička sestavená Pe-
trem Judou ve složení Slavík, Zmr-
hal, Krejska, Matějka, Podhrázský, 
Licek a  Bláha na  liberu poměrně 
jistě získala první dva sety, když 
hosté se dostali do  vedení pouze 
epizodně v  úvodu druhého setu. 
Od toho třetího se však vývoj zápa-
su radikálně změnil, hosté se začali 
opírat do  servisu, který jim navíc 
i hodně vycházel a naopak na naše 
hráče sedla těžká deka. Není proto 
divu, že i  přes několikeré střídání 
soupeř naše hráče smetl rozdílem 
třídy. Ve čtvrtém setu se od začát-
ku hrálo o  každý bod, soupeř si 

však neustále udržoval jedno, dvou 
až tříbodové vedení. A to mu v sa-
motném závěru stačilo.
A  tak se rozhodovalo v  pátém, 
zkráceném setu. V něm náš celek 
opět získal již trochu pošramoce-
nou sebedůvěru a bodík po bodí-
ku se blížil k úspěšnému závěru. 
Nemohu se na  tomto místě ne-
zmínit o výborném výkonu Hon-
zy Matějky, kterého bylo v tomto 
setu plné hřiště.
Do  odpoledního zápasu nastou-
pila na naší polovině kurtu mír-
ně pozměněná sestava, Musílek 
vystřídal na smeči Podhrázského 
(a  byl to určitě krok správným 
směrem) a na bloku dostal příle-
žitost Huryta na úkor Licka. Prv-
ní set nebyl příliš kvalitní, hosté 
působili dojmem, že jim uhraný 
bod z ranního zápasu stačí, a tak 
našim klukům stačil k zisku setu 
průměrný výkon. Podobně se až 
do koncovky vyvíjel i druhý, náš 
celek si průběžně udržoval ve-
dení (8:3, 16:12, 21:18), několik 
chyb však znamenalo srovnání 
stavu na  21:21 a  soupeř vycítil 
šanci. Náš celek si sice vybojoval 
první setbol za stavu 24:23, stej-
nou výhodu si však dokázal vy-
bojovat i  soupeř (24:25 a 25:26). 
V těchto chvílích však opět začal 
úřadovat Matějka, a  tak přede-
vším díky jemu byl první bod 
za dva vyhrané sety doma. Hodně 
zajímavý a napínavý byl i třetí set. 
Snaha soupeře o zvrat byla jasně 
cítit, najednou pro něj nebyl žád-

ný míč ztracený a  po  zásluze si 
udržoval mírný náskok. Za stavu 
15:20 se již začalo rýsovat opa-
kování ranního zápasu. Našemu 
celku však slouží ke cti, že i za to-
hoto stavu bojoval o  každý míč 
a  ono se to vyplatilo. Především 
díky nezměrné bojovnosti se mu 
podařilo srovnat skóre na  21:21 
a  psychická pohoda byla rázem 
na naší straně. Samotná koncov-
ka, na rozdíl od předchozího prů-
běhu, se nadmíru vydařila Marku 
Zmrhalovi, který pak v  rámci 
„one man show“ zápas dohrál. 
Skvělé tři body. Jak do  tabulky, 
tak pro psychiku.
V  neděli přijeli do  Meziříčí vo-
lejbalisté Slávie Hradec Králové. 
V aktuální tabulce byli sice na po-
sledním místě, ale vzhledem k vy-
rovnanosti soutěže a tříbodovému 
počítání nebylo možno soupeře 
podceňovat. Jako ostatně žádného 
v nejvyšší soutěži.
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:1 
(21, 16, –23, 23) a 3:0 (21, 15, 24)
V dopoledním zápase nastoupila 
v  našich dresech vítězná sesta-
va z  druhého sobotního zápasu 
a i když soupeř rozhodně nepřijel 
prohrát, zdálo se, že trumfy (výš-
ková převaha, zkušenost) jsou 
na naší straně. Naproti tomu sou-
peř působil kompaktnějším do-
jmem, jeho hra v poli měla vyšší 
kvalitu, a tak se o každou rozehru 
urputně bojovalo. Přesto naši 
hráči poměrně jistě získali prv-
ní set. Když po chvíli s mnohem 

