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V Á N O Č N Í  D Á R E K  P R O  Č T E N Á Ř E : 
dnes tištěný magazín T Vpohoda v týdeníku Velkomeziříčsko

Dnes při  koupi Velkome-
ziříčska za  15 Kč získáte 
nejen náš týdeník, ale 
i  tištěný časopis TVpoho-
da s  televizním progra-
mem na 14 dní, který je
běžně za  17 Kč, s  námi 
ušetříte polovinu peněz!

Tištěný magazín TVpo-
hoda má 64 stránek včet-
ně TV programu 
od 22. 12. 2012 do 4. 1. 
2013 
+ čtenářská soutěž, v níž 
můžete vyhrát ceny 
v hodnotě 150.000 Kč!!!

19. prosince 2012 Cena: 15 KčRočníK XXIII. číslo 46 | založeno RoKu 1919

Pěvecký sbor Sluníčko, doplněný Smajlíky. Více foto 
na str. 6 a na našem webu. Foto: Martina Strnadová

Vánoční koncert

Tel.: 776 068 747, 565 555 170 (kancelář), 565 555 171 (recepce) ■ www.hotel-amerika.cz ■ e-mail: hotelamerika@seznam.cz

O S L AV T E  S  N Á M I  S I LV E S T R A !
DJ ✳ TOMBOLA ✳ RAUT ✳ LAMPIONY ŠTĚSTÍCENA 390 KČ H O T E L  A M E R I K A

SILVESTR 

NA AMERICE!

Krásné 
Vánoce

přeje vydavatel a redakce týdeníku Velkomeziříčsko.
Všem čtenářům a inzerentům zároveň děkujeme za pří-
zeň v letošním roce a těšíme se na setkání na stránkách 
našich novin a spolupráci i v roce příštím.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka týdeníku

i celý nový
rok 2013

Foto: Iva Horká

O silvestru na náměstí posílí 
hlídky. Kvůli bezpečnosti
Bezpečnost na velkomeziříčském náměstí 
o silvestrovské půlnoci zajistí vedle měst-
ské policie a hasičů i zástupci technických 
služeb a státní policisté.

Vedení města svolalo schůzku se zástupci 
zmiňovaných složek, aby se společně do-
hodli na postupu, jakým zamezit opakování 
problémů z loňského přelomu roku. O půl-
noci 31. prosince 2011 totiž na náměstí ne-
bylo zrovna bezpečno. „Letos bude v  teré-
nu šest skupin o  několika členech – hasič, 
strážník, někdo z technických služeb,“ jme-
noval místostarosta Josef Komínek s  tím, 
že pomoc přislíbila i  státní policie. Na  ná-
městí tak budou navíc hlídkovat i dvě auta 
policistů. Všichni se budou snažit zamezit 
řádění podnapilých občanů, kteří nejenže 
loni po sobě zanechali nepořádek, ale navíc 
ohrožovali zdraví kolemstojících házením 

a  rozbíjením prázdných lahví od  alkoho-
lu a  nebezpečné pyrotechniky přímo mezi 
lidmi. „Rád bych ještě rozeslal dopis ředite-
lům škol základních a  hlavně středních se 
žádostí, aby apelovali na  žáky, ať se vyva-
rují nevhodného chování,“ doplnil starosta 
Radovan Necid a dodal, „když jsme to loni 
řešili, zjistili jsme totiž, že největší problémy 
dělaly děti od 14 do 17 let.“ Nejen mladiství, 
ale i jejich rodiče tak musejí počítat s tím, že 
náměstí bude pod dohledem a policisté bu-
dou případné přestupky hned na místě řešit.
Vedení města se již v  minulosti zabývalo 
otázkou, zda nepřesunout například pořá-
dání ohňostroje až na Nový rok odpoledne, 
či zda jej nezrušit úplně. Ale míní, že by to 
lidi slavící v ulicích konec roku od srocová-
ní na náměstí stejně neodradilo. Za poslední 
roky se to stalo takovou zdejší zvyklostí.

Martina Strnadová

Radní doporučí zastupitelům, aby se město neodvolávalo 
proti rozhodnutí soudu o vlastnictví Vysokého mostu
Velkomeziříčská městská rada 
doporučí zastupitelstvu, aby 
se město neodvolávalo proti 
listopadovému rozhodnutí 
Okresního soudu ve Žďáru nad 
Sázavou o vlastníkovi mostu 
u městské skládky. 

Po jednání rady o tom informo-
val starosta Radovan Necid.
Soud určil vlastníkem mostu, 
který je kulturní památkou, prá-

vě město. Jde přitom o  danajský 
dar, protože most je v mimořád-
ně špatném stavu. Vysoký most, 
zvaný též Loupežnický, stojí 
na pozemcích státu a obce Petrá-
več. Radní zvažovali, že se proti 
soudnímu rozhodnutí město od-
volá. Po  debatě převládl opačný 
názor. 
„Radní byli proti odvolání ze-
jména z  toho důvodu, že se ne-
jasnosti okolo mostu táhnou už 

řadu let a unikátní památka více 
a více chátrá. Odvolání by jenom 
prodlužovalo agónii o další roky 
a neřešilo by stav mostu. 
I kdybychom s odvoláním uspěli, 
odvolá se pravděpodobně Petrá-
več a  celé se to bude opakovat,“ 
vysvětlil starosta Radovan Necid 
s  tím, že město teď bude hledat 
způsob, jak chátrání alespoň za-
stavit. „Každý, kdo v  poslední 
době viděl most zblízka, potvrdí, 

že radniční kasa desetitisícového 
města nestačí na jeho obnovu. 
A  to ani v  případě, že bychom 
věnovali veškeré příjmy na opra-
vy kulturních památek, kterých 
máme ve  městě hodně,“ říká 
smutně starosta a dodává: 
„Vůbec neočekávám, že by nám 
stát, který nás do  této situace 
v  podstatě dostal, sebeméně po-
mohl.“

JAK VYCHÁZÍME?

DNES POSLEDNÍ 
LETOŠNÍ ČÍSLO 

VELKOMEZIŘÍČSKA
 V ROCE 2013 POPRVÉ 

VYJDEME 9. ledna.

Dovolená 
v redakci:

Od 20. do 31. 
prosince 2012. 
Otevřeno opět 
od 2. ledna 
2013.

 Pokračování na straně 3

Vánoce a  tradice patří k  sobě. 
Ve  Velkém Meziříčí se k  nim ne-
odmyslitelně řadí i vánoční koncert 
v  Jupiter clubu, jehož protagonisty 
jsou vesměs zdejší amatérští i profe-
sionální umělci, malí i velcí.
Letošní setkání při hudbě, kole-
dách či scénkách proběhlo pro vel-
ký zájem nadvakrát – v  neděli 16. 
a v pondělí 17. prosince 2012. Neslo 
podtitul Vánoce ze všech koutů svě-
ta. Zahájily je dětské pěvecké sbory 
při základní škole Školní – Smajlíci 
a  Sluníčka. Po  nich nastoupili stu-

denti ze sboru Harmonie a závěrem 
první poloviny koncertu se před-
stavil Taneční orchestr ZUŠ Velké 
Meziříčí.
Druhou půli zahájila mladá kla-
víristka Hana Hledíková ze ZUŠ 
skladbou P.  I. Čajkovského Noël. 
Následovalo hudební uskupení Pa-
vana. A závěr večera patřil tradičně 
orchestru a sboru ZUŠ.
Koncert moderovali členové velko-
meziříčského divadla Ikaros. Pó-
dium, zvuk a světla zajistila firma 
RentalPro. Martina Strnadová

Kněz pociťuje křivdu
V minulém čísle jsme 
informovali o odchodu 
P. Miroslava Parajky z Vel-
kého Meziříčí, kterého 
suspendoval brněnský 
biskup. 

„Kněz Mgr. Miroslav Paraj-
ka byl shledán vinným z po-
rušení ustanovení kanonic-
kého práva souvisejících se 
správou farnosti," uvedla 
tisková mluvčí biskupství 
brněnského, bez bližšího vy-
světlení.  Tato skutečnost vy-
volala především mezi věří-
cími nejasnosti a otázky. Též 
knězova právního zástupce 

JUDr.  Petra Poledníka roz-
hodnutí soudu překvapilo. 
„Věc byla šetřena Policií 
ČR a ve vyrozumění ze 4. 5. 
2011 se podává, že nebyly 
zjištěny skutečnosti důvod-
ně nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin. Proto 
rozhodnutí Interdiecézního 
soudu v  Olomouci se jeví 
jako překvapivé,“ podivuje 
se právník. V krátkém  roz-
hovoru Parajka sděluje, jak 
se na celou situaci dívá.
Nejprve začnu možná pře-
kvapivou otázkou. Kde mo-
mentálně bydlíte?
Biskupství má vůči mé oso-

bě povinnost zajistit byd-
lení. Zřejmě kvůli admini-
strativnímu zatížení jsem 
ale bydlení zatím neobdr-
žel. Bydlím tedy střídavě 
po známých a příbuzných.
Jaká je vaše současná pra-
covní náplň?
Byl jsem jmenován pasto-
račním asistentem pro bis-
kupství brněnské. To zna-
mená, že skládám úvahy, 
komentáře a  homilie k  ne-
dělním liturgiím.
Jak celou situaci prožíváte?
Bylo to pro mě obrovské 
zklamání a  pociťuji to jako 
křivdu.  Pokračování str. 2
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Připravují koncepci školstvíUpozorňujeme všechny občany, 
že bude významně omezen pro-
voz na  Městském úřadě Velké 
Meziříčí. Z důvodu roční uzávěr-
ky v  pondělí 31. prosince 2012 
(Silvestr) bude ukončen provoz 

na  pokladnách i  na  všech ostat-
ních pracovištích Městského úřa-
du Velké Meziříčí v 10 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Marek Švaříček, tajemník 
Městského úřadu

Omezení provozu na MěÚ
Vedením města, radnicí i samotnými školami požadovaná koncep-
ce velkomeziříčského školství dosud není hotova. Zabývá se jí pra-
covní skupina, která byla sestavena pro tento účel. Jejím úkolem 
bylo připravit koncepci do 30. listopadu. To však nestihne.

„Po třech jednáních jsme zjistili, že nedokážeme splnit úkol zastupi-
telů, abychom do 30. 11. 2012 tuto koncepci vytvořili. Budeme žádat 
zastupitelstvo města o prodloužení termínu do 28. 2. 2013,“ uvádí mís-
tostarosta města Josef Komínek a vysvětluje, že členů pracovní sku-
piny je mnoho (16) a každý hájí svoje zájmy, nebo má jiné představy. 
„Nedokážeme se shodnout,“ dodává.
Zatím členové skupiny navrhli alespoň šest bodů, z nichž hodlají při 
dalších jednáních vycházet. Jsou to: organizační sloučení základní 
školy; otázka zachování malotřídních škol v místních částech; cílový 

stav tříd na  třech základních školách; zajištění dopravní obslužnos-
ti přímo k ZŠ dojíždějícím dětem; finanční kompenzace za odchody 
žáků do víceletého gymnázia a konečně šestý bod – ponechat stávající 
stav. „Mohou přijít i další návrhy, ale toto jsou zatím základní body, 
od nichž se při dalších jednáních budeme odrážet,“ podotýká Komí-
nek. Starosta Radovan Necid přitom kritizuje přístup státu, který měl 
podle něj některé problémy řešit sám a dřív – například malotřídní 
školy. 
„Stát má nějaká pravidla, my se jim přizpůsobujeme, pak se změní 
politická situace a  zase dochází ke  změnám. A  my mezi tím lítáme 
od jednoho konce ke druhému,“ popisuje starosta a dodává, že bude 
velmi těžké, dobrat se výsledku, neboť každá škola potřebuje něco ji-
ného. „Obávám se, že ani my nevymyslíme ideální systém,“ uzavírá 
Necid. Martina Strnadová

Úřední hodiny na novém odboru správy majetku a bytů (na-
místo MSB) budou stejné jako pro celý MěÚ Velké Meziříčí. To 
znamená, že nynější doba, kdy bylo na městské správě bytů ote-
vřeno pouze v PO a ST do 15 h, se prodlouží. Úřad je nejlépe 
navštívit v PO a ST, kdy je otevřeno do 17 hodin a úředníci se 
plně věnují občanům.

Rada města projednala...
Zprávy z  jednání Rady města 
z 12. 12. 2012

1. Rada města 
schválila:
– přijetí účinných opatření, kte-
rými bude zajištěno, aby při vy-
užívání sálu v  hasičské zbrojnici 
nedocházelo k  rušení nočního 
klidu
– uzavření nájemní smlouvy 
mezi pronajímatelem městem 
Velké Meziříčí a  nájemcem fir-
mou Hochtief CZ, a. s., Praha 
na pronájem dvou kanceláří – 39 
m2 – v objektu č. p. 139 na Kar-
lově ve  Velkém Meziříčí pro 
techniky firmy Hochtief CZ, a. s. 
a Metrostav, a. s. v rámci výstavby 
PPO ve městě
– rozpočtové opatření: zdroj: 9,3 
tisíc  Kč – § 6409 neúčelová re-
zerva, rozdělení: 9,3 tisíc Kč – § 
6171 kompenzace provozních 

nákladů nápojových automatů
– rozpočtové opatření: zdroj: 245 
tis. Kč – § 3639 demolice objektu 
bývalého domova důchodců, roz-
dělení: 245 tis. Kč – § 3633 plyno-
fikace ul. Vrchovecká
– rozpočtové opatření: zdroj: 5 
tis. Kč – § 6409 rezerva na  do-
tace a  dary, rozdělení: 5 tis. Kč 
– § 2249 investiční transfery ob-
cím – poskytnutí daru Městysu 
Křižanov, 594 51 Křižanov, účel: 
příspěvek na  pořízení bezbarié-
rové zdvihací plošiny pro nástup 
a  výstup cestujících v  železniční 
stanici Křižanov

2. Rada města 
souhlasila:
– s  uzavřením náměstí dne 25. 
5. 2013 z  důvodu konání chari-
tativního koncertu Muzikanti 
dětem. Náměstí bude uzavřeno 
v době od 6 do 24 hodin, a to tak, 

že v době od 6 do 12 hodin bude 
uzavřena spodní strana náměstí 
(stavba pódia) a od 12 do 24 celé 
náměstí (koncert a poté demon-
táž pódia).
– s podáním žádosti o změnu zá-
pisu v  rejstříku škol a  školských 
zařízení u  Domu dětí a  mláde-
že Velké Meziříčí, příspěvkové 
organizace z  důvodu rozšíření 
zájmového vzdělávání dětí v  ZŠ 
Velká Bíteš, Ruda a  Ostrov nad 
Oslavou. Současně bude požádá-
no o výmaz míst poskytovaného 
vzdělávání u ZŠ Heřmanov a Vel-
ké Meziříčí, Poštovní 8.
– ve  smyslu § 39 zák. 250/2000 
Sb. o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů s  přijetím 
účelově určených darů pro: 1. 
Městskou knihovnu Velké Mezi-
říčí (žádost ze dne 6. 12. 2012); 
2. Základní školu Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20 (žádost ze dne 
19. 11. 2012); 3. Dům dětí a mlá-

deže Velké Meziříčí, příspěvko-
vou organizaci (žádost ze dne 14. 
11. 2012)
– se zveřejněním záměru proná-
jmu nebytových prostor v budo-
vě Základní školy Velké Meziří-
čí, Oslavická 1800/20 v  prvním 
nadzemním podlaží pavilonu C 
(I. stupeň) za účelem vzdělávání 
žáků
– se zapojením transferů účelo-
vě určených, přijatých na  účet 
města v listopadu–prosinci 2012, 
do  upraveného rozpočtu města 
Velké Meziříčí v r. 2012

3. Rada města 
vydala:
– vnitřní směrnici č. 8/2012: Sa-
zebník úhrad za poskytování in-
formací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Josef Komínek, 
místostarosta města

Velké Meziříčí

Kdo má přednost na 
křižovatce pod školami?

