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P O Z VÁ N K A
Den otevřených dveří
Hotelové školy Světlá 

a Střední odborné školy řemesel 
Velké Meziříčí pro příznivce 

školy a zájemce o studium
4. prosince 2014 

od 8 do 16 hodin.
Jste srdečně zváni na prohlídku 

školy, pracoviště odborného 
výcviku, domova mládeže 
a ukázky dovedností žáků.

Město Velké Meziříčí pořádá 
v úterý 9. 12. 2014 

tradiční vánoční trhy. 
Náměstí bude celý den uzavřeno.

TRADIČNÍ  VÁNOČNÍ  TRHY
Akademická malířka 

ZDENKA 
VORLOVÁ – VLČKOVÁ

Křest knihy 
Miloslava Fialky 

Městská knihovna 
Velké Meziříčí

čtvrtek 4. 12. 2014 
v 17.00   

Výdajová stránka rozpočtu města 
na  příští rok bude podobná tomu 
letošnímu, řekl starosta Necid 
s tím, že město nijak neomezí pro-
vozní a  jiné výdaje, nechystá se je 
ale ani navyšovat. „Vyplynulo to 
s debaty se zastupiteli, kterou jsme 
nad přípravou rozpočtu vedli,“ po-
psal situaci starosta. Město se totiž 
připravuje na  větší investice, např. 
opravu náměstí, vyřešení areálu 
bývalého Svitu a třeba majetkovou 
přípravu budoucího obchvatu. 
Proto i příspěvkovým organizacím 
doporučilo, aby své provozní poža-

davky oproti letošku nenavyšovaly. 
„Příjemcům peněz z městské kasy, 
tedy např. příspěvk. organizacím, 
zájmovým a sportovním spolkům, 
jsme několik let po sobě vycházeli 
maximálně vstříc a  příspěvek byl 
každý rok o jednotky procent vyš-
ší oproti roku předcházejícímu. 
Na  rok 2015 jsme ale k  navýšení 
nepřistoupili, už proto, že třeba bu-
dovy škol a školek jsou po několi-
kaletých opravách v dobrém stavu, 
kulturní zařízení bude zbrusu nové 
apod.,“ řekl. Rozpočet proto nepo-
čítá s  nižšími výdaji, zároveň ale 

ani nijak výdaje neporostou. „Při-
pravujeme se na budoucí investice, 
a proto jsou zastupitelé k výdajům 
obezřetnější a celkově ekonomicky 
prozíravější,“ dodal Necid.
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Tradiční vánoční strom rozsvítili 
Velkomeziříčští o první adventní 
neděli 30. listopadu na  náměstí, 
stejně tak začala zářit i  ostatní 
světelná výzdoba ve městě.
Nedělní podvečer patřil přede-
vším dětem, podobně jako dopo-
lední pohádka Vánoční hvězda 
v Jupiter clubu (viz strana 3). Pro 
všechny přítomné, již na náměstí 
přišli, pak zazpívala nová velko-
meziříčská skupina Like Busters 
(viz foto na  straně 4) s  kapelní-
kem Ondřejem Brejškou. Diva-
delní spolek Studna připomněl 
tradici adventu, ale i Vánoc v jed-
né z básní.
V  kinosále byla navíc ještě pro 
nejmenší připravena filmová po-
hádka Kráska a zvíře.
Překvapením večera byl křest 
nové knihy Velkomeziříčské 
mosty od  Marie Ripperové, kte-
rá se zájemcům podepisovala 
ve vestibulu radnice. Tam si lidé 
knížku mohli také koupit.
Klidný advent a  veselé vánoční 
svátky přítomným z pódia popřá-
lo vedení našeho města.
Svoje přáníčka si někteří plnili 
dopisem pro Ježíška a  děti i  do-
spělí si krom toho rádi pusti-
li k  obloze lampiony. Na  cestu 
domů  pak odcházejícím hrála již 
zmíněná kapela.

Vánoční stromy už záříKe svému znovuotevření se připravuje 
i restaurace Jupiter clubu

Pokračování na straně 4

O brány na hrázi 
přehrady se vede spor

Martina Strnadová

Iva Horká

Setkání se starostou

Čtvrtek 11 . 12. 2014

v 16 hodin.

Loutková scéna JC.

Křižanovští rozsvítili stromy dva - na náměstí a v ÚSP

Hned dva vánoční stromy v sobotu rozsvěceli 
v Křižanově. Jeden na zámku v ústavu sociální péče 
a druhý na Benešově náměstí. Foto: Martina Strnadová

Devítiletá Natálka Ranglová přijela s babičkou až z Brna 
a přivezla klientům ÚSP dárky. Podělila se s nimi 
o svoje hračky. Foto: Martina Strnadová

Vánoční výzdoba města svítí od neděle. Více foto na 
straně 4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

Velkomeziříčský stavební úřad 
zamítl Povodí Moravy žádost 
o vydání územního rozhod-
nutí ve věci osazení dvou bran 
v koruně hráze vodního díla 
(VD) Mostiště, která se nachází 
v katastrálním území Vídeň. 
Rozhodnutí vydal 18. listopadu 
2014.