menším úsilím zvýšili náskok 
na 2:0, začínal soupeř působit tak 
trochu bezradným dojmem. O to 
překvapivější byl začátek setu 
třetího, kdy soupeř ožil, ujal se 
vedení, a to si v průběhu setu udr-
žoval. Náš celek sice dokázal v sa-
motném konci srovnat na  23:23, 
ale víc už nestihnul. Do čtvrtého 
dějství kluci vlétli jako uragán, 
po počátečním vedení 7:0 a  ještě 
10:2 však trochu polevili, začali 
chybovat, a to mělo logický důsle-
dek. Soupeř začal znovu kousat. 
A bodovat (13:8, 14:15). Náš celek 
se sice z výpadku zotavoval velmi 
pozvolna (20:22), ale v  samotné 
koncovce potvrdil papírové před-
poklady vyšší kvality a  nenechal 
se okrást o bod. 
Do  odpoledního utkání vstoupil 
mnohem lépe soupeř. Evidentně 
chtěl v Meziříčí vydolovat nějaký 
bod a odmítal odjet s prázdnou. 
A  jeho úsilí přinášelo ovoce, 
do  poloviny setu měl neustále 
bodově navrch. Náš celek se po-
prvé ujal vedení až za stavu 18:17. 
Ovšem potom dohrál závěr setu 
bez potíží. Ve  druhém setu jako 
by již soupeř rezignoval a  jeho 
15 uhraných bodů hovoří za vše. 
I ten třetí vypadal zpočátku velmi 
jednoduše, náskok byl komfortní 
(17:10, 20:15), ovšem zase se ob-
jevil výpadek. A  pořádný. Z  po-
klidného vývoje byly najednou 
zase nervy, soupeř se dokonce 
ujal vedení (22:23) a  náš trenér 
byl opět zralý na prášky. Leč dra-

ma a  opakování včerejšího, či 
ranního drama se nakonec neko-
nalo a kluci to zvládli. 
Petr Juda byl po náročném víken-
du unavený, přesto vypadal spo-
kojeně: „Jsem docela rád za těch 
jedenáct víkendových bodů, sice 
jsme včera jeden dali Pražákům, 
ale těch jedenáct získaných není 
zase tak špatný počinek. Ško-
da těch výpadků, když hrajeme, 
tak můžeme hrát i  o  titul, ale ty 
výpadky jsou hrozné. Za  ty nás 
musí každý kvalitní mančaft zá-
konitě potrestat. Na  některých 
hráčích je bohužel až moc vidět, 

že trénují málo, nebo vůbec. Ju-
nioři už mají pro letošek dohrá-
no, za  týden ještě hrají kadeti 
důležitý druhý turnaj v  Hradci. 
Ten rozhodne, jestli budeme hrát 
o medaile nebo o záchranu.“
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, 
Krejska, Matějka, Podhrázský, 
Licek, Bláha, Musílek, Košábek, 
Huryta, Heřmánek, Prchal a Au-
gusta.
EX-JRI, sk. B po šestém kole
1.	VSC	Zlín	 12	 12	 0	 36:9	 34
2.	Volejbal	Brno	 12	 9	 3	 31:11	 28
3.	Sp.	Velké	Meziříčí	 12	 7	 5	 24:23	19
4.	VK	Ostrava	 12	 3	 9	 19:30	 12
5.	SK	Dansport	Praha	 12	 3	 9	 15:29	 10
6.	Slávia	Hradec	Králové	 12	 2	 10	 9:32	 5

Volejbaloví junioři mají o jedenáct bodů víc

S č. 17 Marek Zmrhal, kterého na smeči vykrývá 
Mirek Bláha s č. 7. Ze sobotního dopoledního zápasu 
s Dansportem (3:2). Foto: Jaroslav Konečný

-kon-

Turnaj v  házené pro děti se zá-
jmem o  pohyb proběhl v  pátek 
30. listopadu ve  sportovní hale 
u  Světlé ve  Velkém Meziříčí. 
Zúčastnili se ho malí sportovci 
ze základních škol Sokolovská, 
Oslavická a  Školní ve  Velkém 
Meziříčí a také v Měříně.
Sportovní akce byla součás-
tí projektu z názvem Házená 
do  škol, pořádaného pod zášti-
tou Českého svazu házené. Ten 
také poskytl finance a materiální 
vybavení. „V  rámci projektu se 
nám podařilo vytvořit v základ-
ních školách ve Velkém Meziříčí 
a  v  Měříně kroužky zaměřené 
na  sportovní a  pohybovou vý-
chovu,“ uvedl jeden z pořadatelů 
akce ve Velkém Meziříčí Vincenc 
Záviška. Ten dodal, že smyslem 
projektu je děti zaujmout a při-
vést k  pohybu, kterého mnohé 
z nich mají v dnešní době málo. 