Zástupce rodičů, kteří pravidel-
ně každé ráno vozí děti do dvou 
základních škol v Čechových sa-
dech, se obrátil na naši redakci 
s dotazem. Ten se týká frekven-
tované křižovatky pod školami, 
kde se poměrně často ráno před 
osmou hodinou na křižovatce 
sejdou čtyři vozidla a řidiči pak 
řeší, kdo má přednost. S dotazem 
jsme se obrátili na vedoucího od-
boru dopravy a silničního hospo-
dářství Městského úřadu ve Vel-
kém Meziříčí Jiřího Pospíchala. 
Článek s fotografiemi, který při-
neseme v lednovém čísle, situace 
vysvětluje. 

Obecně platí, že je ve sporných 
situacích nutná vzájemná ko-
munikace řidičů. Nejlépe jed-
noznačné gesto, které určí, kdo 
z nich vjede do křižovatky jako 
první. Potom už se ostatní řídí 
příslušnými pravidly. A v každém 
případě platí nespěchat a zacho-
vat klid a rozvahu.
Dobrou zprávou ale je, že v sou-
časné době již vzniká projekt 
malé okružní křižovatky, která by 
měla problémy s předností vozi-
del v uvedených místech defini-
tivně vyřešit a situaci zpřehlednit, 
dodává vedoucí odboru dopravy 
Jiří Pospíchal. Iva Horká Neplatí výživné na děti

Policisté z Velké Bíteše zahá-
jili úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání přečinu 
zanedbání povinné výživy. 
Jedenačtyřicetiletý muž z Br-

něnska od září letošního roku 
do současné doby neplatí vý-
živné na své dvě nezletilé děti. 
V současné době dluží již 32 
tisíc korun. -PČR-

Městský web má mutaci 
i pro mobilní zařízení
Oficiální stránky Velkého Mezi-
říčí mestovm.cz mají od minu-
lého týdne speciální verzi pro 
mobilní zařízení. 

Návštěvník, který na web přistu-
puje z chytrého telefonu či table-
tu uvidí zjednodušenou podobu 
webu s  tlačítky upravenými pro 
ovládání z  dotykové obrazovky. 
Zároveň ale není ochuzen o vše, 
co lidé na  městských stránkách 
navštěvují nejčastěji.
Stránky umí automaticky dete-
kovat přístup ze zařízení s  ope-
račním systémem Android, 
dále iPhone a  iPad. „Z  telefonu 
přistupuje na  stránky z  drtivé 
většiny ten, kdo potřebuje najít 
rychlý telefonní kontakt na kon-
krétního pracovníka, zkontrolo-
vat stav svého online objednání 
k  přepážce anebo toto objedná-
ní uskutečnit. Vycházeli jsme ze 
statistik přístupů tak, aby naše 
stránky byly i ve své mobilní ver-
zi co nejpohodlnější a uživatelsky 
nejpřívětivější,“ vysvětlil starosta 
Radovan Necid. 
Mobilní verze webu není samo-
zřejmě tak rozsáhlá, jako verze 
pro počítače. Chybí zejména da-

tově objemné fotografie a stránky 
nabízí opravdu jen nutný servis. 
Přístupných je tak šest nejdůleži-
tějších sekcí: O městě, Rada měs-
ta a zastupitelstvo, Městský úřad, 
Další instituce, Praktické infor-
mace, Volný čas, sport a turistika. 
Zobrazeny jsou rovněž Aktuality, 
Oficiální zprávy a  Nejčtenější. 
„Jde o to, aby zde byly nejdůleži-
tější a nejčastěji vyhledávané in-
formace. Proklik na  plnou verzi 
stránek je možný,“ doplnil staros-
ta Necid.
Úprava webu je součástí postup-
né elektronizace agendy radnice, 
kterou starosta zahájil před dvě-
ma lety. 
„Cílem je mít co nejvíce informa-
cí a služeb na webu tak, aby nut-
nost navštívit radnici osobně byla 
pro obyvatele města spíše výjim-
kou,“ prohlásil Necid. Webové 
stránky města procházejí za  po-
slední dva roky masivní úpravou. 
Za  tím účelem zřídil starosta už 
před dvěma lety pracovní sku-
pinu, složenou z  vedení města, 
radničních IT odborníků a  do-
davatele technologie webu, která 
postupně web zlepšuje a upravu-
je. -ran-

Lidé si stěžují na hluk 
z hasičky v noci
Obyvatelé z okolí hasičské 
zbrojnice ve Velkém Meziříčí 
si stěžují na rušení nočního 
klidu hlukem při akcích, které 
tam probíhají. Vedení města 
se případem zabývalo a přijalo 
opatření.

„Čtrnáct lidí nám poslalo petici, 
ve které žádají, aby platilo dodr-
žování nočního klidu i  v  hasič-
ské zbrojnici. Tam se pořádají 
zábavy, narozeninové akce atd. 
a lidi to ruší,“ uvedl místostarosta 
Josef Komínek. Občané poslali 
stížnost i  na  hygienu, která pro-
blém s vedením města řešila také. 
„Shodli jsme se na třech základ-
ních opatřeních, která provede-
me ihned,“ dodal místostarosta 

a vyjmenoval je. V prvé řadě byly 
z oken hasičské zbrojnice odstra-
něny kličky, aby nešly otevírat 
ventilačky, neboť jimi se hluk šíří 
ven nejvíc. V  současné době se 
pracuje na  utěsnění oken poly-
styrenovými deskami, které pro 
běžné denní akce bude možné 
odstranit. To by mělo být hotovo 
do konce roku. Posledním opat-
řením je zajistit odvětrávání sálu 
v hasičce. „Na jaře je uděláme, již 
máme hotový projekt na  vzdu-
chotechniku,“ podotkl starosta 
Necid a  dodal, že navíc vedení 
města přijalo provozní řád ha-
sičské zbrojnice, za  jehož dodr-
žování bude zodpovídat každý 
pořadatel akce, která tam bude 
probíhat. Martina Strnadová

Kněz pociťuje křivdu
Nejasné vyjádření biskupství (ne-
bylo uvedeno kdy, co, jak, kolik) 
vede ke spekulacím, pomluvám 
či lžím. To celé vytváří špatný 
(negativní) obraz celé církve, což 
mě zvlášť mrzí a zraňuje. 
Co byste chtěl na závěr vzkázat 
místním farníkům?
Chtěl bych jim říci, aby vytrvali 
ve víře. Je tu mnoho dobrých lidí. 
S těžkým srdcem jsem tuto far-
nost opouštěl. 
A jsem vděčný všem, kteří mně 
pomohli a podpořili. 
Bůh vám žehnej!

Zprac.: Iva Horká

Pokračování ze strany 1

M. Parajka na archivním 
snímku. Foto: Iva Horká

Problémovou křižovatku pod školami vyřeší malá 
okružní křižovatka. Projekt se připravuje. Foto: MěÚ 

-ivh-
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Více jak dva roky budou probíhat práce na re-
konstrukci a revitalizaci parku v křižanovském 
Ústavu sociální péče (ÚSP). Komplexními úpra-
vami projde veškerá zeleň, bude vysázeno 4.172 
kusů dřevin, odborně ošetřeno 129 kusů a poká-
ceno 103 kusů starých a nemocných dřevin.

Celý areál zámku byl vyhlášen jako státem chráněná 
památka a současně poskytuje útočiště pro vzácné 

druhy živočichů, například netopýry. Opatření a zá-
sahy odborníků budou zaměřeny s ohledem na zvý-
šení bezpečnosti návštěvníků a zlepšení zdravotní-
ho stavu dřevin. 
„Na  podzim letošního roku začala rekonstrukce 
a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje 
Vysočina Revitalizace parků v  zařízeních zřizova-
ných Krajem Vysočina,“ uvádí Marek Brom z odbo-
ru životního prostředí Kraje Vysočina, „bude reali-

zována v  areálech příspěvkových organizací, které 
zřizuje Kraj Vysočina – dětské domovy, domovy pro 
seniory, zdravotnická zařízení a ústavy sociální péče 
– mimo jiné i v ÚSP Křižanov.“
Podle Marka Broma je předpokládaná hodno-
ta veřejné zakázky 2.700.000 korun, vysoutěžená 
cena pak 1.094.189 Kč. „Na  spolufinancování se 
bude podílet ze 70 % Evropský fond pro regionální 
rozvoj (níže jen ERDF), z národních zdrojů půjde 

5 % a  podíl krajského rozpočtu činí 25 % způso-
bilých výdajů projektu. Finance v  číslech: ERDF 
766.000 Kč, stát 55.000 Kč a Kraj Vysočina 273.000 
Kč,“ dodává Brom. 
Práce budou probíhat více jak dva roky, předpoklá-
dané předání díla zhotovitelem – společností Eko-
impex Vysočina, s. r. o., z Pelhřimova – je stanoveno 
na prosinec 2014.

Připr.: Iva Horká, foto: archiv ÚSP Křižanov

Pokud se zastupitelstvo rozhodne 
doporučení rady vyslyšet a  město 
se tedy proti rozsudku neodvolá, 
plánuje starosta postupné kroky 
k záchraně mostu. 
První krokem je podle Radovana 
Necida vytvoření pracovní skupiny 
odborníků a  členů zastupitelstva, 
která by se problémem mostu in-
tenzivně zabývala. Měla by najít 
řešení, včetně alespoň rámcových 
návrhů na jeho financování. „Je jas-
né, že se s opravami nezačne ani zí-
tra a ani příští měsíc či za půl roku. 
Důležité je však alespoň začít a po-
stupovat po  jednotlivých krocích. 
Teď je například nutné odstranění 
těch náletových dřevin, které mos-
tem prorůstají. Začít musíme také 
důkladným statickým posouzením 
stavu památky. Pokusíme se také 
prověřit dotaci z  Kraje Vysočina. 

Chci poprosit naše místní odbor-
níky, aby se s plnou vážností touto 
situací zabývali. Věřím, že jim bude 
osud mostu ležet na srdci. Podob-
ných stavebních rarit nakonec v na-
šem městě moc nemáme,“ uzavřel 
starosta Necid.
Vysoký most, zvaný též Loupež-
nický, je technickou kulturní 
památkou. Postavil jej údajně 
v roce 1593 stavitel Antonín Vlach 
za 8000 zlatých jako součást císař-
ské silnice z Jihlavy do Brna. Ve své 
době byl nejvyšším mostem v Če-
chách a na Moravě. Svému účelu 
přestal most sloužit v  roce 1937, 
kdy byla silnice Jihlava - Brno 
(dnešní II/602) přeložena o  kus 
severněji. V polovině osmdesátých 
let navíc v  údolí vznikla městská 
skládka a  most je dnes prakticky 
její součástí.

Pokračování ze strany 1

Radní doporučí zastupitelům, aby...

-ran-

Park v křižanovském ústavu prochází revitalizací

Velkomeziříčští přispějí 
na plošinu pro vozíčkáře
Velké Meziříčí přispěje na poří-
zení ruční zdvihací plošiny pro 
vozíčkáře v železniční stanici 
v Křižanově.

Dar pět tisíc korun městysu Kři-
žanov schválili velkomeziříčští 
radní. 
„Paní starostka Marie Smejkalová 
nás poprosila o příspěvek na plo-
šinu. Jde o  projekt, na  němž se 
podílejí České dráhy třiceti tisí-
ci, Konto Bariéry, Kraj Vysočina 
a městys Křižanov, všichni třiceti 
tisíci,“ uvedl místostarosta města 
Velké Meziříčí Josef Komínek. 
Ten  dodal, že město přispěje, 
neboť i Velkomeziříčští využívají 
dopravu vlakem po  trati Stude-
nec – Křižanov. Třicetitisícovým 
podílem přispívá i  Správa želez-

niční dopravní cesty. Plošina je 
v Křižanově k dispozici už nyní, 
ale pouze zapůjčená. 
„Reagovali jsme na zvýšený zá-
jem o  přepravu lidí na  vozíku 
a  zařízení si do  Křižanova vy-
půjčili. 
Na  jaře příštího roku už by-
chom měli mít plošinu vlastní,“ 
uvedla Lenka Horáková, ředi-
telka krajského centra osobní 
dopravy v Jihlavě. 
Finanční náklady pořízení plo-
šiny jsou kolem sto padesáti ti-
síc korun. 
Mobilní plošiny pro pohodlný 
nástup do vlaku a výstup z něj 
mohou tedy cestující s  handi-
capem využívat už ve  dvanácti 
železničních stanicích na  Vy-
sočině. Martina Strnadová

Park se nachází v nadmořské výšce 526 m. n. m. 
a jeho současná rozloha je cca 4,33 ha. Je využí-
ván Ústavem sociální péče a veřejností.

Dominantou prostoru před zámkem je vzrostlý pře-
vislý buk.  Tento prostor bude nově řešen tak, aby 
byl zachován renesanční charakter zámku. Nízké 
zimostrázové plůtky s výplněmi modře kvetoucích 
trvalek doplní světlá kamenná drť. Kruhové moti-
vy budou vyplněny bílými mnohokvětými růžemi. 
Kašnu orámuje stříhaný habrový rondel.
Bývalé alpinum na svahu k silnici je zarostlé nále-

tovými dřevinami. Tento svah bude vyčištěn a usy-
chající a přestárlé dřeviny budou vykáceny.
Výsadby před východním křídlem zámku budou 
mít podobu, kterou měla tato plocha do začátku 20. 
století. Nové řešení má původní pravoúhlou formu, 
budou zde záhony bylinek, trvalek a zeleniny, které 
budou sloužit klientům ÚSP v rámci jejich pracov-
ních terapií.
Cílem revitalizace krajinářské části parku je pře-
devším zajištění provozní bezpečnosti stávajících 
stromů. Odborníci – arboristé a  dendrologové – 
detailně ověřili a posoudili současný zdravotní stav 

dřevin a stanovili nutné zásahy a opatření, vedoucí 
k jejich ozdravení. Z důvodu špatného zdravotního 
stavu, napadení houbami, hnilobou a  škůdci bylo 
odkáceno celkem 114 kusů dřevin, koruny 81 stro-
mů budou ošetřeny zdravotním, bezpečnostním či 
redukčním řezem a šestadvacet stromů bude opat-
řeno bezpečnostními vazbami. Z plochy téměř 3000 
m² budou odstraněny nálety a přestárlé či nevhod-
né křoviny. Na uvolněná místa bude vysázeno cel-
kem 84 nových stromů a přes 4000 kvetoucích keřů 
a trvalek. 
V  současné době probíhá v  parku kácení stromů, 

individuální ošetřování dřevin a  likvidace dřev-
ní hmoty. Na podzim byly některé keřové skupiny 
zmlazeny, vysazeno stromořadí jedenácti javorů 
a prostory, které nejsou ohroženy kácenými stromy, 
byly doplněny několika okrasnými třešněmi, habry 
a  jírovci. Po odstranění pařezů, nevhodných keřo-
vých skupin a náletů budou na jaře pokračovat nové 
výsadby a zakládání nových trávníků. 
„Po  dobu provádění nebezpečných prací a  celko-
vé revitalizace parku platí až do  ukončení tohoto 
projektu zákaz vstupu do parku,“ uzavírá ředitelka 
ústavu Marie Bartošková. -ÚSP-

Vánoční koncert v Tasově se letos konal již pojedenácté 
V letošním roce jsme se již pojedenácté sešli 
na Vánočním koncertě v Tasově. 