Zmíněnou žádost podalo Povodí 
již před dvěma lety. Stavební úřad 
tehdy oznámil zahájení řízení 
všem jeho známým účastníkům, 
dotčeným organům i  veřejnosti, 
a upozornil je na lhůtu pro podá-
ní závazných stanovisek, námitek 
a  připomínek. Současně nařídil 
veřejné ústní jednání. Na  zákla-
dě výsledku provedeného řízení 
stavební úřad v říjnu téhož roku 
umístění stavby zamítl. Povodí 
se proti tomu odvolalo a Krajský 
úřad v odvolacím řízení věc vrátil 
zpět na  stavební úřad k novému 
projednání. Ten v  červnu 2013 
vyzval žadatele, aby doplnil sta-
novisko silničního správního 
úřadu, kterým bude posouzen 
soulad či nesoulad záměru s po-

žadavky na  veřejnou dopravní 
infrastrukturu. Silniční správní 
orgán však vyslovil nesouhlas 
s  umístěním předmětného sta-
vebního záměru.
„Podle rozhodnutí Krajského 
úřadu Kraje Vysočina je zakázán 
v  ochranném pásmu I. stupně 
vstup a vjezd nepovolaným oso-
bám, které nevykonávají činnosti 
související s  provozem a  ochra-
nou vodárenské nádrže. Zákaz 
se nevztahuje na účelovou komu-
nikaci na  koruně hráze vodního 
díla Mostiště,“ uvádí se v  závaz-
ném stanovisku odboru dopravy 
a  silničního hospodářství MěÚ 
Velké Meziříčí, „tímto rozhod-
nutím je tedy upraven přístup 
na  veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci v  koruně hráze VD 
Mostiště.“ Ministerstvo životní-
ho prostředí ve  svém rozhodnu-
tí pak přímo uvádí, že je možné 
projít nebo projet po hrázi mezi 
Vídní a  tamním zdravotnickým 
zařízením.
S osazením bran na hrázi nesou-
hlasí ani obec Vídeň.  

Restauraci Jupiter club by měl 
provozovat Dušan Tomšík, jenž 
se stejné činnosti věnuje v penzio-
nu v Rosicích u Brna.

„Rada města v  působnosti valné 
hromady Jupiter clubu (JC) roz-
hodla, že novým provozovatelem 
a  podnájemcem restaurace JC 
bude Dušan Tomšík,“ informoval 
starosta města R. Necid a dodal, že 
současně radní uložili jednateli JC 
Milanu Dufkovi pokračovat s  vy-
braným provozovatelem v jednání, 
připravit podklady pro uzavření 
smlouvy a  mimo jiné také spolu-

pracovat při vybavení výčepu a re-
staurace. „V současné době řešíme 
zařízení, vybavení a  uspořádání 
restaurace, která nebyla součástí 
právě dokončované rekonstrukce 
Jupiter clubu,“ potvrdil Milan Du-
fek s  tím, že budoucí podnájemce 
by měl provozovat i kompletní ca-
teringové zázemí celého Jupiter clu-
bu, tedy i v nově postaveném víceú-
čelovém sále. „Dolaďujeme detaily 
smlouvy,“ dodal Dufek. Vzhledem 
k  tomu, že restaurace nebyla sou-
částí projektu rekonstrukce, před 
jejím znovuotevřením bude třeba 
provést některé úpravy. Důvodem 

je zejména srovnat úroveň starých 
a navazujících nových prostor, a to 
i  z  estetického hlediska. Podlaha 
v  restauraci je křivá, bude proto 
srovnána, vystěrkována a  nahoru 
položen nový koberec. Proběhla již 
výmalba restaurace a kuchyně včet-
ně bývalé kavárny dole při vstupu, 
kde se nyní připravuje šatna. „Ma-
lování se muselo provést speciál-
ním nátěrem vzhledem k  zažlout-
lým stěnám od  kouření,“ vysvětlil 
jednatel Jupiter clubu. Na uvedené 
úpravy zastupitelé schválili z  roz-
počtu města částku sto šedesát tisíc 
korun. 

Připravují velké investice, ne utrácení

Opozice předsedá kontrolnímu a finančnímu výboru
Zastupitelé města Velké Meziříčí zřídili kontrolní a finanční výbor a poté 
volili jejich předsedy a členy. Předsednictví obou výborů získala opozice. 
Marie Ripperová, zastupitelka za  KDU-ČSL, usedne do  čela finančního 
a Karel Lancman za KSČM do kontrolního. „Každé zastupitelstvo, které 
si samo sebe váží, musí nutně kontrolní funkce svěřit opozici. Ani to naše 
není výjimkou. Koaliční rada dělá rozhodnutí, opoziční výbory kontrolují 
jejich provedení. To je jeden z hlavních principů transparentní politiky,“ 
uvedl starosta Radovan Necid po jednání zastupitelstva. Sám také oslovil 
jednotlivé politické kluby s návrhem, aby každý delegoval svého zástupce. 