Nejde tedy jen o  házenou, ale 
obecně o  to – probudit v  nich 
chuť sportovat. „Ale budeme 
samozřejmě rádi, když přijdou 
i  do  házené,“ podotkl k  tomu 
vedoucí školní házenkářské ligy 
Ladislav Šidlo.

Ve Velkém Meziříčí se do pro-
jektu zapojilo zhruba sto dětí, 
nejen těch, které žádný sport 
aktivně neprovozují. Prvního 
turnaje v rámci nového projek-
tu se například zúčastnily i  ty, 
které si svoje sportovní aktivi-

ty již našly. V  pátek společně 
sehrály několik utkání v  háze-
né, a  to ve  dvou kategoriích. 
Za  velkomeziříčskou školní 
ligu nastoupili žáci z  prvních 
až třetích tříd a  za  měřínskou 
školní ligu starší ze čtvrtých až 

pátých tříd. Po  turnaji násle-
dovaly doprovodné sportovní 
soutěže a  další program. S  or-
ganizačním zajištěním pořa-
datelům vypomohl zdejší dům 
dětí a  mládeže, kde kroužek 
házené také úspěšně funguje 
a  doplňuje tak sportovní há-
zenkářské týmy tělovýchovné 
jednoty Sokol Velké Mezi-
říčí. Zdravotnickou službou 
se připojily i  členky Českého 
červeného kříže, jež jsou pra-
videlnými účastnicemi snad 
každé podobné házenkářské 
akce ve Velkém Meziříčí.
Sportovní turnaje by měly pro-
běhnout čtyři za  jeden škol-
ní rok. „Pokud se nám akce 
osvědčí, pokusíme se ji rozšířit 
a  oslovit i  další školy v  okolí, 
aby se připojily,“ uzavřel Vin-
cenc Záviška.

Text a foto: Martina Strnadová

Stolním tenistům se vzdaluje čelo tabulky
KP 1
TJ Jiskra Humpolec – ST VM 
A 10:8
Body: Klíma Petr 3/1, Řikovský 
Aleš 2/2, Kampas  Jan 1/3, Po-
korný Jan 1/3. Čtyřhra: Klíma, 
Řikovský.
SKST Třešť B – ST VM A 1:10
Body: Řikovský Aleš 3/0, Klíma 
Petr 2/0, Kampas Jan 2/0, Po-
korný Jan 2/0. Čtyřhra: Klíma, 
Řikovský.
OP 1
Nové Město – ST VM B 6:12
Body: Klíma Tomáš 3/1, Šoukal 
Slavomír 3/1, Brabec Jaroslav 2/2, 
Skryja Marek 2/2. Čtyřhra: Klí-
ma, Šoukal; Brabec, Skryja.

OP 2
TJ Spartak Velká Bíteš B – ST 
VM C 12:6
Body: Dvořák František 2/2, Ze-
lený Tomáš 2/2, Kořínek Stani-
slav 1/3, Zelený David 1/3.
OP 4
Škrdlovice – ST VM D 14:4
Body: Zelený Tomáš 2/2, Vodák 
Petr 1/3, Pokorný Martin 0/4, Liška 
Patrik 0/4. Čtyřhra: Zelený, Vodák.
OP 5
Orel Bystřice – ST VM E 11:7
Body: Minařík Jakub 4/0, Kališ 
Petr 2/2, Malata Mirek 0/4, Malata 
Marek 0/4. Čtyřhra: Minařík, Kališ.
Dne 1. 12. 2012 se odehrála další 
kola krajských přeborů. Odjížděli 

jsme k soupeřům ze spodních pa-
ter tabulky do Humpolce a do Tře-
ště. Dle papírových předpokladů 
patříme k  favoritům utkání. Jeli 
jsme si původně pro dvě vítězství, 
ale opak byl pravdou. První zápas 
v  Humpolci dopadl po  čtyřhodi-
nových bojích nejtěsněji 10:8 pro 
domácí. Sled jednotlivých dvojher 
byl naprosto vyrovnaný, až do sta-
vu 8:8. Poslední dvě dvojhry roz-
hodli domácí ve  svůj prospěch.  
Z našich hráčů se dařilo pouze Klí-
movi, a to bohužel nestačilo k cel-
kovému úspěchu družstva. Tento 
smolný výsledek si už naše druž-
stvo přivezlo také z Chotěboře. Je 
jasné, že v konečném sčítání bodů 