Před začátkem koncertu byl pro návštěvníky 
připraven program ve  dvoře tasovské sokolov-
ny, kde mohli diváci zhlédnout například živý 
betlém, řemeslné trhy či vystoupení tasovského 
pěveckého sboru. 
Samotný koncert se nesl v duchu muzikálových 
hitů, kterých se zhostili Vendula Příhodová (na 
snímku vpravo) a  její spolužáci ze 4. ročníku 
ateliéru doc. Jany Janěkové, oboru muzikálové-
ho herectví na brněnské JAMU. Diváci zaslechli 
například písně „Jsou v nás“ nebo „Šašek a Adri-
ana“ z muzikálu Dracula. 
Posluchači byli svědky profesionálního projevu, 
kde účinkující dokázali kvalitu budoucích špič-
kových zpěváků.

Josef Mladý, foto archiv pořadatelů

Vysoký, zvaný též Loupežnický most 
u velkomeziříčské skládky.  Foto: Martina Strnadová
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Fotogalerie - vánoční výstava v Jupiter clubu (10.–12. 12. 2012). Více foto na našem webu

K Vánocům neodmyslitelně patří svíčky. Ty na 
snímku jsou čakrové. Foto: Iva Horká

K nejčastějším vánočním motivům patří také andělé, 
a to v rozmanitých podobách. Foto: Iva Horká

Výrobky z řezbářské dílny Milana Kaštana z Dolních 
Heřmanic. Foto: Iva Horká

Kdo nemyslí o Vánocích jenom na sebe, mohl si koupit krmítko pro 
ptáky, aby snáz přečkali zimu. Foto: Iva Horká

Na výstavě byly k vidění i historické ozdoby z let 1920, 1960-
1970. Foto: Iva Horká

Návštěvníci mohli také zhlédnout ukázky prací přímo ve velkém sále Jupiter 
clubu. Na snímku ukázka paličkování. Foto: Iva Horká

Vánoční výstava ukázala, jak rozmanitě se dají vyrábět ozdoby na stromeček či na 
vánoční stůl. Na snímku obháčkované ozdoby. Foto: Iva Horká

Betlém z kukuřičných listů. 
Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 19. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 20. 12.: 7.00 mše sv. – o. 
Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Pátek 21. 12.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., pří-
ležitost ke svátosti smíření 14.00–15.30, 16.30 mše sv. roráty pro děti – o. 
L. Sz., domov pro seniory mše sv. 13.00 – o. Prajka. Sobota 22. 12.: 7.00 
mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 23. 12.: 7.30 mše sv. – o. 
Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. 
Sz. Pondělí 24. 12.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 16.00 mše sv. – o. L. Sz., 24.00 
mše sv. – o. L. Sz. Úterý 25. 12.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.30 vánoční pobožnost, 18.00 mše sv. – o. L. 
Sz. Středa 26. 12.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – host, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 27. 12.: 7.00 mše sv. – o. Praj-
ka, 16.30 mše sv. – o. Prajka. Pátek 28. 12.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 16.30 
mše sv. – o. Prajka. Sobota 29. 12.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. 
Neděle 30. 12.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka, Vídeň 11.00 poutní mše sv. – host.
Farní oznámení: Termíny příležitosti svátostí smíření na vývěsce. Středa 
Den modliteb za olom. kněžs. seminář, mše sv. za bohoslovce v 7.00. Čtvr-
tek 9.00 návštěva nemocných. Sobota 19.00 vigilie 4. adv. neděle. Děkuje-
me P. Miroslavu Parajkovi za jeho pětiletou službu v naší farnosti. Prosíme 
o modlitby. 29. 7.–3. 8. 2013 zájezd po poutních místech polského Slezska, 
Vratislavi a Berlína, cena 5.000 Kč, mládež a děti 4.000 Kč, program ve 
vývěsce, přihlášky na faře v úředních hodinách, záloha 1.500 Kč.
Českobratrská církev evangelická: 23. 12.: 9.00 – dětská vánoční 
slavnost; 25. 12.: 9.00 – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně; 30. 
12.: 9.00 – bohoslužby; 1. 1.: 9.00 – bohoslužby; 6. 1.: 9.00 – boho-
služby, 16.00 – koncert skupiny Kuspokon.
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

Narozeniny nebo 
narození Ježíše Krista?

Březejcké děti dostaly dárky nejen od Mikuláše
Každý člověk má narozeniny – výročí narození. Blíží se Vánoce. Vět-
šina lidí, bohužel ne všichni, ví, že je to oslava narození Ježíše Krista. 
Ale je třeba zdůraznit, že to nejsou Jeho narozeniny. Tradiční datum 
oslavy Ježíšova narození 25. prosinec je pouze konvenční datum, které 
si zvolili římští křesťané ve IV. století. Zavedení toho římského Kris-
tova svátku se vykládá jako reakce římské křesťanské obce na pohan-
ský státní svátek „Natale Solis invicti“ (Narozeniny Nepřemožitelného 
boha Slunce). Došlo prostě k „pokřtění“ pohanského svátku s uvede-
ním nové symboliky – Ježíš Kristus je Slunce spravedlnosti a Světlo 
světa. Tak mělo dojít k vytlačení kultu Nepřemožitelného Slunce. Přes-
né datum narození Ježíše je přes všechny snahy těžké určit.
A i kdyby se to povedlo, pro člověka věřícího to nemůže být pouhé slavení 
výročí. Každá vzpomínka liturgického roku není jenom vrácením se zpět 
k jednotlivým činům Krista, ale neustále je v jistém smyslu zpřítomňuje, 
aby se s nimi věřící setkávali, a aby z nich čerpali spásonosnou milost. Tuto 
pravdu minulý rok silně zdůraznil papež Benedikt XVI.: Liturgické slavení 
Vánoc tedy není jenom připomínka, nýbrž především tajemství; není to je-
nom památka, nýbrž také přítomnost. Slova evangelia a proroků rozněcují 
našeho ducha a učí nás chápat Narození Páně, tajemství Slova, které se stalo 
tělem, nejenom jako připomínku minulé události, nýbrž jako fakt, který 
se děje před našimi zraky. Je to, jakoby nám bylo dnes znovu oznámeno: 
„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se 
vám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Lukasz Szendzielorz

V  pátek 7. 12. byla na  Březejci 
mikulášská besídka. Sešli se rodi-
če a  další milí hosté. Klienti za-
hráli divadlo, březejcký sboreček 
zazpíval zimní písničky. Všem 
bylo moc dobře. Potom přišli Mi-
kuláš, anděl a  čerti. Byli to naši 
kamarádi z  Ořechova a  Ronova. 
Mikuláš to měl trochu dál, ten 
dorazil až ze Svinů.
Do  balíčku nám darovali slad-
kosti: firma POEX Velké Meziří-
čí, obec Ořechov – Ronov, paní 
Bednářová z  Ořechova, paní 

Dvořáková z Vídně, paní Lavic-
ká a  pan Heneš z  Velkého Me-
ziříčí. Finační částkou z prodeje 
svého kalendáře přispěly hasičky 
z  Ořechova a  Ronova. Peníze 
a ovoce přivezli z Brna  pan pro-
fesor Važanský se svojí 102letou 
tetičkou, která je Březejci velice 
nakloněna. Všem našim přízniv-
cům děkujeme.
P. S.: Jo, sestřičku, kterou odnesli 
čerti do pekla, snad za rok vrátí.

Klienti DS Březejc, foto: archiv 
DS Březejc

Trh s nemovitostmi se za posled-
ní čtyři roky podstatně změnil. 
Ještě před nástupem hospodářské 
krize v roce 2008 se nemovitosti 
obchodovaly za  podstatně vyšší 
ceny, než tomu je nyní a přitom 
mnozí dnešní prodávající se po-
hybují v  cenách minulých let. 
Ve  Velkém Meziříčí se to týká 
především bytů. Dvě třetiny pro-
dávajících mají nereálně vysoká 
očekávání a  nejsou schopni od-
hadnout a  akceptovat skutečnou 
hodnotu své nemovitosti. Přitom 
její správné nastavení je pro pro-

dej zcela klíčové. Jaké jsou nej-
častější omyly prodávajících při 
stanovení ceny své nemovitosti.
1. Prodejní cena je odvozena 
od  ceny pořízení. Zde je třeba si 
uvědomit, že tržní ceny se u většiny 
nemovitostí za poslední čtyři roky 
posunuly směrem dolů, byly posta-
veny nové byty, přibylo nezaměst-
naných a  trh silně ovlivnil nový 
fenomén, kterým jsou dražby.
2. Ignorování změn na realitním 
trhu. Většina prodávajících si ne-
připouští, že realitní trh se za po-
slední čtyři roky razantně změnil 

a nechce tolerovat současný prů-
měrný propad cen nemovitostí 
o cca 30 procent. 
3. Stanovení ceny podle inzer-
ce. Prodávající většinou inzerují 
za vyšší cenu a vytváří si tak re-
zervu pro následné slevy. Koneč-
ná smluvní cena se ale už nikde 
nezveřejňuje.
4. Prodávající nehledí na  cenu, 
ale na  své potřeby. Cenu prodá-
vané nemovitosti stanovují podle 
svých finančních potřeb, výše 
svých splátek a situace v rodině.
Rada na  závěr. Při prodeji roz-

hodně nespěchejte, věnujte ma-
ximální pozornost přípravě ne-
movitosti na  prodej po  právní 
i  vizuální stránce. Je třeba mít 
dořešeny všechny právní vztahy 
k  nemovitosti. Ke  správnému 
stanovení tržní ceny a k případ-
nému prodeji se vyplatí obrátit 
se na  odborníka, který dlou-
hodobě sleduje vývoj trhu, zná 
poptávku i nabídku po konkrét-
ním typu nemovitosti a specifi-
ka lokálního trhu.

Ing. Bořivoj Pejchal, 
realitní makléř

Tržní ceny většiny nemovitostí se posunuly dolů

Ve  čtvrtek 6. prosince pořáda-
la SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš 
tradičně dny otevřených dveří 
v rámci školní show.

Program měl předvánoční at-
mosféru. V  sále i  horních pro-
storách kulturního domu pre-
zentovali žáci SOŠ pro zvané 

hosty i  veřejnost výsledky své 
práce. Kadeřnice předvedly pro-
měnu „Vypadáš skvěle“ a  sou-
časně vytvářely módní účesy, 
o  které měly největší zájem 
„malé slečny“. Kuchaři a  číšníci 
nabízeli míchané nápoje, flam-
bované ovoce a  další dobroty. 
Cukráři zdobili vánoční per-
níčky, vyřezávali z ovoce krásné 
tvary a  předvedli techniku mo-
delových ozdob. Technické obo-
ry se sice nedaly ochutnat, ale 
prezentovaly ukázky z NC strojů 
a klasických soustruhů a frézek.
Prezentace byla doplněna 
po celý den o zábavný program. 
Na  módní přehlídce představili 
žáci jednak své uniformy, kolek-
ci svatebních a  společenských 

šatů zapůjčených ze svatebního 
salónu INA Košíkov. Nemalý 
úspěch měla i  kolekce modelů 
ze zakázkového krejčovství Rose 
– M. Kratochvílová Velké Meziří-
čí. Molo využila taneční skupina 
Mighty Shake, Kosatky, děti z MŠ 
U Stadionu, přišel i kouzelník To-
máš Fic – finalista Česko Sloven-
sko má talent. O hudební dopro-
vod se postarala skupina Screm 
Rock se zpěvačkou Anetou Požá-
rovou. Školní show profesionál-
ně moderovala Bára Školáková 
z Velkého Meziříčí. Hosté ocenili 
přípravu a  prezentaci jednotli-
vých oborů.
SOŠ děkuje všem sponzorům.
Katarína Víchová, SOŠ Jana Tiraye 

Velká Bíteš, foto: archiv školy

Bítešští žáci předvedli svůj um při školní show

Tentokrát proběhlo setkání zá-
stupců jednotlivých zemí v  Pol-
sku.
V  sobotu 24. 11. 2012 jsme vy-
razili ráno nejdříve autobusem 
a poté z Pardubic vlakem do Leš-
na. Zde si naše žáky Lukáše a Mo-
niku převzaly rodiny polských 

dětí. Nás (dvě paní učitelky) 
odvezl jeden z  polských učitelů 
do hotelu do Rydzyny.
Druhý den byl pro nás připraven 
výlet do  Wroclawi. Zhlédli jsme 
spoustu architektonických pamá-
tek, velmi zajímavé bylo tzv. Rad-
slawické panorama.

Třetí den nás přivítalo několik 
polských žáků v lidových krojích 
na základní škole ve vesnici Dab-
cze. Při příležitosti setkání part-
nerských zemí zde byl slavnostně 
odhalen rozcestník s  ukazateli 
nasměrovanými na  sídla jednot-
livých partnerských škol a s udá-

ním zeměpisné šířky a délky a se 
vzdušnou vzdáleností. Prohléd-
li jsme si školu, respektive dvě 
budovy, kde se učí žáci od  1. až 
po  6. třídu. Oproti naší škole 
mají skromnější vybavení (zatím 
nemají tělocvičnu ani jídelnu), 
děti se ve  škole nepřezouvají. 

V  kulturním domě byl zajištěn 
program pro všechny žáky včetně 
učitelů – kouzelnické představení 
absolventa fyzikálně – chemic-
ké fakulty, který nám předvedl 
spoustu zajímavých pokusů. Po-
tom jsme se přesunuli do místní 
hasičské zbrojnice, kde proběhla 
prezentace činnosti jednotlivých 
partnerských škol. Zástupci dob-
rovolných hasičů nám předvedli 
své vybavení a  místní ženy pro 
nás připravily výborný oběd. Od-
poledne jsme navštívili městys 
Rydzynu, kde se nachází další 
stupeň základní školy – v Polsku 
nazývaný gymnáziem, zde žáci 
dokončují povinnou školní do-
cházku. Dále jsme zhlédli zacho-
valý dřevěný větrný mlýn, pro-
hlédli jsme si reprezentativní sály 
zámku v Rydzyně. Následoval ta-
neční večer v  hasičské zbrojnici. 
Vládla zde přátelská atmosféra, 
ve které se podařilo „rozbít“ jazy-
kové bariéry.
Další den dopoledne jsme de-
batovali o  práci na  projektu, 

ujasnili jsme si další úkoly, 
na  kterých budeme pracovat 
(recyklace, vyrábění z  recyklo-
vaných materiálů, pohádka a vy-
tváření ilustrovaného slovníku 
o  šetření energií). Odpoledne 
jsme se vypravili do  Lešna, kde 
jsme navštívili Univerzitu Jana 
Amose Komenského a  několik 
historických památek a  pozo-
ruhodností. Večer následovala 
rozlučková večeře, na  kterou si 
paní učitelky z Finska připravily 
vánoční koledy v  jejich rodném 
jazyce a  na  klavír je doprovázel 
pan učitel z Lotyšska.
My učitelé jsme pobyt strávili 
v přátelské atmosféře a o to pro 
nás bylo horší zjištění našich 
žáků, kteří byli překvapeni tím, 
že životní úroveň v  našich do-
mácnostech je jiná. Ale jiný ná-
rod, jiné zvyklosti. O  to více si 
važme toho, co máme ve  svých 
domovech.