Místa v sedmičlenném kontrolním výboru vedle předsedy K. Lancmana 
obsadili Libuše Blahová, Ivana Bíbrová, Vilém Lavický, Pavel Pešek, Franti-
šek Smažil a Petr Vrána. V taktéž sedmičlenném výboru finančním budou 
spolu s předsedkyní M. Ripperovou pracovat Pavel Blažek, Tomáš Hrabá-
lek, Martin Klement, Ladislav Kubík, Josef Prokop a Ivo Šulc. Vždy šest 
členů je z politických subjektů zastupitelstva – To pravé Meziříčí, ČSSD, 
Volba pro město, KDU-ČSL, KSČM a ANO 2011.
„Sedmého člena doplnila městská rada z bývalých zkušených zastupitelů,“ 
dodal R. Necid. Připr.: Martina Strnadová

-ran-
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Jedno z hřišť na plážový volejbal. Foto: Iva Horká

Pohled na vysouvací hlediště z pódia. Foto: Martina Strnadová

Zastupitelé jednali 
v listopadu již podruhé

Velkomeziříčské zastupitelstvo města zasedalo v novém volebním ob-
dobí 2014–2018 již podruhé, a to v úterý 25. listopadu. Přítomno bylo 
šestnáct členů, sedm chybělo.
Zastupitelé schvalovali nový jednací a volební řád, zřízení a členy fi-
nančního a kontrolního výboru, odměny za výkon funkcí neuvolně-
ných zastupitelů a mnohá rozpočtová opatření. Zastupitelé budou do 
konce roku jednat ještě jednou, a to před Vánoci – tentokrát mimořádně 
ve středu 17. prosince –, kdy bude hlavním bodem programu rozpočet 
hospodaření města na rok 2015.

Víceúčelový sál se blíží ke kolaudaci
Stavba víceúčelového sálu Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí se blíží 
ke kolaudaci. Ta by měla proběh-
nout v polovině prosince. 
Vysouvací hlediště dole na  sále 
je zkompletováno. V případě di-
vadel, koncertů bude roztaženo. 
Vejde se na něj zhruba sto třicet 
míst k sezení. Pro jiné akce, kde 
nebude židlí třeba, je pracovní-
ci kulturního zařízení zasunou 
do  výtahu (na  snímku je vidět 
hned za posledním schodem hle-
diště), který s ním sjede do pro-
storu pod podlahou.
Z právě probíhajících prací jme-
nujme montáž všech dveří, ná-
těr pódia, dokončování šatny 
a její vybavování věšáky, pultem. 
Na  sále a  pódiu jsou nainstalo-
vané rampy se světly, projekční 
plátno a projektor. 
Již proběhla i zkouška evakuační-
ho systému.

Text a foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Další hřiště se dá využít na tenis. Foto: Iva Horká

O výchově úspěšného dítěte 
přednáší Pavel Zacha pro 
veřejnost již tuto středu v Pa-
noramě. 

V minulých číslech jsme infor-
movali o  přednáškách Kame-
védy ve dvou  mateřských ško-
lách ve  Velkém Meziříčí. Nyní 
pořádá její autor Pavel Zacha 
také první přednášku o Kame-
védě pro veřejnost. Koná se již 
tuto středu, 3. prosince 2014, 
od 18 hodin v salonku restau-
race nového obchodního cent-
ra Panorama na Třebíčské ulici 
ve Velkém Meziříčí. 
Zmíněné přednášky o  prak-
tickém vedení a  výchově ne-
jen sportujících dětí se budou 
v Panoramě konat vždy každou 
první středu v  měsíci a  vždy 
ve stejnou hodinu, to znamená 
od 18.00.

„V  prosinci zahajujeme pravi-
delnou přednáškovou činnost. 
Věřím, že zakládáme dlouho-
dobou tradici, kterou budou 
rodiče, trenéři a odborníci rádi 
vyhledávat. Budeme se snažit 
vybrat pro vás informace, kte-
ré můžete okamžitě převádět 
do  své vlastní praxe,“ uvádí 
za  tým Kamevédy Pavel Za-
cha, jenž multifunkční výchovu 
aplikoval u  svého syna, úspěš-
ného hokejisty. 
Kamevéda není ovšem jenom 
druh výchovy zaměřené pouze 
na  vrcholové sportovce. Bylo 
vědecky prokázáno, že do  tří 
let věku dítěte je duševní vývoj 
spojen a  podporován rozvojem 
fyzickým a  obráceně. Jsou to 
spojené nádoby – v prvních le-
tech života prospívá stimulace 
rozvoji dítěte v každém směru.
Na přednášce se zájemci sezná-
mí se strategií výchovy úspěš-
ných dětí, o zdravé a sportovní 
výživě, krom toho si mohou 
prostřednictvím instruktážního 
videa prohlédnout multifunkč-
ní domácí tělocvičnu Kamevé-
da či se dozvědět o knize Pavla 
Zachy Jak vychovat šampiona, 
ale i o jeho dalších dvou připra-
vovaných publikacích a mnoho 
dalších podnětných informací. 
„Přednáška je určena přede-
vším pro rodiče, kteří chtějí pro 
své potomky udělat to nejlepší 
– aby bylo jejich dítě ve  svém 
oboru úspěšné a šťastné,“ dodá-
vá Zacha.