do tabulky nás budou tyto dvě pro-
hry mrzet. Čelo tabulky se nám 
začíná nepříjemně vzdalovat, a tím 
i předsezonní cíl v podobě postupu 
o třídu výš. Druhý duel v Třešti už 
dopadl podle předpokladů. Naši 
hráči doslova smetli soupeře vý-
sledkem 10:1. Nyní nás čeká lídr 
tabulky Pelhřimov a  Chmelná. 
Rezerva nastoupila v neděli v No-
vém Městě, kde vyhrála. Dařilo se 
dvojici Šoukal, Klíma T. Céčko ne-
zvládlo svůj zápas v Bíteši. Déčko 
hrálo ve Škrdlovicích, kde zaslou-
ženě také prohrálo. Naši nejmladší 
se představili v  Bystřici. Prohraný 
výsledek 11:7 není špatný. Celé 
družstvo si zaslouží pochvalu.  -pk-

Liga Vysočiny mužů
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Dolní 
Cerekev 20:24 (10:10)
Úvod utkání házené patřil hos-
tům, kteří se rychle ujali vedení 
1:4. Naše družstvo hru vyrov-
nalo a  během poločasu se obě 
družstva vystřídala ve  vedení. 
Na  obou stranách dominova-
ly obrany, a  tak byl poločaso-
vý výsledek 10:10. V  druhém 
poločase si hosté vytvořili čtyř 
až šestibrankový náskok. Toto 
vedení dokázala Cerekev dr-
žet až do  závěrečného hvizdu 
a  zvítězila v  poměru 20:24.

7m hody 6/4:1/0, vyloučení: 2:4. 
Sled branek: 1:4, 6:5, 8:9, 10:10, 
11:15, 13:18, 16:20, 17:23, 
20:24. Sestava a  branky: Poul 
Ondřej – Babáček Petr (8/4), 
Šidlo Ladislav (6), Brabec Josef 
(2), Živčic Pavel (2), Kříbala Pa-
vel (1), Kryštof Matěj (1), Kubiš 
David, Stoklasa David, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Živčic Pavel.

1.	Nové	Veselí	jun.	 6	 5	 1	 0	 165:120	 11

2.	Dolní	Cerekev	 7	 5	 0	 2	 155:150	 10

3.	Třešť	 7	 3	 0	 4	 166:161	 6

4.	V.	Meziříčí	B	 7	 2	 1	 4	 142:168	 5

5.	Bystřice	n.	P.	 7	 0	 2	 5	 132:161	 2

Rezerva házené mužů 
nestačila na Cerekev 

-šid-
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KDy A KAM zA sPORtEM

na basketbal: do ZŠ Školní v sobotu 8. prosince v 17.00 kadetky U19 
– Havířov a v neděli 9. prosince v 10.00 kadetky U19 – Ostrava B
na hokej: na zimní stadion v sobotu 8. prosince v 11.00 HHK dorost 
– Brumov-Bylnice

HHK porazil lídra krajské ligy, tým Šternberku

Wiegel Velké Meziříčí pořádá 
4. ročník

WIEGEL cupu 
v malé kopané

8. prosince 2012 od  8 hodin 
v házenkářské hale u Světlé.
Pro první tři družstva a  nej-
lepšího střelce hodnotné 
ceny. Kontakt: Lukáš Machát, 
728 225 382.

HHK VM A – HC TJ Šternberk 
5:3 (4:2, 0:1, 1:0)
Branky a  asistence: 1. Cihlář 
(Krča), 10. Štěpánek (Střecha, 
Pokorný), 10. Dusík (Nekvasil), 
16. Nekvasil (Dusík, Novák), 53. 
Střecha (Smejkal, Štěpánek) – 6. 
Dobrý (Zíma), 18. Dobrý (Ho-
rák), 23. Anděl (Dobrý, Zíma). 
Sestava HHK: Černý (Hladík) 
– Dusík, Šerý, Sedláček, Souček, 
Válek, Pokorný – Hlouch, Ne-
kvasil, Novák – Cihlář, Burian 
V., Krča – Štěpánek, Smejkal, 
Střecha F. – Burian P., Nedoma. 
Rozhodčí: Skopal – Gabriel, No-
vák. Vyloučení: 7:7, navíc: Dobrý 
a  Binar (ŠTE) 10 min. OT. Vy-