Mgr. Martina Mašková, 
Mgr. Marta Aubusová ZŠ Bory, 

foto: archiv školy

Výprava z borské školy navštívila Polsko
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pravidelná 
poradna SOS 

(sdružení obrany 
spotřebitelů)
každá středa 
14—16 h

nová budova MěÚ 
(obecní živnostenský 

úřad, dveře č. 4).

poZvánky do Škol...

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.

ZŠ Oslavice
vás srdečně zve 

n a  týd en  ote v řenýc h  d veř í 
od 7. do 11. 1. 2013 (7.40–15 hodin) 

a 10. 1. 2013 od 15 do 17 hodin. 
Zveme všechny kluky, holčičky a jejich rodiče, aby se přišli 

podívat do naší školy a společně s ostatními dětmi 
si zahráli na malé školáky.

Na návštěvu s vámi se těší paní učitelky.

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, 
pořádá pro kluky a holčičky, kteří se chystají
do naší školy, již tradiční 

Přijďte za námi ve středu 9. ledna 2013
od 15 do 16.30 hodin.
Co vás čeká? Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na 
malé školáky. 
Na návštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd
Michaela Floumová, Eva Pažourková, Barbora Rösslerová 
a paní ředitelka Dagmar Suchá.                                                          -zš-

MINIŠKOLIČKU

▶ na sádkách Mostiště 
▶   v prostoru areálu ZDAR, vedle Penny
▶ naproti obchodnímu domu Billa 

Zubní pohotovost  – 
víkendy i svátky
Sobota 22. 12. MUDr. M. Chro-
má, Křižanov, zdravotní stře-
disko, tel.: 566 543 287. Neděle  
23. 12. MUDr. I. Matonoha, Ji-
mramov 265, tel.: 566 562 619. 
Pondělí 24. 12. MDDr. P. Foltan, 
Herálec 81, tel.: 774 900 858. Úte-
rý 25. 12. MUDr. A. Janoušek, 
U Hřiště 552, Měřín, tel.: 566 
544 165. Středa 26. 12. MUDr. J. 
Kašparová, Nová říše (okres Vel-
ké Meziříčí) 624/2, tel.: 566 523 
796. Sobota 29. 12. MDDr. K. Ku-
bicová, Masarykovo nám. 6, Vel-
ká Bíteš, tel.: 566 531 645. Neděle 
30. 12. MDDr. Věra Šírová, Vrati-
slavovo nám. 12, Nové Město na 
Moravě, tel.: 566 616 901. Úterý 
1. 1. 2013 MUDr. M. Kulková, 
Strážek 80, tel.: 566 567 332. Or-
dinační doba pohotovosti vždy 
9–12 hodin. S ohledem na mož-
nost výměny služeb mezi lékaři, 
která nebyla včas oznámena, do-
poručujeme předem telefonicky 
ověřit aktuální stav u sestry LSPP 
nebo na  příslušném stomatolo-
gickém pracovišti. Zubní LSPP 
(v  době mimo hodiny běžné 
v  našem okrese) poskytuje Úra-
zová nemocnice Brno, Ponávka 6, 
po–pá 17–7 hodin, víkend, svát-
ky nepřetržitě, tel.: 545  538 421.                                                                                                                                             
                       (zdroj www.nnm.cz)

Nabízíme 
k pronájmu 

kancelář 
v přízemí 

Jupiter 
clubu 

na Náměstí 
ve Velkém 

Meziříčí.
Bližší informace na 
tel.: 606 738 265.

Pronájem 
kanceláre

‹

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB:

Prodejní doba: 21.–23. 12. 2012, 8–16 hodin

Fotogalerie - vánoční koncert Jupiter clubu 
(16. 12. 2012) Více foto na našem webu

Mezi nejmladší účinkující na vánočním koncertu tradičně patří pěvecké sbory 
Smajlíci a Sluníčko. Foto: Martina Strnadová

Hudební seskupení PAVANA pod vedením Pavly Kamanové (na snímku vlevo) 
nabídlo převážně české koledy. Foto: Martina Strnadová

Ani letos nemohly chybět stálice koncertu ― sbor (na snímku) a orchestr ZUŠ pod 
vedením Heleny Valové a Martina Karáska. Foto: Martina Strnadová

Letos poprvé se na vánočním koncertu JC představil také taneční orchestr ZUŠ 
Velké Meziříčí pod vedením Josefa Vaňhary. Foto: Martina Strnadová

JIŽ 20 LET JSME TU PRO VÁS.
Všem našim zákazníkům přejeme klidné a požehnané vá-
noční svátky. V novém roce pevné zdraví a dobrou náladu. 

Rybářství Velké Meziříčí, a. s.
oznamuje předvánoční prodej kaprů 

za loňské ceny. 
Opět ve dnech 21.–23. 12. 2012 

8–16 hodin 
na sádkách firmy za Motorpalem.

Veselé Vánoce 
i pro celiatiky!

Více a podrobně 
na 

www.dobrotkyodlodky.cz
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■ Prase, doma krmené. Váha 160 
kg. Tel.: 776 559 195.
■ Mitsubishi Lancer GLX 4×4 
kombi. Rok 1995, 1,6 cm³, 
16ventil, EU 1. Nové zimní gumy, 
50% letní na discích, elektrická 
okna, zrcátka. Zachovalý a velmi 
spolehlivý vůz. Cena 20.000 Kč. 

Tel.: 737 886 732.
■ Zánovní nábytek do dětské-
ho pokoje: 2× postel s úložným 
prostorem, 2× posuvná skříň, 1× 
knihovnička + 1× psací stůl. Pro-
vedení buk. Cena za celý komplet 
8.000 Kč. Foto zašlu e-mailem. 
Tel.: 732 110 217.
■ Mladé korely – pěkný vánoční 
dárek. Odběr možný i na Štědrý 
den. Tel.: 731 415 795.
■ Vánoční stromky – smrk, bo-
rovice. Tel.: 604 580 899.
■ Českého fouska, fena, stará 
do 2 let. Má podzimní zkoušky. 
Cena dohodou. Tel.: 734 138 282.
■ Nábytek, pěkný, použitý (šatní 
skříně, sedací souprava, před-
síňová stěna, stolky atd.), kobe-
rec. Cena dohodou. Volejte na 
tel.: 775 073 810, 12–18 hodin.
■ Pšenici 520 Kč/q, krmné bram-
bory 200 Kč/q. Pytle výměnou. 

Měřín. Tel.: 605 518 730, volejte 
večer.
■ Televizor Panasonic TX-
-P42G20E, neoplazma, full 
HD, 107 cm, 600 Hz, kontrast 
1:5000000, v záruce, perfektní 
obraz a zvuk, ideální na sport. PC 
18.600 Kč, nyní 8.000 Kč. Kupuji 
větší. Tel.: 602 952 853.
■ Dětské kolo zn. Author A–
Matrix (hliníkový rám), kola 
24×1,75.  Starší, perfektní stav. 
Vhodný vánoční dárek. Tel.: 607 
812 256.
■ Stavební materiál: 4 palety křid-
lice jednofalcové, použité, 620 ks, 
2 Kč/kus. Tondach stavební cih-
ly, 6 palet, rozměr 38×24,5×23,8, 
celkem 300 ks, cena 7.500 Kč. 
Vazba: trámy 10×16 (2× 5,40; 
1× 3,70; 6× 4,80; 2× 4,90; 23× 
6,78) odběr vcelku, cena 22.000 
Kč. Více info na tel.: 607 157 312. 

■ 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.

■ Přenosnou sedací vanu pro 
invalidního důchodce (nejlépe z 
pozinkovaného plechu na nož-
kách nebo sedací plastová). Tel.: 
777 666 210.
■ Automobil Škoda 1000 MB, 
100, 110R a veškeré nepoužité 
náhrdní díly na Š 1000 MB. Tel.: 
732 504 158.
■ 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.

■ Nutně koupím dům ve Velkém 
Meziříčí nebo okolí. Platím ho-
tově. Tel.: 724 670 550.
■ Prodám cihlový byt 3+1 na 
ulici Družstevní v klidné lokalitě 
Velkého Meziříčí. Cena 1.400 tis. 
Kč, tel.:  775 273 725, ne RK!

■ Pronajmu rodinný dům 3+1. 
Tel.: 734 588 391.
■ Pronajmu garáž na ul. Gen. 
Jaroše. Tel.: 724 930 894.
■ Pronajmu byt 2+1 v centru 
Velkého Meziříčí. Cena 5.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 776 886 576.

■ Koťátko mourovaté a černé. 
Přivezu! Tel.: 736 265 061.
■ Přenechám smlouvu u T-Mo-
bilu – Přátelé 300, původně na 3 
roky, zbývá 1 rok, přepis smlouvy 
hradím. Tel.: 604 580 899.
■ Štěňata do dobrých rukou, 
pejsci, kříženci. Tel.: 736 413 083.

prodáM - koupíM - vyMěníM

Koupím

Nemovitosti DarujiProdám

Pronajmu 

Redakce
Velkomeziříčska

Tel.: 
566 782 009
739 100 979

e-mail:
velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz

Uzávěrka:
pátek 

ve 12 hodin.

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

nabídka 
pro 

inZerenty
 k obJednávce 

ploŠnÉ 
inZerce 

takÉ:
+ ZdarMa inZerát 

na Webu 

velkoMeZiříčska

+ ZdarMa otiŠtění 

pr článku 
podrobnější 

informace na tel.: 
566 782 009, 
739 100 979
na e-mailu: 

velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz

Pistácie pražené solené 100 g    prodejní cena  24,20 Kč           
Marcipánové kuličky mix 100 g          prodejní cena  18,10 Kč              
Arašídy Wasabi 60 g                              prodejní cena     7,70 Kč
Kukuřice pražená solená 200 g          prodejní cena   10,--   Kč            

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY

platnost cen 19. 12. – 31. 12. 2012

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s

Kešu pražené. solené volně   prodejní cena  235,80  Kč/kg 
Pistácie praž. sol. volně               prodejní cena  213,20  Kč/kg
Gejša mix 120 g                              prodejní cena  10,90    Kč
Arašídy Wasabi 150 g                   prodejní cena  15,30    Kč

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zboží výhradně v prodejně RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí
platnost cen 19. 12. – 31. 12. 2012

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

DÁRKOVÉ 
POUKAZY

SAUNA – MASÁŽE
Příspěvek až 1.500 Kč 

od VZP
DŮM ZDRAVÍ VM
Tel.: 728 382 202

Elektromotory 2 ks – 1,5 kW, 
1 ks s převodovkou do 90°, 
vhodné na brusku, menší cir-
kulárku. Dále prodám fasádní 
polystyren tl. 10 cm, jak oře-
zy, tak celé části. 1 skateboard. 
Hydraulickou pístnici – výsuv 
asi 1 m, vhodný na štípačku. 
Šedou dlažbu asi 100 ks (roz-
měr 10×10 cm). Palivové dřevo 
– asi 1 větší vozík za auto. Lev-
ně, dohoda. Tel.: 732 846 836.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej 
elektroinstalačního materiálu a svítidel.

Sobota 22. 12.: 8–17 hodin;  zlatá neděle 8–17 hodin. 
Od 24. 12. 2012 do 1. 1. 2013 bude provozovna uzavřena. 

Od 2.1.2013 bude obnoven běžný provoz.
IMAO electric CZ, s. r. o. Třebíčská 774 Velké Meziříčí, tel.: 566 523 700 

e-mail: imao@imaocz.cz, www.imaocz.cz

Velké Meziříčí, a. s. 

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů 
v roce 2013 vám přeje

Náplň práce:
- technicko-obchodní jednání se zákazníky a vytváření nabídek
- vedení a řízení kontraktů od nabídky až k následné realizaci  
 zakázky
- komunikace a péče o zákazníky
- podílení se na rozvoji a strategii firmy 
Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání, znalost AJ nebo NJ
- praxe či vzdělání v technickém oboru je výhodou
- komunikativnost a pozitivní myšlení, iniciativu a aktivní přístup
Nabízíme:
- perspektivní pozici ve stabilní rodinné firmě s 20letou tradicí
- pestrou pracovní náplň v dobré osobní atmosféře 
- možnost seberealizace a realizace vlastních nápadů
- motivující platové ohodnocení

Kontakt: Michal KMENT, tel.: 737 285 258, 
e-mail: kment@kment.cz

Přijme nového kolegu na pozici:

OBCHODNÍ MANAŽER
PRO SLUŽBY EXPORTNÍHO BALENÍ 

A PRODEJ BALICÍCH MATERIÁLŮ

Kment, s. r. o., Sklené nad Oslavou 21, Žďár nad Sázavou
www.kment.cz
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Blahopřání
společenská rubrika

Vzpomínka

Vzpomínky

Poděkování

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci 
má každý z nás. ❧

Dnes, 19. 12. 2012, vzpomínáme
7. výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka, pana

Františka Němce
z Netína.

Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

❧ Odešel jsi tiše, jako když lístek 
ze stromu spadne, ale zapomenout 
na Tebe není tak snadné. 
Nebylo Ti dopřáno s námi být, 
nebylo léku, abys mohl žít. 
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme 
dát, chviličku postát 
a tiše vzpomínat.❧ 

Dne 31. 12. 2012 vzpomeneme 
2. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan 

Josef Hvězda 
z Pohořílek.

❧ A léta plynou, jak tiché řeky 
proud...❧
Dne 29. prosince 2012 to bude 
už 95 roků, co se zde ve Velkém 
Meziříčí narodila naše drahá ma-
minka a babička, paní 

Milada Kuřecová, 
rozená Zahálková.

Vzpomínají Jiří, Oldřich, 
Věra a Olin.

Dne 24. 12. 2012 uplyne 25 let, 
kdy nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan 

Pavel Mrkos 
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste jej znali a měli rádi, 
věnujte mu prosím tichou vzpo-
mínku s námi.

Manželka, syn a dcery s rodinami

Dne 18. 12. 2012 uplynulo 7 let, 
od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní

Božena Patřičná
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami.

❧ Čas všechno změní, i pláč usta-
ne, vzpomínka v srdcích na Tebe 
zůstane. 
Z očí Ti zářila láska a dobrota, 
budeš nám chybět do konce živo-
ta. ❧

Dne 21. 12. 2012 si připome-
neme 10. smutné výročí, co nás 
navždy opustil ve věku 28 let náš 
milovaný syn, bratr a kamarád 

Zdeněk Požár z Rudy.

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, vzpo-
mínku v srdci má každý z nás.❧

Dne 30. října 2012 jsme si připo-
mněli 5. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička 
a prababička, paní 

Marie Číhalová 
z Jabloňova.