Kamevéda zahajuje 
pravidelné přednášky 
v Panoramě

Iva Horká

Park pro seniory je hotov, hřiště v sousedství jsou 
těsně před dokončením

Hasiči zasahovali 
u popadaných stromů
V úterý 2. 12. od šesté do de-
váté hodiny ráno zasahovali 
hasiči na Vysočině u mnoha 
událostí, počet zásahů u popa-
daných stromů tak od půlnoci 
2. 12. překročil stovku. 

„Od  rána 1. 12. celkem evidu-
jeme více než 400 výjezdů, a to 
zejména ke  stromům, které 
padly na  komunikace a  brá-
nily tak plynulému provozu. 
Během rána 2. 12. a  dopoled-
ne pokračovaly zásahy hlav-
ně na  Třebíčsku a  Žďársku. 

Na  Žďársku popadané stromy 
zcela nebo částečně bránily 
provozu na  komunikacích na-
příklad u  Radňovic, Ořechova 
nebo Březí. Stromy nepadaly 
jen na  komunikace, problé-
my se objevily i  na  železnici, 
a  to konkrétně na  železniční 
trati u  Oslavičky na  Žďársku, 
na kterou padlo několik vzrost-
lých stromů,“ uvedla pro média 
v ranní tiskové zprávě tisková 
mluvčí hasičů.

Ing. Petra Musilová, 
HZS Kraje Vysočina

Nabízeli levnou 
energii v obci, kde 
to zakazuje vyhláška
Dne 26. 11. přijali žďárští policis-
té oznámení o  nelegálním prodeji 
energie v  Radostíně n. O. Po  obci 
se měli pohybovat dva muži, kteří 
nabízeli odběr levné el. energie, a to 
přesto, že je zde podomní prodej 
zakázán obecní vyhláškou. Policisté 
ihned vyjeli na  místo a  muže po-
dle udaného popisu v obci zastihli. 
Po zjištění totožnosti případ zado-
kumentovali jako přestupek proti 
pořádku ve státní správě a územní 
samosprávě a případ oznámí k pro-
jednání správnímu úřadu. Hrozí 
jim pokuta až 30 tis. Kč. 

Řidič nadýchal 
téměř dvě promile
Dne 24. 11. po  dvaadvacáté 
hodině kontrolovali policisté 
na  ulici Třebíčská ve  Velkém 
Meziříčí osobní automobil 
značky Fiat. Při kontrole třia-
dvacetiletého řidiče provedli 
také dechovou zkoušku na  al-
kohol, při které muž nadýchal 
1,89 promile. Policisté mladí-
kovi na  místě zadrželi řidič-
ský průkaz a  zakázali mu dal-
ší jízdu. Případ prověřují pro 
podezření z  přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. 
Za  přečin muži hrozí až jeden 
rok vězení.-PČR- -PČR-

Park a víceúčelové hřiště spolu 
sousedí. Foto: Iva Horká

Park pro seniory, který se nachází u Domova pro seniory v Čechových 
sadech, je téměř dokončen. Foto: Iva Horká
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Podzim a  Vánoce spolu zdánlivě 
nesouvisí, ale v  jednom nepo-
chybně ano. Podzimní výlovy 
rybníků jsou tradičním vyvrcho-
lením rybářské práce, ale i  ne-
zbytnou nutností kvůli kaprům, 
bez nichž si české rodiny neumějí 
představit vánoční stůl. A  právě 
vůně bahna, grogu či svařené-
ho vína, rybářské sítě plné ryb 
a  praktické ukázky rybářského 
řemesla dělají z  výlovů vděčný 
divácký zážitek. Zažít atmosféru 
výlovu Velkého netínského rybní-
ka na vlastní kůži si ani letos ne-

nechaly ujít desítky lidí (viz číslo 
týdeníku VM 39/2014). 
Drtivá většina byla místních, ale 
objevili se také přespolní či tam-
ní chataři, jako třeba i  rodina 
z  Brna. Dva chlapci, kteří jezdí 
k babičce a dědovi už čtrnáct let 
na  chatu k  netínskému rybníku, 
zachraňovali nevylovené ryby, až 
tím vzbudili nevoli přihlížejících 
rybářů. Jejich babička, rekreační 
fotografka, které na netínské cha-
tě vyrostla čtyři vnoučata – dvě 
děvčata a  dva kluci –, je přitom 
fotila. A  právě třináctiletý vnuk 