užití: 1:1, v  oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 31:31. Diváci: 173.
V  sobotu odehráli hokejisté další 
mistrovské utkání. Nyní se jim po-
stavil soupeř s  těch nejsilnějších, 
lídr krajské ligy, tým Šternberku. 
Vstup do  utkání jsme si nemohli 
lépe představit. Na časomíře svítil 
čas 1:00 a už jsme se ujali vedení. 
Branku vsítil Jirka Cihlář. V  páté 
minutě hosté vyrovnali. Přesto 
tlak domácího mužstva narůstal. 
V  deváté minutě, v  rozmezí 24 
vteřin, jsme odskočili na  rozdíl 
dvou branek. Brankáře hostí pře-
konal Lukáš Štěpánek. Asistenci 
si připsal Filip Střecha a Pavel Po-
korný. Na světelné tabuli svítil čas 

9:35 a stav byl již 3:1. V útočném 
pásmu vyhrál buly Karel Nekvasil. 
Kotouč se dostal na  modrou, kde 
byl připraven Standa Dusík, a  ten 
nekompromisní ranou zavěsil pod 
víko nešťastného brankáře hostí. 
V končící 16. minutě zvýšil na 4:1 
Karel Nekvasil. Asistenci si připsal 
Standa Dusík a  Michal Novák. 
V závěru třetiny se dostali do šance 
hosté a snížili.
V  prostřední části se více vylučo-
valo. Za katr postupně odešlo šest 
hráčů HHK, což stálo hodně sil. 
V  závěru našeho oslabení 3:5 se 
prosadili hosté, kteří snížili na roz-
díl jedné branky. V poslední části 
padla už pouze jedna branka. V 53. 

minutě dal pojistku vítězství Filip 
Střecha, který využil perfektní sou-
hry kolegů s útoku, Lukáše Smej-
kala a Lukáše Štěpánka.
Program: sobota 8. 12. 2012 Dy-
namiters Blansko HK – HHK 
Velké Meziříčí, začátek utkání 
v 18.00 (zimní stadion – Blansko)
Kr. liga jižní Moravy a Zlínska
1.	Šternberk	 11	 7	 0	 1	 3	 50:36	 22
2.	Velká	Bíteš	 11	 6	 1	 1	 3	 50:34	 21
3.	Brumov-Bylnice	 11	 7	 0	 0	 4	 55:50	 21
4.	Warrior	Brno	 11	 7	 0	 0	 4	 49:46	 21
5.	Uherský	Ostroh	 11	 5	 2	 1	 3	 41:28	 20
6.	Uherský	Brod	 11	 6	 1	 0	 4	 43:50	 20
7.	Kroměříž	 12	 6	 0	 0	 6	 62:54	 18
8.	Velké	Meziříčí	 11	5	 0	 3	 3	 55:48	 18
9.	Grewis	Plumlov	 11	 4	 2	 0	 5	 57:48	 16
10.	Minerva	Boskovice	 11	 3	 2	 1	 5	 46:43	 14
11.	Dynamiters	Blansko		11	 4	 0	 2	 5	 36:41	 14
12.	Uherské	Hradiště	 11	 0	 3	 1	 7	 33:69	 7
13.	Lvi	Břeclav	B	 11	 1	 0	 1	 9	 41:71	 4

-hhk-

HHK A doma proti Šternberku. Foto: David Horký

II. liga ženy
SK Velká Bystřice – TJ Sokol 
VM 20:18 (10:8)
Zápas slabé druholigové úrov-
ně odehrála obě družstva spíše 
v  obranném stylu. Náš celek na-
stoupil ve  zcela změněné sestavě, 
která působila po celou hrací dobu 
nesourodým a místy i neškodným 
dojmem. Během souboje jsme 
vyprodukovali spoustu nevynuce-
ných útočných chyb, nepřesností 
a  zahazovali i  ty nejvyloženější 
brankové příležitosti. I přes dobrý 
výkon brankářek jsme nedokázali 
získat vícebrankový náskok, což 