Dne 2. ledna 2013 si připomene-
me 50. výročí tragické smrti pana 

Josefa Janáka 
z Martinic. 
Zahynul při výkonu povolání. 

Vzpomíná sestra s rodinou.

❧V neznámý svět jsi odešla spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, 
už není naděje. ❧

Dne 18. 12. 2012 jsme si připo-
mněli 1. smutné výročí tragické 
smrti naší milované manželky, 
maminky, babičky a sestry, paní 

Marie Karáskové 
z Petrávče – Domků.

❧ Jen svíčky zažehneme, vzpo-
mínky k tomu, že už se nevrátíš k 
nám nikdy domů. 
V našich srdcích budeš žít dál, už 
víc Ti nemůžem dát. 
Nikdy Tě nepřestanem milovat.❧

Dne 22. prosince tomu budou 4 
roky, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a tatínek, pan 

Svatopluk Šturma.

A dne 28. prosince 2012 by se 
dožila 80 let. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka, syn Svaťa a dcera Veronika

Stále vzpomínají manželka, děti a vnuk.

Dne 24. 12. 2012 oslaví své 65. narozeniny pan Josef Zezula 
z Velkého Meziříčí.

Hlavně hodně zdravíčka do dalších let mu přejí 
dcery Marcela, Dagmar, Jana a Věra, 

vnoučata Simona, Jiří, Vladimír, Petr Tomáš, Věra a Daniele Josef.

Dne 26. 12. 2012 oslaví své 40. narozeniny paní 

Dagmar Fleková (roz. Zezulová).

Všechno nejlepší přeje rodina a sestry Marcela, Jana a Věra.

Dne 30. prosince 2012 to bude 50 let, co si 

Vladimír a Marie Fialovi 
z Frankova Zhořce před Bohem slíbili lásku, 
úctu a věrnost.
Milá maminko a  tatínku, děkujeme vám za  vaši pomoc, starostlivost 
a lásku, kterou nás všechny neustále zahrnujete. 
Máme vás všichni moc rádi a do dalších let vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a lásky.

Děti, vnoučata a pravnoučata

Blahopřání...

Milý Pavliku, 
přejeme Ti 
všichni krásné 
narozeniny, 
hlavně hodně 
zdraví.

Tvoje rodina

❧ Kdo v srdci žije, neumírá, jen bolest a vzpomínky zůstávají. ❧

Dne 27. prosince uplyne 1 rok, co nás navždy opustila maminka 
a babička, paní 

Anna Komínková.

Dne 29. prosince uplyne 16 let, co nás navždy opustil otec a dědeček, 

pan Bohuslav Komínek.
S láskou vzpomínají rodiny Švástova a Zikánova.

Poděkování otci Miroslavu Parajkovi
Děkuji otci Miroslavu Parajkovi za vše, co pro nás udělal za dobu 
svého působení ve Velkém Meziříčí. 
Poznal jsem Vás jako pracovitého, poctivého, vnímavého člověka. 
Svým přístupem jste si získal srdce dětí i nás velkých. 
Že jsme Vás ztratili, je velkou ránou pro mne i celou moji rodinu. 
Bůh Vás provázej a nechť Vám dá sílu a pokoj ve Vaší další práci 
ve prospěch všech lidí. Myslíme na Vás!                          Václav Štipák

❧ Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zanechal jsi v nás.
Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, tak jako my, 
stále vzpomínají. ❧

Dne 21. prosince si připomínáme již 10 let den, kdy tragicky zahynul 

náš kamarád Zdeněk Požár z Rudy. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Kamarádi z Rudy

Stále vzpomínáme. 
Manžel, děti s rodinami, sourozenci  a rodina Frejlichova.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče a sestra. 

S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
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kulturní a společenskÉ akce

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

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 připomenou, 
že vánoce se kvapem blíží. Ve druhé části kapela STETSON bude hrát 
k poslechu i k tanci. Zveme vás na vánoční posezení při svíčkách. Ob-
čerstvení zajištěno. Vstupné: 100 Kč v  předprodeji, na  místě 120 Kč, 
stolová úprava. Prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004-5.

Vánoční Stetson – Když se láska vrací k nám

Pátek 15. března 2013 v 19.30 hodin
Agentura Jana Šulcová představuje – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Hrají: Jana Šulcová, Dana Batulková, Veronika Jeníková, Vendulka Kří-
žová a další.
Čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hodin
Agentura Gedur – MANDARINKOVÝ POKOJ
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana Ond-
rejková.
Čtvrtek 2. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt – DEŠTIVÉ DNY Hrají Richard Krajčo a David Švehlík. 
Středa 8. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Příbram – VÁLKA ROSEOVÝCH
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 a více informací na tel.: 566 782 004 
(001) nebo na programovém oddělení Jupiter clubu. 

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, 
25. 12. 2012 v sále hasičské zbrojnice, 

od 20 hodin. Hudba MARATON. 

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

vánoční koncerty

Přeprodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu. 
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.Sobota 12. 1.  PLES MĚSTA   Hudba Sabrin Bande, Emanuel Mí-

šek. Ve 22 hodin vystoupí zpěvačka Tereza Kerndlová.
Sobota 19. 1.  STUDENTSKÝ PLES. Hudba Na šikmé ploše, Beat 
band.  Prodej vstupenek na sekretariátu školy v budově Gymnázia.
Pátek 25. 1.  PLES HOTELOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ  AKA-
DEMIE. Hudba Beat band, DJ BOND.         
Sobota  2. 2.  TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES. Hudba  Beat band 
Pátek 22. 2.  CHARITATIVNÍ  PLES. Hudba BEAT BAND 
Rezervace vstupenek od 7. ledna 2013 v Jupiter clubu na programo-
vém oddělení, tel.: 566 782 004-5.             Změna programu vyhrazena.

Plesová sezona 2013 v Jupiter clubu

předsálí kina Jupiter clubu 

od 15.30 hodin (pozor změna času začátku)
  8. ledna PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ I. díl, 
 přednáší Ing. Karel Hromek
22. ledna BOSNA, přednáší Ing. Ondřej Herzán
29. ledna VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
 KOSTELA SV. JIŘÍ  V  TASOVĚ, 
 přednáší Prof. PhDr. Josef Unger, CSc

Změna programu vyhrazena.

Vlastivědná a genealogická společnost při 
Jupiter clubu – leden 2013, přednášky

VÁNOČNÍ 
STUDNA

20. 12. v 18 hodin
koncertní sál 
Jupiter clubu

Sváteční novoroční nálada v kul-
tivované společnosti, výběr svě-
toznámých árií v  podání špič-
kových umělců, k  tomu přípitek 
lahodným vínem.
Novoroční koncert Moravského 
klavírního tria, tradičně 9. led-
na v  19 hodin v  Jupiter clubu 
ve  Velkém Meziříčí, slibuje jedi-
nečný hudební zážitek.
V  prostorách Jupiter clubu je 9. 
ledna 2013 v 19 hodin pro všechny 
milovníky operního a operetního 
žánru připraven slavnostní no-
voroční koncert renomovaného 
Moravského klavírního tria (Jana 
Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda –

housle, Miroslav Zicha – violon-
cello), vyhlášeného brněnského 
ansámblu s  vlastním koncertním 
cyklem a početným fanklubem.
Trio si 
letos 
tra-
dičně 
přizva-
lo dva 
operní 
sólisty, 
sopra-
nistku 
Martou 
Reiche-
lovou a 

tenoristu Lukáše Hacka.
Pestrý program bude čerpat ze 
známých operních a  operetních 
děl světového repertoáru. Zazní 

díla W. A. Mozarta, G. Rossiniho, 
G. Verdiho, F. Lehára a  dalších 
autorů. O  přestávce jsou všichni 
hosté zváni k  tradičnímu novo-
ročnímu přípitku.
Vstupenky budou k  dostání 
na  programovém oddělení Jupi-
ter clubu, tel.: 566 782 004 (001). 
Více informací o  účinkujících 
a ukázky z novoročních koncertů 
najdete na www.globart.cz.

Zveme vás na Novoroční koncert Moravského klavírního tria s přípitkem starosty

VÁNOČNÍ KONCERT 
V NETÍNĚ

Pořádá František Podstatzký-Lichtenstein
Účinkují:

25. 12. 2012 v 17 hodin

Výtěžek z této charitativní akce půjde na opravu netínských varhan.

☐ Chrámový sbor Netín s hudebním doprovodem 
☐  Sólisté (zpěv) Vojtěch Sklenář a Marie Rosová 
 s hudebním doprovodem 
☐ Varhaník Petr Sobotka a další hosté
     Uvádí Iva Horká

Členové Moravského kla-
vírního tria: Jana Ryšán-
ková (klavír), Jiří Jahoda 
(housle), Miroslav Zicha 
(violoncello). Foto: 
archiv www.globart.cz

SVĚT JE PLNÝ ANDĚLŮ
GYMNAZISTÉ VYSTAVUJÍ

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
DO 31.1. 2013.

Městské muzeum Velká Bíteš 
do  11. 1. 2013 výstava betlémů 
Betlémy ze sbírky Muzea Vyso-
činy Třebíč. Malý výstavní sál, 
otevřeno ve  všední dny mimo 
pondělí 8–12, 14–16; 25. a 26. 12.  
13–18 hodin. Jiné termíny ná-
vštěvy je možno objednat na tel.: 
566 532 383; 739 181 345, 
e-mail:muzeum.velkabites@seznam.cz

Příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho štěstí a zdraví 
v novém roce přejePF 2013

Vlastivědná a genealogická společnost, 
občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí.

Muzeum 
Velké Meziříčí
do 30. 12. 2012

výstava kostýmů a rekvi-
zit z pohádkového seriálu 

Arabela, 
www.muzeumvm.cz

www.vystava-arabela.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v neděli 13. 1. 2013  a 27. 1. 
2013 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem ZIMNÍ 
POHÁDKA. Vstupné: 40 Kč, rezervace na tel.: 566 782 004-5, program. 
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před 
termínem loutkového divadla. Výjimka přímo před představením (a to 
po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány 
vstupenky do volného prodeje.
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veřeJnÉ bruslení o vánocích

So 22. 12. 14.00–15.30
Ne 23. 12. 14.00–15.30
Po 24. 12. 13.00–14.30
Út 25. 12. 13.30–15.00
St 26. 12. 13.30–15.00
Pá 28. 12. 12.30–14.00

So 29. 12. 13.00–14.30
Ne 30. 12. 14.30–16.00
Po 31. 12. 12.45–14.15
Út   1. 1. 13.00–14.30
St   2. 1. 10.00–11.30
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

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 můžete uhradit v hoto-
vosti v prodejně Elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí. 

Vánoční turnaj v házené
spojený se setkáním bývalých a současných hráčů a hráček velko-
meziříčské házené se uskuteční v sobotu 29. prosince 2012 od 15 
hodin ve sportovní hale za Světlou.

Krajský přebor
3. kolo:
TJ Náměšť nad Oslavou – Spar-
tak VM A 6:2
Za  domácí na  2. šachovnici žák 
Vít Kratochvíl z  VM 1 bod pro-
ti našemu Stanislavu Koprovi 
z Rudy… Ostatní hráči Spartaku: 
Čtveráček 1 b. – Mrazík a Nedo-
ma (C) remízy – Bárta, Janák Jos., 
Jan a Dvořák Dominik 0 b.
4. kolo: 
Spartak VM A – Spartak Pelhři-
mov A 0,5:7,5
Za naše Janák Jos. 0,5 b. – Bárta, 
Kopr, Mrazík, Nedoma (C), Jan, 

Čtveráček a  Mgr.  Mejzlík 0 b. 
Bude dobré a  navýsost taktické 
naše hráče z  týmu A radši příliš 
nedráždit a nerozčilovat, a proto 
se tentokrát zdržme jakýchkoliv 
dalších komentářů. Ostatně, oba 
jejich poslední výsledky hovoří 
dosti výmluvně samy za  sebe… 
Tak jakápak další slova navíc.
Regionální soutěž – sk. Východ 
3. kolo:
Spartak VM B – Sokol Nové Ve-
selí 3,5:1,5
Za  domácí Zeman, Urbánek 
a Paul po  jednom bodu – Dvo-
řák Jos. 0,5 b. za remízu – Kučera 

(C) 0 b. Poměrně bezpečné ví-
tězství, přičemž brilantní výkon 
předvedl zejména Jan Zeman 
z  Meziříčka, a  to proti silnému 
a  ostřílenému veselskému Zi-
kuškovi. Ani ostatní se neztrati-
li, až na  kapitána Kučeru, který 
hned v  zahájení přišel o  svého 
bílého Šemíka; a bez něho už ne-
mohl přeskočit palisádu hradeb 
Vyšehradu (hrál totiž proti otci 
mistryně ČR v  kategorii žen – 
právě pan Černý z NV vychoval 
kdysi svou dceru Olgu Szikoro-
vu z  Třince tak, že dosáhla až 
takových výšin).

4. kolo:
ŠK Bystřice n. P.  A  – Spartak 
VM B 3:2
Za hosty Urbánek a Dvořák Jos. 
po 1 b. – Kučera (C), Dvořák Do-
minik a Zeman 0 b.
Zvítězil sice jasný papírový favo-
rit, ale našinci si nepočínali ni-
kterak špatně. Výsledek je i vcel-
ku přijatelný. No… jakž takž.
Tak trochu i „meziříčské“ Jámy 
ve  3. kole stály a  ve  čtvrtém 
remizovaly v  Novém Veselí 
2,5:2,5 (Pařil C a  Pelikán po  1 
bodu – Prášil 0,5 b. – Kunc 
a Mička 0 b.)