Ondřej stejně jako ona rád fotí, 
a  to podle svých slov od  sedmi 
let. „Přivedl mne k  tomu táta 
a  používáme vybavení od  Ni-
konu,“ uvedl student gymnázia, 
který v  posledních dvou letech 
vyhrál i  městské a  krajské kolo 
biologické olympiády a podílel se 
na mapování pro atlas hnízdního 
rozšíření ptáků v České republice. 
„Začal pořizovat snímky v netín-
ském lese, a  protože je ‚ptáčník‘, 
zaměřil se mimo jiné na  sovy,“ 
prozradila na  něho jeho babič-
ka, „dnes se svým tátou prolézají 
kdejakou bažinu, aby zachytili 
i  jen prolétající ptáky. Vše mají 
pečlivě připravené a nastudované 
i s Ondrovými kresbami.“
A tak není divu, že hoch vyhrává 
nejrůznější fotografické soutěže. 
S fotkou letícího čápa kupříkladu 
zvítězil v  soutěži Krkonošského 
národního parku. Svoje snímky 
i některé zážitky z cest zveřejňuje 
na webu www.phototrip.cz.
Stejně jako Ondřej je posedlý pří-
rodou i  jeho patnáctiletý bratra-
nec David. Ten je navíc vášnivý 
rybář a i když nejí ryby, zná jejich 
názvy česky i latinsky. Odmalička 
chodí do  mysliveckého kroužku 
a  vítězí ve  školních a  krajských 

olympiádách. Výlov netínského 
rybníka si ani letos nenechal ujít. 
Však rybník dobře zná, možná 
více, než někteří domorodci, psal 
o  něm totiž v  rámci loňské biolo-
gické olympiády. „Nejprve jsem vše 
pořádně probral s dědou, a potom 
jsem šel za panem Josefem Micha-
lem, který bydlí v Závisti a ví toho 
nejvíc o  místních dějinách. Pan 
Michal mi řekl spoustu zajímavých 
věcí o  historii rybníka a  půjčil mi 
knížky, v nichž jsem si vyhledal dal-
ší informace. Potom jsem prohledal 
internet. Nakonec jsem nafotil Ne-
tínský rybník v zimě,“ přiblížil svoji 
práci taktéž gymnazista. Mimo 
jiné v ní popisuje: 
Velký netínský rybník patří 
do  soustavy netínských rybní-
ků, která zahrnuje ještě rybníky 
Křenčák, Vrkoč, Závist, Prchal, 
Kněžský, Ústecký rybník a  další 
menší rybníky. Jejich zakládá-
ní doporučoval již král Karel IV. 
ve 14. století. Na konci 19. století 
se rybníky staly majetkem šlech-
tické rodiny Podstatzky-Lichten-
stein. Rozloha Velkého netínského 
je 41, 6 ha, šířka hráze 20 metrů, 
výška 10 a délka 200 metrů a roste 
v něm především rdesno obojživel-
né a  žabník jitrocelový. Zástupci 

pobřežní vegetace jsou například 
olše lepkavá, bříza bělokorá, vrba 
jíva, vrba popelavá, přeslička rol-
ní, sítina klubkatá, pomněnka vol-
nokvětá, rdesno obojživelné, rákos 
obecný, orobinec širokolistý, kopři-
va dvoudomá a mnoho dalších. Ze 
vzácných živočichů se v okolí ryb-
níka vyskytují obojživelníci kuň-
ka ohnivá, rosnička zelená, čolek 
obecný, čolek velký, čolek horský. 
Ze savců je to vydra říční, z ptáků 
kopřivka obecná, polák chocholač-
ka, polák velký, vzácně husa velká, 
čírka obecná, orel mořský, volavka 

bílá, čejka chocholatá, bekasina 
otavní, vodouš bahenní, labuť vel-
ká. Spatřili jsme dokonce i orlovce 
říčního.
Oba chlapci u dědy a babičky trá-
vili víkendy a  velkou část prázd-
nin. „Sice už mají své zájmy, ale 
zvláště pro kluky je stále ještě 
trestem, když nemůžou do  Netí-
na,“ uvedla babička a  dodala, že 
odborníky ve  znalostech přírody 
jsou dnes díky dědovi a  Netínu, 
nebojí se práce, chrání přírodu 
a do Netína se budou vždycky rádi 
vracet.

Kostiantyn Tyshko zahrál v Jupiter clubu. Foto: 
Martina Strnadová

Kruh přátel hudby se tentokrát zaposlouchal do klavírní klasiky

Druhý koncert sezony 2014/2015 
Kruhu přátel hudby ve  Velkém 
Meziříčí patřil ukrajinskému pi-
anistovi Kostiantynu Tyshkovi. 
Ten zahrál tentokrát v  koncert-
ním sále Jupiter clubu, kam jej 
přivezl Jiří Jahoda. Jeho umělecká 

agentura Globart ve  spolupráci 
s Jupiter clubem koncertní cyklus 
již několikátou sezonu pořádá.
Sólový recitál kyjevského rodá-
ka a  později i  studenta Janáčko-
vy akademie múzických umění 
v Brně Kostiantyna Tyshka vypl-

nila klavírní klasika. Ve  stejném 
duchu se nesl i  úvod, při němž 
vystoupily žákyně zdejší základní 
umělecké školy ze třídy učitelky 
Hany Doležalové. Simona Eliášo-
vá se představila skladbou Leoše 
Janáčka Sýček neodletěl a  po  ní 

Hana Hledíková s  jedním z  ra-
ných děl Bedřicha Smetany Ze 
studentského života.
Poté již k pianu usedl Kostiantyn 
Tyshko, jenž měl na  programu 
skladby Ludwiga van Beethove-
na, Franze Schuberta, Fryderyka 

Chopina, Sergeje Rachmaninova 
a  Roberta Schumanna. V  nich 
klavírista velkomeziříčským po-
sluchačům předvedl své umění, 
za něž už ve svých třiadvaceti le-
tech posbíral několik cen v Litvě, 
Kyjevě, Moskvě i v Praze.