bojovně laděný a snaživý nováček 
soutěže využil a  do  konce první 
části hrací doby získal zasloužené 
dvougólové vedení. První minuty 
po  přestávce jsme zcela přene-
chali iniciativu soupeřkám. Hor-
ko těžko se pak podařilo srovnat 
skóre a  před koncem hrací doby 
jsme vedli nejtěsnějším rozdílem. 
V této fázi jsme měli opticky i více 
ze hry a dostávali se do častějšího 
zakončení. Postupný úbytek sil 
měl za  následek střeleckou mi-
zérii, která v  tomto souboji hrála 
důležitou roli. Domácímu týmu 
v  dramatické koncovce pomohl 

k  vítězství zejména náš útočný 
„zkrat“.
7m hody 2/1:4/2, vyloučení 0:0. 
Sled branek 3:3, 4:5, 8:5, 9:7, 
13:10, 13:13, 15:16, 17:17, 18:18.
Hrály: Babáčková Marcela, Zel-
níčková Marta – Závišková Iva 
(8), Hublová Hana (6), Dvořáková 
Šárka (2/2), Svobodová Diana (1), 
Pacalová Lenka (1), Hladíková De-
nisa, Fischerová Michaela, Lavická 
Jana. Trenér ing. Tvarůžek.
1.	Karviná	 10	 8	 0	 2	 280:233	 16
2.	Bohunice	 10	 7	 0	 3	 274:232	 14
3.	Olomouc	 10	 6	 0	 4	 255:209	 12
4.	V.	Meziříčí	 10	 5	 0	 5	 281:263	 10
5.	Velká	Bystřice	 10	 3	 0	 7	 216:239	 6
6.	Vlčnov	 10	 1	 0	 9	 197:327	 2

Ženy v Bystřici překvapivě prohrály

-záv-

2. liga mužů Morava jih 
TJ Sokol VM A – Handball KP 
Brno B 38:27 (22:15)
V  posledním domácím utkání 
podzimu naše áčko jednoznačně 
přehrálo rezervní družstvo extra-
ligového celku Handball KP Brno. 
Po dvou porážkách a herní mizérii 
přišla herní vzpruha a v této sezo-
ně i nevídané brankové žně.
Od úvodního hvizdu chtěl soupeř 
překvapit osobní obranou na na-
šeho kanonýra Romana Matuší-
ka. To se soupeři podařilo a díky 
nepřesné kombinaci našich hráčů 
a  rychlým brejkům se hosté ujali 
vedení 0:2. Následně se začaly da-
řit naučené kombinace v pěti hrá-
čích v útoku a hrála se vyrovnaná 

partie. V  obranné fázi se nám 
nedařilo pokrývat extraligového 
střelce Chýlka, který přesně vysí-
lal své projektily na  naši branku. 
Na  to Meziříčští reagovali vysu-
nutím obrany a aktivní obrana 2-4 
slavila úspěch. V 16. minutě jsme 
již vedli 11:8. Obě družstva hrá-
la rychlou kombinační házenou 
s  přechodem do  rychlého útoku. 
Naši hráči v těchto činnostech byli 
lepší, a tak v poločase vedli 22:15.
V úvodu druhé půle Brno zabralo 
a snížilo na 22:18. Pak už se opět 
rozehráli naši hráči a  navyšovali 
své vedení. Hráči se prosazovali ze 
všech postů a brněnské rezervě tak 
nedávali nejmenší šanci na zvrat. 
Škoda jen některých nepromě-

něných vyložených příležitostí, 
rozdíl ve skóre mohl být ještě vyš-
ší. Příděl branek a  rychlá házená 
s  minimem chyb musela potěšit 
fanoušky, kteří přišli na  poslední 
podzimní utkání. Skóre se zastavi-
lo na konečných 38:27. Při osob-
ním bránění Matušíka ho herně 
a střelecky zastoupily spojky Jakub 
Bezděk s Petrem Kříbalou. Nejví-
ce svými brankami zatížil konto 
soupeře Radim Fischer, který si 
připsal 15 přesných zásahů.
V  posledním kole zajíždí naše 
áčko k  prvnímu celku soutěže 
do Brna Bohunic.
7m hody 7/6:2/0 vyloučení: 4:1 
počet diváků 52. Sled branek: 
0:2, 3:5, 7:7, 11:9, 15:10, 17:13, 