Šachová mizérie velkomeziříčského A-týmu pokračuje

-vp-

boWlingová liga 2012

Týmy
Poř. Tým 1. kolo 2. 3. 4. Celkem Průměr Body
  1. Stavebniny 4888 4896 4620 4858 19262 321,03 87
  2. Kalíškáři 4763 4857 4748 4923 19291 321,52 80
  3. Nápoje 4750 4639 4651 4598 18638 310,63 79
  4. Riverbowling 5009 4853 4631 4584 19077 317,95 77
  5. Ja68ger 4988 4456 4709 4725 18878 314,63 76
  6. Zelenina 4647 4504 4391 4142 17684 294,73 74
  7. ACZS 4450 4723 4368 4450 17991 299,85 70
  8. Kvítko team 4296 4916 4233 4574 18019 300,32 66
  9. TS VM 4422 4428 4620 4698 18168 302,80 62
10. HB 4451 4486 4609 4580 18126 302,10 60
11. Chelsea 4397 4203 4383 4447 17430 290,50 58
12. K2 4409 4460 4137 4479 17485 291,42 56
13. Falco 4202 4301 4301 4219 17023 283,72 48
14. A+A 4077 4055 4123 4331 16586 276,43 41
15. VIKI 3875 3891 2651 3779 14196 236,60 18
16. Vikingové 3256 3746 3661 0 10663 236,96   8
-lom-
Jednotlivci – muži
Poř. Jméno nához kola prům.
  1. Kružík 8610 52 165,6
2. Kozina 9909 60 165,2
3. Bednář 9390 57 164,7
4. Tvarůžek 9771 60 162,9
5. Korydek 9750 60 162,5
6. Věžník 7259 45 161,3
7. Kliner 2402 15 160,1
8. Baloun 9545 60 159,1
9. Smejkal L. 9472 60 157,9
10. Němec 7579 48 157,9
11. Jakubec 9452 60 157,5
12. Holík 9423 60 157,1
13. Karafiát ml. 8715 56 155,6
14. Holík ml. 2732 18 151,8
15. Mynář 8441 56 150,7
16. Teplý 2261 15 150,7
17. Kozina ml. 8688 58 149,8
18. Homola 8455 57 148,3
19. Zachoval 1180 8 147,5
20. Žák 8737 60 145,6
21. Sýkora 6358 44 144,5
22. Hugo 1149 8 143,6
23. Smejkal ml. 6744 47 143,5
24. Kočiš 1433 10 143,3

25. Šlapal 1133 8 141,6
26. Hnízdil 4671 33 141,5
27. Bradáč st. 5938 42 141,4
28. Smejkal J. 7509 55 136,5
29. Rous 1998 15 133,2
30. Komínek 7018 53 132,4
31. Karafiát st. 3552 27 131,6
32. Bartl 7849 60 130,8
33. Rapušák 3636 28 129,9
34. Nahodil 519 4 129,8
35. Svoboda 380 3 126,7
36.Křehlík 1390 11 126,4
37. Badlík 630 5 126,0
38. Líbal 5611 45 124,7
39. Šoukal 6178 52 118,8
40. Pospíšil 5052 45 112,3
Ženy
1. Holánová 5372 34 158,0
2. Mejzlíková ml. 8679 56 155,0
3. Kozinová 9168 60 52,80
4. Mejzlíková 9128 60 152,1
5. Jakubcová 8539 60 142,3
6. Kunčarová 6080 44 138,2
7. Halasová 538 4 134,5
8. Mejzlíková K. 528 4 132,0

-myn-

TJ Spartak Pelhřimov B – HHK 
VM B 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
Rozhodčí: Ryšavý – Hadra-
va, Jeletz. Diváků: 28. Poměr 
střel: 47:35. Branky: 16. Siřiště 
(Knězů, Kubíček), 17. Moucha 
(Knězů, Hubata), 29. Vrátný 
(Zadražil), 31. Knězů (Moucha), 
38. Vodička (Šáda) – 23. Kavina 
(Burian V., Kudláček M.), 24. 
Frühauf (Tůma, Špaček). Vylou-
čení: 5:7, navíc Pokorný 4 minu-
ty za nebezpečnou hru vysokou 
holí a  trestné střílení za  faul 
Kaviny (oba HHK). Využití: 1:0. 
Oslabení: 1:0. Sestava VM B: 
Šeba (od 38.´ Kočí) – Kudláček 
M., Pokorný – Musil F., Bradáč 
– Peterka, Urbánek – Martinec 

– Šoukal, Kudláček J., Malec 
– Kavina, Burian V., Nedoma – 
Tůma, Frühauf, Navrátil – Špa-
ček, Musil Š.
Posílené béčko Pelhřimova mělo 
navrch od  první minuty. Pelhři-
movští jsou zvyklí na svoje velké 
kluziště a  také herně byli lepší 
ve všech činnostech. Obrana hos-
tí odolávala téměř soustavnému 
tlaku až do  16. minuty. Než se 
trefil zblízka pod víko do té doby 
bezchybného Šeby domácí Siři-
ště. Hned o  minutu později jej 
napodobil Moucha a  Meziříčští 
pak byli rádi, že skončila úvodní 
třetina. 
K jejich cti slouží, že nic nevzdali 
a  znovu se vrhli do  boje od  za-

čátku prostřední části. Byli za  to 
odměněni vyrovnáním skóre. 
Nejprve Kavina doklepl puk 
po  vyšachování domácí obrany 
a  z  dalšího útoku vytěžil dru-
hou branku hostí Frühauf, když 
prohodil puk Jírovi mezi betony. 
Překvapený Pelhřimov najednou 
úplně vypadl z  role a  jeho sou-
peř si v  následujících minutách 
vytvořil několik dalších slibných 
šancí. Žádná se však neujala, 
a  tak Spartak v  polovině zápasu 
vstřelil třetí gól. To jeho hokejis-
ty uklidnilo a  začali opět šlapat 
naplno. O  dvě minuty později 
využili přesilovku a  ve  38.´při 
vlastním oslabení zpečetil domá-
cí Vodička osud zápasu.

Třetí třetina byla nejvyrovna-
nější. Domácí si výsledek více-
méně jenom hlídali a  hosté už 
neměli potřebnou sílu ke  změ-
ně skóre. Ani v přesilovkách nic 
nevymysleli a  navíc následným 
faulem se o  svoji výhodu vždy 
připravili. 
Body tedy zůstaly zaslouženě 
v  Pelhřimově a  hráči HHK se 
museli lépe připravit na sobotu, 
kdy hráli opět venku.
Další výsledky: Žirovnice – Telč 
jun. 3:1; Telč – Ledeč n. S. 2:1.
1. Žirovnice 8 6 0 0 2 42:24  18
2. Pelhřimov B 8 5 1 0 2 33:26 17
3. Velké Meziříčí B 7 4 0 0 3 32:28 12
4. Telč 8 3 0 1 4 37:47 10
5. Ledeč n. Sáz. 7 3 0 0 4 27:34   9
6. Telč – junioři 8 1 0 0 7 23:37   3

-ht-

Záloha HHK přenechala všechny body Pelhřimovu

Tvrzení, že se golfová sezona právě teď roz-
jíždí, může přijít někomu přitažené za vlasy. 
Ovšem opak je pravdou – jde totiž o sezonu 
indoor golfu. 
Málokdo ví, že se v Jihlavě skrývá unikát, jaký 
v  okruhu 100 kilometrů není. Jde o  indoor 
golfové hřiště. „Pro laika bych to přiblížil tak, 
že v jednotlivých místnostech je položený ko-
berec a na jedné stěně natažené plátno. Na něj 
se promítají různá hřiště. Jeden turnaj proběhl 
na greenu ve švédské Ullně. Další se hrál hned 
poté na hřišti v Molliets ve Francii. Máme ale 
třeba i hřiště z  lega, které je určeno dětem,“ 
vysvětluje trenér golfu Jaromír Baran. Podle 
něj právě teď startuje indoor golfová sezona. 
Konečně se totiž pořádně ochladilo, a tak vy-
jít ven je prakticky nemyslitelné. 
Ovšem nejen terén, kde se hraje indoor golf, 
je od toho klasického golfu odlišný. „Obecně 

je zažité, že je golf drahý sport. To ale platí jen 
u  toho klasického, venkovního. Tam jde vý-
bava a členství v klubu do tisíců. U nás je to 

ale trochu jinak. Kdo k nám přijde, dostane 
výbavu půjčenou. Pak zaplatí pronájem míst-
ností a  může hrát. Je jedno, jestli tady bude 
sám, nebo s  deseti lidmi. Je to vlastně něco 

jako, když jde parta lidí na bowling,“ říká Ja-
romír Baran. Podle něj je ale aspoň ze začátku 
dobré zaplatit si pár hodin s trenérem, aby si 
člověk nezažil špatné návyky. 
V  jihlavském indoor golfu připravují v  prů-
běhu roku také sérii turnajů. Na  čtvrtek 27. 
12. je pak připravený turnaj pro děti, kdy vítěz 
získá sedací pytel z Lospytlos.cz. „Ten dětský 
turnaj je možná tak trochu spíš akce pro ro-
diče. V  zimě je totiž těžké děti doma pořád 
bavit, takže s nimi mohou přijít k nám. Mi-
mochodem právě pro děti je golf skvělý. Učí 
je soustředění a  rozvíjí motoriku. Sám jsem 
pedagog, takže jsem si to mnohokrát už ověřil 
v praxi,“ usmívá se Baran a dodává, že už teď 
může nalákat na příští rok i dámy – 9. 3. v ná-
vaznosti na Mezinárodní den žen bude totiž 
turnaj i speciálně pro ně.

Jana Zuščicová, foto: archiv indoor golfu

V Jihlavě se nedávno rozjela golfová sezona

KP 1
ST VM A  – TJ Pelhřimov B 
10:8
Body: Řikovský Aleš 3/1, Po-
korný Jan 3/1, Klíma Petr 1/3, 
Kampas Jan 1/3. 
Čtyřhra: Klíma, Řikovský; Po-
korný, Kampas
ST VM A – TJ Chmelná 10:6
Body: Řikovský Aleš 3/1, Po-
korný Jan 3/1, Klíma Petr 2/1, 
Kampas Jan ½
Čtyřhra: Kampas, Pokorný
OP 1
ST VM B – Sokol Žďár nad Sá-
zavou C 14:4
Body: Šoukal Slavomír 4/0, 
Skryja Marek 4/0, Klíma Tomáš 
3/1, Brabec Jaroslav 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal
OP 2
Nové Veselí – ST VM C 14:4
Body: Dvořák František 1/3, 
Zelený Tomáš 1/3, Bednář Ivan 
1/3, Kořínek Stanislav 0/4
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
OP 4
ST VM D – TJ Sokol Jámy 13:5

Body: Zelený David 4/0, Vo-
dák Petr 3/1, Zelený Tomáš 3/1, 
Prachař Václav 1/1, Minařík Ja-
kub 0/2
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Zelený David, Prachař Václav
Dne 15. 12. se utkalo naše 
áčko doma proti Pelhřimo-
vu a  Chmelné. První střetnutí 
slibovalo pořádný boj, neboť 
Pelhřimov je na  prvním mís-
tě v  tabulce. Úvod nám vyšel 
na  výbornou, podařilo se nám 
vyhrát obě čtyřhry. Následné 
dvojhry se dařily více hostům 
než domácím. V  půlce utkání 
byl stav 5:3 pro Pelhřimov a ne-
vypadalo to s  námi příznivě. 
Další dvojhry se pomalu začaly 
obracet v náš prospěch, a tím se 
nám podařilo nepříznivý výsle-
dek otočit na  8:6. Přesto nám 
soupeři stále šlapali na  paty 
a dotahovali výsledek. Konečný 
boj dopadl po čtyřech hodinách 
nejtěsněji 10:8 pro naše druž-
stvo. Senzační výkony v  tomto 
důležitém střetnutí podali Po-

korný Jan a Řikovský Aleš. Tou-
to výhrou se nám podařilo srazit 
Pelhřimov z čela tabulky, a  tím 
se přiblížit k postupovým pozi-
cím. Do  divize postupují prv-
ní dva týmy. Odpolední zápas 
proti Chmelné byl překvapivě 
vyrovnaný. Soupeři, obsazující 
střed tabulky dojeli s  výbor-
nou formou, každý náš bod 
byl těžce vydřený. Přesto jsme 
potvrdili roli favorita a  vyhráli 
10:6. Dařilo se všem našim hrá-
čům. Béčko předehrávalo svoje 
utkání v pátek, kde přesvědčivě 
zvítězilo nad Sokolem Žďár n. 
S. Bezchybné výkony předvedli 
Šoukal a  Skryja. Céčko dostalo 
výprask v  Novém Veselí 14:4. 
V OP 4 se hrálo utkání o sestup 
proti Jámám. Našim hráčům se 
dařilo, déčko vyhrálo vysoko 
13:5. Zelený David hrál nejlé-
pe a  uhrál všechny čtyři body. 
Půlka sezóny je za námi. V příš-
tím čísle vám ukážeme všechny 
tabulky našich družstev včetně 
jednotlivých úspěšností. -pk-

Okresní přebor I. třídy
1. Sokol Bystřice n. Per. 9 7 2 0 0 123:39 25
2. Rovečné B 9 6 1 2 0 90:72 22
3. Velké Meziříčí B 8 5 2 1 0 82:62 20
4. Oslavice 9 5 0 4 0 85:77 19
5. Orel Bystřice n. Per. 8 3 2 3 0 63:81 16
6. TJ Žďár n. Sáz. D 8 4 0 4 0 78:66 16
7. Sokol Žďár n. Sáz. C 8 3 1 4 0 65:79 15
8. Nové Město na Mor. 8 2 2 4 0 57:87 14
9. Vojnův Městec 9 0 2 7 0 67:95 11
10. Nížkov C 8 1 0 7 0 46:98 10

Okresní přebor II. třídy
1. TJ Žďár n. Sáz. E 9 8 0 1 0 113:49 25
2. Velká Bíteš B 9 6 0 3 0 85:77 21
3. Polnička B 8 6 0 2 0 84:60 20
4. Velká Bíteš 8 6 0 2 0 89:55 20
5. Nové Veselí 9 4 0 5 0 78:84 17
6. Nové Dvory 8 4 0 4 0 76:68 16
7. Lhotky B 8 3 1 4 0 69:75 15
8. Velké Meziříčí C 9 2 1 6 0 62:100 14
9. Sázava 8 2 0 6 0 59:85 12
10. Fryšava 8 0 0 8 0 41:103 8

Regionální svaz stolního teni-
su a ST Velké Meziříčí pořádají 
v  sobotu 22. 12. 2012 okresní 
přebor mužů a žen v tělocvič-
ně SŠŘS, Hornoměstská, Vel-
ké Meziříčí. Turnaje se mohou 
zúčastnit všichni registrovaní 
hráči hrající v  regionu Žďár. 
Prezence do  8.30, zahájení v  9 
hodin. Zveme všechny hráče 
i fanoušky stolního tenisu.

Stolní tenisté áčka po čtyřech hodinách boje vyhráli
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Hokejový dorost bodoval naplno

hodnocení podZiMní části Msdd sk. d Ml. dorostu

HC Uherský Brod – HHK VM 
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Branky a asistence: 14. Kampas 
J. (Tichý), 23. Burian L. (Sma-
žil), 43. Kampas J. (Sladký). Se-
stava HHK Velké Meziříčí: Juda 
J. – Smažil, Kampas F., Sladký, 
Crha – Tlapák, Burian L., Tichý 
– Kampas M., Kampas J., Šilpoch 
D. – Marešová, Báňa D. Vylou-
čení: 3:7. Využití: 2:0. Střely na 
branku: 29:22. Diváci: 30.

HC Boskovice – HHK VM 1:3 
(0:1, 1:1, 0:1)
Branky a asistence: 5. Marešová 
(Sladký), 28. Tichý, 48. Kampas 
M. (Tichý). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Juda J. – Smažil, Kam-
pas F., Crha, Sladký – Tichý, 
Burian L., Tlapák – Šilpoch D., 
Kampas J., Kampas M. – Mare-
šová. Rozhodčí: Kohoutek – Cap, 
Tanengerger. Vyloučení: 8:5. Bez 
využití. Střely na branku: 19:26. 