Dalším koncertem velkomeziříč-
ského Kruhu přátel hudby bude 
Novoroční s  přípitkem starosty, 
a  to 14. ledna v  Jupiter clubu. 
Vystoupí Moravské klavírní trio 
a operní hosté. 

Iva Horká

Žákyně ZUŠ Velké Meziříčí Hana Hledíková. Foto: 
Martina Strnadová. Více foto na našem webu.

Žákyně ZUŠ Velké Meziříčí Simona Eliášová. Foto: 
Martina Strnadová

Martina Strnadová

Chlapci milují přírodu, zvlášť tu u Netína. Rádi ji i zvěčňují na fotkách

Snímek čápa v letu fotil autor Nikonem. Foto: Ondřej 
Pelánek

Rosnička zelená od netínského rybníka. Foto: David 
Kumprecht 

Děti se potěšily adventními světýlky i pohádkou Vánoční hvězda
Na první adventní neděli 
30. listopadu 2014, v rám-
ci akce Adventní světýlka 
zavítala do místního kina 
pětice herců zlínského Di-
vadla Scéna. Představila zde 
pohádku Vánoční hvězda. 
Děti se společně se dvěma 
zvědavými veverkami vy-
daly na průzkum vánočního 
stromku, aby tak odhalily 
tajemství Vánoc. 
Společně si zazpívaly s her-
ci koledy, a připomněly si 
vánoční zvyky, jako třeba 
polibek pod jmelím nebo se 
dětem ukázalo zlaté prasát-
ko… 
Veselá a poučná pohádka 
pobavila malé i velké divá-
ky.

Text a foto: Simona 
Fňukalová
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Cena vody se opět zvyšuje
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a pro-
vozních nákladů zpracovaných Vodárenskou akciovou společností, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo 
cenu vody pro vodné a stočné na rok 2015 s účinností od 1. 1. 2015.
 Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH 2015 51,20 Kč/m³ 38,70 Kč/m³ 89,90 Kč/m³
Cena bez DPH 2015 44,52 Kč/m³ 33,65 Kč/m³ 78,17 Kč/m³
Cena s DPH 2014 49,70 Kč/m³ 38,70 Kč/m³ 88,40 Kč/m³
Cena bez DPH 2014 43,22 Kč/m³ 33,65 Kč/m³ 76,87 Kč/m³
Absolut. nárůst ceny s DPH 1,50 Kč/m³ 0 Kč/m³ 1,50 Kč/m³
Absolut. nárůst ceny bez DPH 1,30 Kč/m³ 0 Kč/m³ 1,30 Kč/m³
Procentní nárůst s DPH 3% 0% 1,7%
Faktory působící na vývoj ceny:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací z Evropské unie má uzavřené smlouvy o poskytnutí 
dotací, jejichž nedílnou součástí je závazek dodržení podmínek tzv. finanční analýzy, která predikuje povinný 
vývoj ceny vodného a stočného, jehož součástí je i nezbytný vývoj nájemného pro tzv. zajištění samofinancova-
telnosti obnovy majetku vodovodů a kanalizací. Nedodržení predikce vývoje ceny může mít restriktivní následky 
v podobě krácení dotace. Dle původních rozhodnutí o poskytnutí dotací z Evropské unie byl predikován vývoj 

ceny vodného a stočného v minimální výši 5 % + inflace. Díky intenzivním jednáním na Státním fondu životního 
prostředí se podařilo projednat snížení předpokládaného vývoje ceny vodného a stočného.
Cena pro vodné a stočné na rok 2015 již respektuje nově vyjednané podmínky pro příjem dotací z EU.
Cena pro vodné a stočné na rok 2015 roste velmi nízkým procentem (+1,7 %), tzn. nárůst ceny pouze o 1,50 Kč/
m³. Díky úsporným opatřením na straně provozovatele se přesto podařilo zajistit více než 10% nárůst nájemného, 
které v absolutní výši překročilo hodnotu 85 mil. Kč.
Aktuální struktura skladby ceny vodného a stočného:
Daně a poplatky státu v sobě zahrnují zejména poplatky za vypouštěné odpadní vody, daně silniční, z nemovitosti 
apod., dále poplatky za odběry surové a podzemní vody. Podíl odvodů státu činí 25,1 % z ceny vodného a stočné-
ho. Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl nájemného 
činí 28,4 % z ceny. 
Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.), 
činí 18,5 %.
Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí pouhých 26,4 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozova-
tele). Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 1,6 %.

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 
Ing. Karel Fuchs, ředitel divize, Vodárenské akciové společnosti, a. s.