22:15, 23:19, 30:23, 33:26, 38:27.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Fischer Radim 
(15/6), Kříbala Petr (7), Kaštan 
Jiří (4), Bezděk Jakub (4), Matu-
šík Roman (3), Živčic Pavol (2), 
Necid Miloš (1), Trojan Vítězslav 
(1), Kubiš David (1), Strašák Pa-
vel, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Stoklasa David.
1.	Bohunice		 10	 9	 0	 1	 313:249	 18
2.	Hustopeče	 10	 8	 0	 2	 283:227	 16
3.	Kuřim		 10	 7	 1	 2	 278:258	 15
4.	Telnice	 10	 5	 2	 3	 276:261	 12
5.	Velké	Meziříčí	10	 6	 0	 4	 257:252	 12
6.	Brno	B	 10	 5	 1	 4	 282:284	 11
7.	Kostelec	n.	H.	 10	 4	 1	 5	 244:261	 9
8.	Sokolnice	 10	 4	 0	 6	 248:288	 8
9.	Ivančice	 10	 3	 1	 6	 255:255	 7
10.	Maloměřice	 10	 2	 2	 6	 269:269	 6
11.	II.	Prostějov	 10	 2	 1	 7	 259:290	 5
12.	Havlíčkův	Brod	 10	 0	 1	 9	 255:325	 1

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkáři doma jednoznačně zvládli Brno

Městská hokejová liga
Extraliga – 9. kolo
Agromotor VM – SK Omega 
VB 1:7
Zachoval – Dvořák 6, Loup
HC Benetice – H. Heřmanice 3:3
Jakšík, Krejčí, Brabec – Kutílek 2, 
Pešek
Tech. služby VM – SK Netín 4:7
Pospíšil, Šlapal O., Horký D., To-
dorov – Dvořák D. 2, Dvořák V., 
Plhák T. 2, Juda 2
1.	SK	Omega	VB	 8	 7	 0	 1	 41:13	 14
2.	HC	Lukáš	 8	 6	 1	 1	 59:25	 13
3.	SK	Netín	 8	 5	 0	 3	 51:32	 10
4.	HC	Bory	 7	 3	 2	 2	 42:31	 8
5.	Tech.	služby	VM	 8	 4	 0	 4	 47:40	 8
6.	Sanborn	VM	 7	 4	 0	 3	 32:35	 8
7.	SK	Kunšovec	VM	 7	 3	 1	 3	 26:30	 7
8.	HC	Benetice	 8	 2	 1	 5	 26:45	 5
9.	Horní	Heřmanice	 9	 2	 1	 6	 34:67	 5
10.	Agromotor	VM	 7	 2	 0	 5	 25:45	 4
11.	SK	Vídeň	 7	 1	 0	 6	 19:40	 2

1. liga – 9. kolo
Farma Měřín – NHÚ Balinka 
VM 6:4
Kocanda, Blašek, Štoček F., Što-
ček J., Oulehla, Půža – Mucha J., 
Vacula 3
SPL Radostín – SK Lavičky 5:3
Krejčí 2, Hubený, Hošek, Von-
drák – Nevěčný, Skryja

Auto Dobrovolný VM – SK 
Stránecká Zhoř 10:3
Weber 4, Šefčík 2, Vondráček 
Petr 2, Prokop, Dohnal – Urbá-
nek 2, Bartušek
River VM – HC Tasov 4:3
Rous 3, Daniel – Sláma Milan 2, 
Sláma Marek
HC Bory B – HCF Dráhy VM 
3:16
Kotačka, Zikmund T., Zikmund 
O. – Tuček 5, Pavlas 3, Hamřík 
2, Tomšík 2, Kácal, Slavík, Širhal, 
Šmída
Ořechov – HC Pikárec 5:2
Káňa, Dvořák, Kokojan, Hála, 
Zeman – Broža 2
SK S. Zhoř – SPL Radostín 0:6
Hubený 3, Hošek, Pešek, Vítek
1.	SPL	Radostín	nad	Osl.	 9	 8	 1	 0	 53:17	 17
2.	SK	Lavičky	 8	 6	 0	 2	 56:27	 12
3.	River	VM	 8	 5	 2	 1	 36:22	 12
4.	Farma	Měřín	 8	 4	 3	 1	 40:28	 11
5.	Auto	Dobrovolný	VM	 8	 4	 1	 3	 55:27	 9
6.	SK	Stránecká	Zhoř	 9	 4	 0	 5	 31:45	 8
7.	HC	Tasov	 8	 3	 1	 4	 26:28	 7
8.	HCF	Dráhy	VM	 8	 3	 0	 5	 36:44	 6
9.	NHÚ	Balinka	VM	 8	 3	 0	 5	 35:43	 6
10.	HC	Pikárec	 8	 2	 1	 5	 27:41	 5
11.	Ořechov	 8	 1	 0	 6	 18:64	 3
12.	HC	Bory	B	 8	 1	 0	 7	 21:80	 2