KL dorostu po 15. kole
1. Hodonín B 15 14 1 0 104:38 29
2. Brumov-Bylnice 15 10 1 4 83:76 21
3. Uherský Brod 14 10 0 4 85:46 20
4. Velké Meziříčí 14 8 0 6 71:51 16
5. Bobři Val. Meziříčí 15 6 0 9 59:93 12
6. Minerva Boskovice 14 4 2 8 51:62 10
7. Warrior Brno 14 3 2 9 52:68 8
8. Technika Brno 15 0 0 15 27:100 0

Starší žáci
SKLH Žďár n.S. – HHK VM 3:3 
(2:1, 0:1, 1:1)
Branky a asistence: 5. Báňa M., 
26. Kapusta O., 50. Kapusta O. 
Sestava HHK starší žáci: Svo-
boda – Pacalová, Karásek, Při-
nesdomů, Báňa M., Janoušek 
– Dundálek, Nevěčný, Hedbáv-
ný – Kapusta O., Řepa, Pavelka. 
Rozhodčí: Fiksa – Klouda, Za-
vadil. Vyloučení: 1:1. Bez vy-

užití. Střely na branku: 19:26. 
Krajská liga starších žáků po 13. 
kole
1. Třebíč 14 12 0 2 164:78 24
2. Chotěboř 14 11 0 3 89:65 22
3. Rebel H. Brod 13 10 0 3 92:49 20
4. Žďár n. S. 14 7 2 5 105:81 16
5. Velké Meziříčí 13 4 4 5 45:49 12
6. Ledeč n. S. 13 3 1 9 44:110 7
7. Dukla Jihlava 12 1 1 10 39:89 3
8. Pelhřimov 13 1 0 12 37:94 2

Mladší žáci:
SKLH Žďár n. S. – HHK VM 8:4 
(5:2, 2:0, 1:2)

Branky a asistence: 4. Třeštík, 
9. Dvořák, 43. Juda M., 54. 
Juda M. (Barák). Sestava HHK 
mladší žáci: Pestr – Šandera, 
Ambrož, Procházka, Poledna 
– Juda M., Zacha, Kapusta L. – 
Barák, Třeštík, Dvořák – Krč-
ma. Rozhodčí: Klouda, Sklad-
ník. Vyloučení: 3:3. Využití: 
1:0, v oslabení: 1:0. Střely na 
branku: 21:29. Diváci: 41. 

Mladší a starší žáci HHK hráli ve Žďáře

Program mládeže: 21. 12. v 18.00 
Technika Brno – HHK dorost (ZS 
Brno), sobota 22. 12. v 9.00 HHK 
ml. žáci a v 11.00 HHK st. žáci – 
HC Rebel HB (ZS VM) -hhk-

V sobotu 15. 12. 2012 jeli naši 
nejmladší zástupci na hokejový 
turnaj do Pelhřimova.
Bojovali proti domácímu B týmu. 
Ten lehce porazili 15:1. Při dru-
hém zápase je čekal tým z Velké 
Bíteše. Po divokém začátku to 
vypadalo na pořádné drama. 

Dvě třetiny drželi tempo, i když 
prohrávali 1:3. Potom se jim po-
dařilo vyrovnat a dokonce i vedli. 
Po druhé třetině to bylo 5:5. Na 
začátku třetí třetiny inkasovali 
dvě nešťastné branky a už se skó-
re nestačili nic udělat. Konečný 
výsledek HHK – Velká Bíteš 6:9.

Branky: Švejda P. 15×, Jašek P. 5×, 
Katolický M. 1×
Sestava: Juda P. – Švejda P., Jašek 
P., Katolický M., Bíbr D., Kato-
lický Š., Zeman L., Vejmola T., 
Hammer D., Krejčí M. a trenéři: 
Štourač J. a Hladík L.

-jud-, foto: archiv HHK

Malí hokejisti mají stříbro z Pelhřimova
Mladší dorost zahájil přípravu 
11. 7. na umělé trávě, kde odtré-
noval většinu z 55 tréninků, které 
hráči absolvovali během pod-
zimní části sezony. Účast na tré-
nincích se pohybovala u většiny 
hráčů nad padesát procent (viz 
tabulka č. 1). Nejlepší docházku 
měl Lukáš Chalupa, který absol-
voval 50 tréninkových jednotek, 
Daniel Krčál (44) a Dominik 
Hibš (42). Naopak na opačném 
konci byl Bohuslav Horký (22), 
Michal Kučera (22) a Jiří Novot-
ný (21). V průběhu letní přípravy 
hráči odehráli šest přátelských 
utkání s bilancí dvě vítězství a 4 
prohry. V samotné soutěži pak 
hráči absolvovali dvanáct mis-
trovských utkání s bilancí (viz 
tabulka č. 2). Nejvíce odehraných 
minut měl Michal Nevoral 960. 
Jako správný kapitán nechyběl 
ani minutu na hřišti a byl tahou-
nem celého mužstva. Dalších šest 
hráčů zasáhlo do všech mistrov-
ských utkání (viz tabulka č. 3).
Podzimní část se nám příliš ne-
vydařila, a to nejen výsledkově, 

ale hlavně herně. Nedařilo se 
nám proměňovat i ty nejvylo-
ženější šance. Hráči se velmi 
nadřeli, než vstřelili branku a 
nutno dodat, mnohdy i těch 
brankových příležitostí si moc 
nevypracovali. Důkazem je i to, 
že nejlepším střelcem byl Hynek 
Ráček, který ač za ml. dorost 
nastoupil ve 4 utkáních a cel-
kem odehrál 57 min., vstřelil tři 
branky. O zbylých třináct branek 
se podělili: Heto, Hibš 2×, Hor-
ký 2×, Juda, Krčál 2×, Liška O. 
2×, Liška R., Mužátko a Nevo-
ral.  Když k tomu navíc přičteme 
velké množství inkasovaných 
branek, kdy ve spoustě případů 
jsme svému soupeři branky da-
rovali téměř na zlatém podnose 
po hrubých individuálních chy-
bách, nemohli jsme v některých 
zápasech pomýšlet na lepší vý-
sledek. Ke konci sezony se pak 
naplno ukázalo, že bez tréninku 
a stoprocentního nasazení těžko 
někoho přehrajeme.
Tab. č. 1 – účast hráčů mladšího 
dorostu na tréninku

Jméno  účast trén. %
Bartošek Josef  30 55 55
Hamřík Tomáš 28 55 51
Hlávka Radek 39 55 71
Heto Jakub 32 55 58
Hibš Dominik 42 55 76
Horký Bohuslav 22 55 40
Chalupa Lukáš 50 55 91
Juda Zdeněk 30 55 55
Krčál Daniel 44 55 80
Kučera Michal  22 55 40
Kurečka René 33 55 60
Liška Patrik  39 55 71
Nevoral Michal 36 55 65
Novotný Jiří  21 55 38
Prchal Luboš 37 55 67
Vokurka Lukáš 35 55 64
Tab. č. 2 – podzimní část MSDD 
sk. D mladšího dorostu
1. Bohunice 12 10 0 2 59:18 30
2. Havl. Brod 12 9 2 1 40:16 29
3. Vikt. Otrokovice 12 7 1 4 30:29 22
4. Blansko 12 6 1 5 31:20 19
5. Vrchovina 12 4 3 5 26:27 15
6. Sparta Brno 12 4 3 5 21:23 15
7. Třebíč 12 5 0 7 24:28 15
8. Pelhřimov 12 4 3 5 18:24 15
9. Humpolec 12 4 3 5 19:27 15
10. Žďár n Sáz. 12 4 2 6 18:29 14
11. Líšeň 12 3 4 5 28:26 13
12. Velké Meziříčí 12 2 3 7 16:36 9
13. Boskovice 12 2 3 7 24:51 9

Trenér: Ing. Lubomír Klimeš 

Tab. č. 3 – počet odehraných minut v mistrovských zápasech hráčů ml. dorostu
  Bosk.25. 8. TR. 29. 8 Líšeň 31. 8. Boh. 8. 9. Hum. 15. 9. Blan. 22. 9. Vrch. 29. 9. S. B. 13. 10.  H. B. 20. 10. Pelhř.25. 10.  ZR 25. 10.  Vik. O. 27. 10. CELK.
Bartošek Josef  80 80 80 30 80   80   80 80   80 670
Hamřík Tomáš 80 80 80 50 80 80 50 80 80 80 80 80 900
Hlávka Radek 80 80 80 80 70 55 80 80 80 80 80 80 925
Heto Jakub 80 80 12 80 80 80 56 80 80 80 80 80 868
Hibš Dominik 20 50 80 30 80 70 40 80 80 60 40   630
Horký Bohuslav 38       35 65 80 70 80 80 40 60 548
Chalupa Lukáš 60 80 80 80 45 80 80 80 80 40 45 80 830
Juda Zdeněk 80 80 80 80   25 30 80   80 80   615
Krčál Daniel 80 80 80 40 80     80 60   80 80 660
Kučera Michal        80   80         80   240
Kurečka René 45 58 80 80 63 45 80 20 40 65 35 30 641
Liška Ondra 80 80 40 80 80 80 40 80 80 80 80 80 880
Liška Patrik  42 22   40 80 10 80   20 20 50 50 414
Liška Radim   30                   80 110
Nevoral Michal 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Novotný Jiří        50 10 80 80         20 240
Vokurka Lukáš 35   68     35 24 60 40 40 30   332

kraJská liga J. Moravy a Zlínska 12/2012–3/2013

16. kolo 23. 12. 2012 neděle 17.00 
Uherský Ostroh – HHK VM
17. kolo 5. 1. 2013 sobota 17.30 
HHK VM – Grewis Plumlov 
18. kolo 12. 1. 2013 sobota 17.00 
Uherský Brod – HHK VM
19. kolo 15. 1. 2013 středa 18.00 

HHK VM – Brumov/Bylnice 
20. kolo 19. 1. 2013 sobota 18.00 
Warrior Brno – HHK VM 
21. kolo VOLNO
22. kolo 3. 2. 2013 neděle 17.00 
Lvi Břeclav – HHK VM
23. kolo 9. 2. 2013 sobota 17.00 

Uherské Hradiště – HHK VM
24. kolo 13. 2. 2013 středa 18.00 
HHK VM – Minerva Boskovice 
25. kolo 17. 2. 2013 neděle 18.00 
Šternberk – HHK VM 
26. kolo 23. 2. 2013 sobota 17.30 
HHK VM – Dynamiters Blansko

Proběhl druhý turnaj školních lig miniházené

V pátek 14. prosince proběhl 
druhý turnaj školních lig v mi-
niházené 4+1. Počet soutěžících 
rozšířila dvě nová družstva ze ZŠ 
Oslavická. 
Opět se hrálo v hale za Světlou na 
dvou hřištích ve dvou kategoriích.

Velkomeziříčská školní liga
Ve Velkomeziříčské školní lize 
(kategorie 1.–3. třída) hrála 
družstva Lvi (ZŠ Měřín), Bul-
doci (ZŠ Sokolovská), Žraloci 
(ZŠ Školní), Dráčci a Vlčata (ZŠ 
Oslavická).

Měřínská školní liga
V Měřínské školní lize (katego-
rie 4.–5. třída) hrála družstva 
Klokani (ZŠ Měřín), Tygři (ZŠ 
Sokolovská), Rejnoci (ZŠ Škol-
ní), Draci a Mloci (ZŠ Oslavic-
ká).

V mladší kategorii se nejlépe 
dařilo družstvu Dráčků a ve 
starší kategorii hrálo nejlépe 
družstvo Rejnoků. Všechna 
družstva byla za své výkony 
odměněna a z každého druž-
stva byli vybráni a odměněni 

nejlepší hráči. Jmenovitě Jar-
da Kolouch, Martin Chalupa, 
Jakub Strejček, Natálka Kou-
delová, Filip Blažek, Matouš 
Malec, Dominik Doležal, Víťa 
Rohovský, Leona Rosová a Voj-
ta Svoboda.

Sportovního klání se zúčastnilo 
92 dětí a ve dvaceti utkáních hra-
ných 2×7 minut vstřelily dohro-
mady 212 branek.
V novém roce budou školní ligy 
pokračovat dvěma turnaji v břez-
nu a červnu. -šid-

Na turnaji hrálo 92 dětí. 3× foto: Martina Strnadová

-hhk-
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HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
Branky: 5. Hlouch (Nekvasil), 6. 
Krča, 47. Ambrož (Burian V.), 
58. Nekvasil (Šerý), 60. Nekvasil 
– 20. Čikl (Rosendorf), 39. Po-
spíšil (Buďa), 60. Pospíšil. Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Černý 
(Štourač) – Šerý, Válek, Sedláček, 
Souček, Ambrož – Novák, Nekva-
sil, Hlouch – Cihlář, Burian V., 
Krča – Štěpánek, Smejkal, Střecha 
F. – Burian P. Sestava HC Spartak 
Velká Bíteš: Chadim (Vrba) – Gr-
mela, Rosendorf, Babic, Mička, 
Krčál, Šidák, Košecký, Pospíšil, 
Touška M., Tůma, Trnka, Roz-
mahel, Čuňočka, Štěpánek, Ko-
žár, Čikl, Petrčka, Buďa, Touška 
J. Rozhodčí: Maťašovský – Olšar, 
Kucián. Vyloučení: 15:8, navíc 
Souček a Nekvasil (HHK) a Štěpá-
nek (VBI) 10 min. OT za nespor-
tovní chování, Buďa (VBI) 5 + TH 
za  úder do  oblasti hlavy a  krku. 
Využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 32:39. Diváci: 370.
V patnáctém kole krajské ligy se-
hráli hráči HHK derby s  týmem 
Spartaku Velká Bíteš. Hosté bu-

dili velkou pozornost, protože 
od  začátku soutěže okupovali 
přední příčky tabulky. Naši hráči 
po středeční výhře nad Kroměří-
ží se ke Spartaku dostali na rozdíl 
dvou bodů, a tak sobotní souboj 
byl zároveň o  průběžnou pátou 
příčku krajské ligy.
Vstup do utkání vyšel našim hrá-
čům famózně. V  5. minutě ujel 
po levé straně Karel Nekvasil, kte-
rý přihrál mezi kruhy v tandemu 
jedoucímu Romanu Hlouchovi, 
jenž bez přípravy z  první pro-
pálil brankáře hostí. O  necelou 
minutu později to bylo již o dvě 
branky, když po samostatné akci 
proměnil Michal Krča. V  první 
třetině měli naši hráči střelec-
kou převahu a velká škoda, že ji 
nedokázali zužitkovat. Kontaktní 
branku hosté dali v  samotném 
závěru první třetiny. Do  konce 
chybělo pouhých 15 vteřin, kdy 
hosté snížili.
Druhá třetina byla na  branky 
velmi chudá. Dočkali se opět 
hosté, a  to opět v  závěru pro-
střední části, kdy se jim podařilo 
vyrovnat. 