O brány na hrázi přehrady se vede spor

„V  případě havarijní situace lze 
řešit uzavření hráze přenosným 
zařízením,“ vyslovila se obec. Ani 
další účastník řízení ze soused-
ství přehrady se záměrem Povodí 
nesouhlasí a poukazuje například 
na  to, že zhruba pětačtyřicet let 
nebyla silnice přes hráz uzavřena 
a vždy byla v souladu se statusem 
veřejně přístupné účelové komu-
nikace přístupná a ani nebyl dán 
důvod k jejímu uzavření. 
„Postavení bran je naprosto nedů-
vodné, pokud správce přehrady 
předem nezajistil zásadnější věci, 
a  to oplocení a  střežení ochran-
ného pásma kolem VD i střežení 
komunikací v okolí přehrady, aby 
tam nemohla jezdit vozidla s ne-
bezpečným nákladem, a  vyhlá-
šení bezletové zóny nad vodním 
dílem,“ namítá účastník v  roz-
hodnutí a pozastavuje se nad tím, 
proč Povodí Moravy se neustále 

snaží o  uzavření zmíněné cesty, 
když například přes vodní dílo 
Švihov na Želivce, které zásobuje 
asi 15 % obyvatel ČR, vede tepna 
střední Evropy – dálnice D1. Proč 
by to tedy mělo vadit v  Mostiš-
tích? „Případné dočasné uzavření 
hráze je možné řešit dočasným 
dopravním značením, tak jak se 
to děje všude jinde, i na dálnici,“ 
dodává účastník.
Povodí Moravy je ale přesvěd-
čeno, že negativní stanovisko 
je právně vadné. Hlavní defekt 
spatřuje v  tom, že je podle nich 
nepřípustným způsobem zto-
tožňováno umístění bran a  uza-
vření komunikace. „V  průběhu 
celé dosavadní korespondence 
jsme zdůrazňovali a  zdůrazňu-
jeme i  nyní, že umístěním bran 
nijak nepředjímáme, jestli brány 
budou otevřeny nebo uzavřeny. 
Umístěním bran vytváříme pou-

ze předpoklad pro jejich uzavření 
v  případech, že to bude právně 
možné, případně že tak bude-
me přímo povinni učinit,“ uvá-
dí Povodí a  požaduje, aby byla 
celá záležitost znovu projednána 
a  negativní stanovisko revidová-
no. Povodí Moravy nám na naši 
žádost zaslalo prostřednictvím 
svojí tiskové mluvčí Gabriely To-
míčkové toto vyjádření: „Hlavní 
důvod, proč chceme mít na hrázi 
uzavíratelné brány, je bezpečnost. 
S provozem vodního díla je spo-
jena možnost havárií, zejména 
když po hrázi vede komunikace. 
Ta je veřejně přístupná a je v prv-
ním ochranném pásmu vodního 
zdroje. Pokud by tedy došlo k ně-
jaké havárii, tak se na hrázi bude 
pohybovat technika a  bude ne-
zbytné uzavřít průchod po hrázi. 
K tomu jsme v takovém případě 
povinni i  podle zákona. Zkuše-

nost ukazuje, že žádná jiná mož-
nost uzavření komunikace není 
dost spolehlivá – značky a  mo-
bilní zábrany lidé prostě ignorují. 
Je pravda, že se zatím žádný úraz 
nestal, ale některé situace se tomu 
nebezpečně přiblížily. Podle na-
šeho přesvědčení nám správní 
orgány nemohou v umístění bran 
bránit, protože vůči hrázi, kte-
rou spravujeme jménem státu, 
máme stejná užívací práva jako 
kterýkoliv jiný vlastník ke svému 
majetku. Hlavní argument MěÚ 
Velké Meziříčí, že umístění bran 
je zbytečné, je tedy naprosto ne-
přijatelný. 
Jiná věc je samozřejmě uzavře-
ní komunikace, proto počítáme 
s  tím, že brány by standardně 
byly otevřeny a  k  uzavření by 
došlo jen v případě, když to bude 
třeba pro zajištění bezpečnosti.“ 

Pokračování ze strany 1

Připravila: Iva Horká

Povodí Moravy chce na koruně hráze osadit brány. To 
se mnohým nelíbí, ani obci Vídeň. Foto: Iva Horká

Vjezd na hráz je autům již nyní zamezen závorou od 
Vídně. Snímek je z 30. 11. 2014. Foto: Iva Horká

Autorka knihy Velkomeziříčské mosty Marie Ripperová se podepisovala zájemcům 
ve vestibulu radnice v neděli 30. 11. 2014. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

Na letošních Světýlkách vystoupila nová hudební skupina z Velkého Meziříčí Like 
Busters. Kapelníkem je Ondřej Brejška. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

fotogalerie - adventní světýlka ve velkém meziříčí, neděle 30. 11. 2014 

fotogalerie - rozsvícení 
vánočních  stromů v křižanově 

Rozsvícení vánočního stromu si tamní obyvatelé 
nenechali ujít. Více foto na webu. Foto: M. Strnadová

V Křižanově zazpíval během první adventní neděle 
soubor i děti z mateřské školy. Foto: Martina Strnadová
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Dopis Ježíškovi