-vid-

Extraligu nyní vede Bíteš

HHK VM B – SK Telč 9:2 (2:1, 
1:0, 6:1)
Rozhodčí: Sibera – Bláha, Steh-
lík, diváků: 61, branky: 9. Kud-
láček J. (Burian V.), 13. Střecha 
L. (Frühauf), 25. Kudláček M., 
44. Hubl (Burian V., Bradáč), 47. 
Burian V., 49. Šoukal (Frühauf, 
Tůma), 58. Malec (Střecha F., 
Frühauf), 58. Kavina, 60. Střecha 
F. (Frühauf, Kudláček M. – 12. 
Bláha (Cech), 41. Bláha (Koreš)
Vyloučení: 9:6, navíc Jančo 10 mi-
nut za nesportovní chování a trest-
né střílení za hákování Smejkala 
(oba Telč), využití: 4:2, oslabení: 0:0
HHK B:Štourač (Šeba) – Kud-
láček M., Pokorný – Navrátil, 

Bradáč – Střecha L., Urbánek – 
Střecha F., Kudláček J., Malec – 
Kavina, Hubl, Burian V. – Šoukal, 
Frühauf, Tůma – Špaček, Musil Š.
Po dvě třetiny se hrál vyrovna-
ný hokej. Domácí se snažili více 
kombinovat, zatímco hosté čas-
těji stříleli. I rozhodčí víceméně 
spravedlivě trestal nedovolené 
zákroky a využití přesilovek bylo 
také nerozhodně 2:2.
Jako první zužitkovali početní vý-
hodu Meziříčští v 9. minutě Jiřím 
Kudláčkem, ale za další tři minuty 
ho napodobil telčský Bláha. Roz-
dílovou branku úvodní části pak 
dal Libor Střecha, kdy obloučkem 
překvapil Švece v bráně hostí. Také 

skóre druhé třetiny se změnilo v 
přesilovce. To Jirkův bratr Martin 
okopíroval Střechovu střelu a Šve-
covi do klece doplachtil třetí gól.
Když po 15. vteřinách poslední 
části opět Bláha a znovu v počet-
ní výhodě snížil na rozdíl jediné 
branky, nikdo by nevěřil, že místo 
dramatu přijde jednoznačná zále-
žitost béčka HHK. Chuť hostí na 
body začal kazit druhý útok nej-
prve zásluhou Hubla a při dalším 
střídání se přidal Viktor Burian. 
Definitivně pak zlomil odpor Telče 
Šoukal po krásné kombinaci tře-
tí lajny. Hostující hráči už se poté 
zmohli jenom na řeči s rozhodčími 
a fauly. Doplatili na to v posledních 

minutách utkání. Nejprve dokon-
čil demontáž obrany Telče Malec 
a vzápětí proměnil trestné střílení 
Kavina. V posledních vteřinách 
ještě dokonal až krutou porážku 
pro hosty Filip Střecha.
Po odvolání Ledče byl zrušen 
kontumační výsledek 5:0 ve pro-
spěch HHK VM B. Utkání se 
odehraje v náhradním termínu 
27. 12. 2012 v 18 hodin. Nejprve 
ale v neděli 9. 12. 2012 od 17.30  
hrajeme v Pelhřimově.
Kr. soutěž Kraje Vysočina
1.	Žirovnice	 7	 5	 0	 0	 2	 39:23	 15
2.	Pelhřimov	B	 7	 4	 1	 0	 2	 28:24	 14
3.	Velké	Meziříčí	B	 6	 4	 0	 0	 2	 30:23	 12
4.	Ledeč	nad	Sázavou	 6	 3	 0	 0	 3	 26:32	 9
5.	Telč	 7	 2	 0	 1	 4	 35:46	 7
6.	Telč–junioři	 7	 1	 0	 0	 6	 22:34	 3

Hokejové béčko udělilo Telči pořádnou lekci

-ht-