Ve  třetí části zaplněný stadion 
čekal na  rozuzlení hokejového 
derby. Ve 47. minutě se naši hráči 
dočkali. Při přesilovce se dostal 
ke kotouči Michal Krča, který vy-
bídl ke  střele najíždějícího Pavla 
Ambrože, a  ten propálil hostují-
cího gólmana Chadima. Od  po-
čátku utkání se na  ledě pořádně 
jiskřilo a vše postupně gradovalo 
v  poslední části. Od  50. minuty 
seděl na  trestné lavici minimál-
ně jeden hráč na  každé straně. 
Závěr utkání se dohrával pouze 
ve třech hráčích na každé straně. 
Tomu předcházela branka Kar-
la Nekvasila, který v  čase 57:23 
ujel obráncům a zvýšil na rozdíl 
dvou branek. Asistenci si připsal 
Kamil Šerý. V čase 58:04 se před 
brankou hostí strhla mela poté, 
co hostující hráč Buďa krosče-
koval Karla Nekvasila do obliče-
je, a  ten nekontrolovaně upadl 
na led. Hráč hostí obdržel za ten-
to faul trest ve hře a rozhodčí mu 
po utkání odebrali registraci. Vše 
bude řešit disciplinární komise 
soutěže. V čase 59:18 snížili hosté 
na  rozdíl jedné branky a  drama 

vrcholilo. Na  ledě se stále hrá-
lo s  minimálním počtem hráčů. 
Na  buly se po  obdržené brance 
postavil Karel Nekvasil, který si 
vyhraný kotouč poslal před sebe, 

ujel protihráčům a blafákem ne-
dal Chadimovi v  brance hostí 
šanci. Na  navýšení skóre o  dvě 
branky stačilo HHK pouze 5 
vteřin. Poté se již utkání dohrálo 

za  mohutného skandování do-
mácích fanoušků, kteří vytvořili 
bouřlivou atmosféru a hnali naše 
hráče za  vítězstvím. K  dalšímu 
utkání zajíždíme den před Štěd-
rým dnem do  Uherského Ost-
rohu, kde odehrajeme poslední 
utkání tohoto kalendářního roku.
Ostatní výsledky patnáctého 
kola: Šternberk – Břeclav 7:3, 
Boskovice – Blansko 1:5, Uher-
ské Hradiště – Kroměříž 3:4 SN, 
Warrior Brno – Plumlov 7:3, 
Brumov-Bylnice – Uherský Brod 
8:7 SN.
Program mužů: neděle 23. 12. 
2012 v  17.00 Hokej Uherský 
Ostroh – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání (zimní stadion – 
Uherský Ostroh). 
Krajská liga j. Moravy a Zlínska
1. Šternberk 14 9 0 2 3 74:45 29
2. Warrior Brno 14 9 0 1 4 62:55 28
3. Uherský Brod 14 8 1 0 4 66:65 27
4. Brumov-Bylnice 13 7 2 0 4 67:60 25
5. Velké Meziříčí 14 7 0 3 4 69:59 24
6. Velká Bíteš 13 6 2 1 4 57:42 23
7. Dynamiters Blansko 14 7 0 2 5 49:48 23
8. Uherský Ostroh 13 5 2 2 4 46:38 21
9. Kroměříž 14 6 1 0 7 70:63 20
10. Minerva Boskovice 14 4 3 1 6 61:53 19
11. Grewis Plumlov 13 4 2 0 7 65:58 16
12. Uherské Hradiště 14 0 3 2 9 40:90 8
13. Lvi Břeclav B 14 1 0 1 12 47:97 4
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V hokejovém derby Velkomeziříčští porazili Bíteš

Domácí hráli v bílých dresech. Foto: David Horký

-hhk-

HK Kroměříž – HHK VM 4:6 
(0:1, 3:0, 1:5)
Branky a  asistence: 30. Merta 
(Paksi, Šerka), 35. Sedlář (Machá-
lek, Motal), 36. Vinklárek (Mu-
rín, Nedbal), 46. Večerka (Murín, 
Stejskal) – 0:42 Hlouch (Novák, 
Válek), 52:26 Nekvasil (Hlouch), 
53:22 Nekvasil (Hlouch, Novák), 
53:49 Nekvasil, 56:38 Nekvasil 
(Souček, Sedláček), 59:17 Hlouch. 
Sestava HK Kroměříž: Vagner 
(Vybíral) – Župka, Večerka, Sed-
lář, Jelínek, Machálek, Paksi, 
Gajdoš, Bouda, Křemeček, Merta, 
Vinklárek, Gazda, Motal, Nedbal, 
Murín, Stejskal, Shejbal, Šerka, 
Blahuš. Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Černý (Hladík) – Šerý, Válek, 
Souček, Sedláček, Ambrož – No-
vák, Nekvasil, Hlouch, Burian P., 

Burian V., Krča, Smejkal, Kudlá-
ček, Štěpánek. Vyloučení: 6:6. Vy-
užití: 3:2. Střely na branku: 44:39.
K  první odvetě druhého kola 
krajské hokejové ligy jsme za-
jížděli do  Kroměříže. Začátek 
utkání nezačal dobře pro Karla 
Nekvasila, který se mohl hned 
v  úvodu dostat do  šance. Za  zá-
chrannou brzdu zatáhl domácí 
hráč, který vysokou holí způso-
bil našemu hráči krvavé zranění 
v obličeji. Za půl minuty jsme již 
vedli 0:1. O  vedoucí branku se 
postaral Roman Hlouch, který 
mezi nohy prostřelil domácího 
brankáře. Na začátku 10. minuty 
skončil Karel Nekvasil na soupe-
řově trestné lavici, když povolily 
dveře za domácí katr. V této peri-
odě jsme se již branky nedočkali. 

Druhé dějství jsme začali v početní 
převaze. V  jedné z  příležitostí Ro-
man Hlouch nastřelil tyčku, přesto 
se našim hráčům nepodařilo navý-
šit skóre. Následně do hry vstoupil 
hlavní rozhodčí, který si nejprve ne-
všiml vysoké hole v obličeji Roma-
na Hloucha. Poté postupně poslal 
za katr čtyři naše hráče a domácím 
se podařilo otočit stav na 3:1.
Když ve 46. minutě zvýšili domá-
cí hráči na 4:1, vypadalo to s bo-
dovým ziskem pro naše mužstvo 
hodně špatně. Přes obdrženou 
branku naši hráči dobře bruslili 
a vytvářeli si šance, které pochytal 
domácí brankář. V rozmezí 53. až 
57. minuty se podařilo dostat do-
mácí do kolen. V tomto časovém 
rozmezí řádil Karel Nekvasil, kte-
rý vstřelil 4 branky. Domácím ne-

pomohl ani oddechový čas, který 
si domácí trenér vzal po obdržené 
třetí brance. Necelé dvě minuty 
před koncem odvolal domácí tre-
nér brankáře a  poslal na  led šes-
tého hráče do  pole. Kroměřížští 
si vytvořili několik slibných příle-
žitostí, ale vyrovnat se jim již ne-
podařilo. Pojistku vítězství přidal 
v poslední minutě Roman Hlouch 
střelou do prázdné branky.
Z Kroměříže si naši hráči odvezli 
velmi cenné tři body a  v  tabulce 
se posunuli na sedmé místo velmi 
vyrovnané tabulky krajské ligy.
Ostatní výsledky čtrnáctého kola: 
Šternberk – Boskovice 3:4 SN, Břec-
lav – Uherský Brod 2:10, Uherský 
Ostroh – Warrior Brno 2:6, Blansko 
– Uherské Hradiště 4:3, Plumlov – 
Brumov-Bylnice odloženo. 

Parádní obrat v Kroměříži zařídil Karel Nekvasil
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Nyní po  odehrané základní části 
extraligy a 1. ligy budou mužstva 
rozdělena do  3 skupin. Týmy již 
známe, přestože chybí dohrát po-
sledních 5 utkání. Prvních 8 z ex-
traligy se utká 2× o vítěze Městské 
hokejové ligy 2012/2013. Poslední 
3 týmy extraligy a prvních 5 týmů 
1. ligy se 2× utká o 3 místa v extra-
lize v  příštím ročníku a  mužstva 
na 6.–12. místě v 1. lize se utká 2× 
o konečné umístění v 1. lize.
Extraliga – 11. kolo
HC Benetice – Sanborn VM 
3:10
Mikuláš, Rygl, Caha – Bajer F. 4, 
Puffer 2, Pondělíček 2, Hanus, 
Novotný
SK Vídeň – SK Netín 2:6
Janák, Vyhlídal – Dvořák 3, Pl-
hák T., Plhák M., Juda
Agromotor VM – TS VM 2:9
Kadela, Šlapal Z. – Horký D. 3, 
Šmejkal 2, Muzikář, Todorov, Po-
spíšil, Šlapal O.
H. Heřmanice – HC Bory 5:15

Šilhan 2, Mejzlík Jar., Mejzlík Z., 
Kutílek – Kuchař 6, Březina 5, 
Dvořák 2, Uhlíř F. st. 2
Technické služby VM – SK 
Omega VB 6:3
Horký A. 2, Horký D., Šlapal O., 
Majkus, Kožený – Káňa, Dvořák, 
Svoboda
1. SK Omega VB 10 7 1 2 49:24 15
2. HC Bory 10 6 2 2 76:40 14
3. HC Lukáš 10 6 2 2 66:33 14
4. SK Netín 10 7 0 3 66:35 14
5. Sanborn VM 10 6 0 4 53:52 12
6. Tech. služby VM 10 6 0 4 62:45 12
7. SK Kunšovec VM 9 4 1 4 38:40 9
8. Agromotor VM 9 3 0 6 30:56 6
9. HC Benetice 10 2 1 7 33:66 5
10. Horní Heřmanice 10 2 1 7 39:81 5
11. SK Vídeň 10 1 0 9 24:64 2

1. liga – 11. kolo
HC Tasov – NHÚ Balinka VM 
6:3
Dvořák 2, Švec, Havliš, Chlubna, 
Sláma – Komínek, Vacula, Mu-
cha J. 
HC Bory B – Ořechov 1:14
Pokorný – Dvořák J. 4, Dvořák 
P.  4, Zeman, Kupka, Vrbka, Ve-
čeřa Z. 3

Farma Měřín – SK Str. Zhoř 7:5
Štoček J. 2, Štoček F. 2, Oulehla 
2, Kožený – Bartůšek 2, Urbánek, 
Kazda S., Kazda Z.
Auto Dobrovolný VM – HCF 
Dráhy VM 8:2
Dobrovolný 2, Vondráček Jiří 2, 
Vondráček Jos., Láznička, Krejčí, 
Dohnal – Hamřík, Tomšík
River VM – SK Lavičky 3:5
Rous 2, Havlík – Čech 2, Nevěčný 
2, Štěpánek
SK Lavičky – HC Tasov 2:1
Hladík, Nevěčný – Havliš
SK Str. Zhoř – River VM 2:5
Běhůnek, Necid – Daniel 2, 
Chmelíček 2, Havlík
1. SPL Radostín n. Osl. 10 9 1 0 57:17 19
2. SK Lavičky 11 9 0 2 69:33 18
3. River VM 11 6 2 3 46:33 14
4. Auto Dobrovolný VM 10 6 1 3 70:30 13
5. Farma Měřín 10 5 3 2 49:39 13
6. HC Tasov 11 5 1 5 42:34 11
7. NHÚ Balinka VM 10 4 0 6 42:51 8
8. SK Stránecká Zhoř 11 4 0 7 38:57 8
9. Ořechov 10 3 1 6 41:37 7
10. HCF Dráhy VM 10 3 0 7 41:60 6
11. HC Pikárec 10 2 1 7 28:52 5
12. HC Bory B 10 1 0 9 23:103 2
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Městská liga má za sebou základní část
HC Ledeč n. Sáz. – HHK VM B 
3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Rozhodčí: Kukeně – Šťastná, Vo-
kurka. Diváků: 105. Poměr střel: 
41:35. Branky: 29. Dušátko (Smít-
ka), 42. Jirák (Hrabaň), 44. Kavka 
(Dušátko) – 11. Tůma (Bradáč, 
Navrátil), 35. Trnka (Navrátil), 35. 
Tůma (Šoukal, Frühauf), 54. Bra-
dáč. Vyloučení: 11:13, navíc Šeba 
(HHK) 10 minut za  nesportovní 
chování. Využití: 2:1. Oslabení: 
0:0. Sestava HHK VM B: Šeba 
(Kočí) – Kudláček M., Pokorný 
– Navrátil, Bradáč – Trnka, Musil 
F. – Špaček, Kudláček J., Malec – 
Kavina, Hubl, Musil Š. – Šoukal, 
Frühauf, Tůma. 
Od  začátku utkání bylo vidět, 
jak důležité budou body pro obě 
mužstva. Hůř se s  tím v  první 
třetině vyrovnávali domácí, kteří 
to odnesli čtyřmi vyloučeními. 
Hosté sice využili jenom jednu 
přesilovku, ale hra v  početních 
výhodách jim pomohla udržo-

vat si mírnou převahu. Auto-
rem branky byl Tůma dorážkou 
z brankoviště.
Ve  druhé části se s  poměrem pře-
silovek vyrovnala i hra, ale skóre se 
měnilo až od poloviny zápasu. Nej-
prve nepokrytému Dušátkovi stačil 
okamžik k tomu, aby vymetl Šebovi 
horní růžek branky. Gól Ledeč na-
startoval k  náporu a  hosté jenom 
díky svému brankáři drželi vyrov-
naný stav. Po další nevyužité počet-
ní výhodě si však domácí vybrali 
slabší chvilku ve 35. minutě. Nejpr-
ve Trnka prostřelil od modré vše, co 
mu stálo v cestě, a hned po vystří-
dání se nechali vyšachovat třetí pět-
kou hostí. Na konci celé akce byl se 
svým druhým gólem Tůma.
Meziříčští sice vstupovali do po-
slední třetiny s  dvoubrankovým 
náskokem, ale také s dvojnásob-
ným vyloučením. 5:3 se jim ještě 
podařilo ustát, ale v  pokračují-
cí nevýhodě se prosadil ranou 
od  modré Jirák. O  dvě minuty 

později už bylo vyrovnáno záslu-
hou Kavky z  další přesilové hry 
domácích. Až do  poloviny třetí 
části prožívali hosté nejhorší oka-
mžiky utkání, kdy hráli neustále 
v oslabení, která nakonec ubráni-
li jen s vypětím všech sil a notnou 
dávkou štěstí. To při nich stálo 
i  při rozhodující situaci zápasu. 
Šest minut před koncem naho-
dil puk do  chumlu před domácí 
brankou Bradáč, a ten se pak ob-
jevil až v síti za Hájkovými zády. 
Hokejisté Ledče poté všechno 
vrhli do útoku, ale když nevyužili 
v závěru ani svoji poslední přesi-
lovku, zůstali bez bodů.
Telč juniorka – Telč 4:2!; Žirovni-
ce – Pelhřimov B 3:6
Posledním zápasem r. 2012 
bude dohrávka s  Ledčí 27. 12. 
v 18.00 na domácím ledě.
1. Pelhřimov B 9 6 1 0 2 43:31 20
2. Žirovnice 9 6 0 0 3 45:30  18
3. Velké Meziříčí B 8 5 0 0 3 36:31 15
4. Telč 9 3 0 1 5 39:51 10
5. Ledeč n. Sáz. 8 3 0 0 5 30:38   9
6. Telč-junioři 9 2 0 0 7 27:39   6
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Rezerva HHK přivezla body z Ledče

Občanské sdružení Agility Velké Meziříčí vás zve na 

psí/nepsí vejšlap předsilvestrovský
30. prosince 2012
Sraz ve 13.00 na cvičišti Agility VM
Popis: krátká procházka Nesměřským údolím (trasou nové naučné 
stezky)
Více informací na www.agilityvm.cz, tel. 604 353 315

Program házené na 1. čtvrtletí roku 2013
Sportovní hala za Světlou Velké Meziříčí
so–ne 12.–13. ledna 2013 – Memoriál Eduarda Klapala 
                                                 (so 9.00–18.00, ne 9.00–13.00)
sobota –   2. února 2013 – turnaj mladší dorostenky (9.00–16.00)
neděle – 10. února 2013 – turnaj mladší dorostenci (9.00–16.00)
neděle – 17. února 2013 – turnaj starší žákyně (9.00–16.00)
neděle –  3. března 2013 – turnaj mladší žáci (9.00–16.00)
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