Středa 3. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B., Osla-
vice 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 4. 12.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 
pobožnost a mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 5. 
12.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 
17.00 mše roráty pro děti – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše 
sv. – o. J. B. Sobota 6. 12.: 7.30 mše sv. – J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 7. 12.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše 
latinská – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Bory 
mše sv.: 5. 12. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše 
sv. – o. J. B., 7. 12. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Sobota mše sv. 7.30, 9.00 a 18.00, slavnost sv. Mikulá-
še, patrona naší farnosti. Sobota 19.00 vigilie 2. adventní neděle, auto-
bus na 1. sobotu v Netíně pojede v 15 hodin od fary VM. Neděle 16.00 
setkání dětí se sv. Mikulášem. V neděli sbírka na stavbu farního sálu. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářůřádky na neděli

Bohoslužby

Milý Ježíšku! Brzy sestoupíš 
na  zem. Chceš potěšit děti a  mě 
také. Přál bych si misál, zelený 
ornát a  Ježíšovo srdce. Vždycky 
budu hodný. Pozdravuji – Joseph 
Ratzinger.
Takový dopis v  roce 1934 napsal 
Ježíškovi sedmiletý Joseph Ratzin-
ger, pozdější papež Benedikt XVI.
V  neděli začala doba adventní 
– čas, který většina prožívá jako 
přípravu na Vánoce, a tak i naše 
děti píšou, co by chtěly od Ježíška 
pod stromeček. Každý z nich má 
své sny a věří, že se splní. My do-
spělí už jsme asi na  Ježíška při-
nášejícího dárky zapomněli. Ale 
většina z nás ví, že něco někomu 
daruje v  tu tichou vánoční noc. 
Noc možná bude tichá, ale ad-
ventní shon plný nákupů zase tak 

tichý a  klidný není. Ale vraťme 
se k dárkům. Už jsem kdysi psal 
v  této rubrice, že smyslem „je-
žíška“ je učinit druhému radost. 
Nezáleží na  materiální hodnotě 
dárku, ale na úmyslu dárce. 
Ale ještě je druhá strana této 
mince. A to osoba, která dar při-
jímá. V  lásce, jak se velmi často 
říká, je důležité nejenom dávání, 
ale i  přijímání. Dítě si o  dárek 
řekne v  „dopise Ježíškovi“, ale 
ve  „světě dospělých“ darujeme 
někdy to, co může obdarované-
ho hodně překvapit. Jenom aby 
v  tom překvapení nebylo nějaké 
pohrdání dárkem nebo dárcem. 
Přijmout nějaký dar, který se 
nám vůbec nezamlouvá, je také 
uměním a možná i obětí.

P. Lukasz Szendzielorz

Děti z MŠ Klíček byly na výlovu rybníka Velký bor
V  pátek 7. 11. 2014 jsme vyjeli 
autobusem do  Trnavy na  výlov 
rybníka Velký bor. Těšili jsme se 
už celý týden, a proto jsme hned 
po  příjezdu nedočkavě běželi 
na hráz rybníka. Ten už byl sko-
ro celý vypuštěný. Ve  vodě pod 
hrází rybáři na  loďkách zataho-
vali sítě, které byly plné mrska-
jících se ryb. To byla podívaná! 
Nejdříve se lovili candáti, pak 
přišli na  řadu kapříci, tolstolo-
bici i amurové. Do připravených 
kádí je rybáři posílali přes pěk-
nou vodní skluzavku. Nákladní 
auta je potom odvážela do sádek.
Přišel za námi i rybář, který nám 

vyprávěl zajímavé věci o rybách. 
Také nás navštívila rybářka, která 
nám donesla moc dobrou slad-
kou svačinku. Po ní jsme si mohli 
zblízka prohlédnout různé druhy 
ryb a toho největšího tolstolobika 
jsme si i  pohladili. Na  rozlouče-
nou jsme dostali „rybí pexeso“. 
Zpět do školky se nám vůbec ne-
chtělo. Ale co naplat, naposledy 
jsme se rozhlédli po okolní příro-
dě, zamávali a plní dojmů a zážit-
ků odjížděli. A víte, co jsme měli 
dobrého k  obědu ve  školce? No 
přece rybí polévku. Mňam!
I  nám pedagogům se výlet moc 
líbil. Tímto děkujeme panu Kolá-

řovi z Rybářství Kolář ve Velkém 
Meziříčí i  zaměstnancům, kteří 
se o nás tak pěkně postarali.

Za rok na viděnou. S pozdravem 
Petrův zdar!
Děti a učitelky MŠ, foto: archiv MŠ

Není tomu tak dlouho, co se 
v  Kambale – dobrovolnickém 
centru, které spadá pod Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou –, ladi-
ly poslední drobnosti pro zdárné 
ukončení Tříkrálové sbírky roku 
2014. Čas neúprosně plyne a pří-
prava sbírky roku následujícího je 
již v plném proudu. 
O jaké sbírce je tu vlastně řeč? 
Tříkrálová sbírka je dobročin-
nou sbírkou s  patnáctiletou 
tradicí, kterou na  území okre-
su Žďár nad Sázavou realizuje 
dobrovolnické centrum Kam-
bala. „Nejde o  pouhé vybírání 
peněz na  dobročinné projekty, 
ale o  šíření tradice Tří králů 
doplněné různorodými do-
provodnými akcemi. K  dobré 
přípravě využívá Kambala po-
moci svých dobrovolníků i jed-
norázových pomocníků. Sbír-
ka totiž zasahuje do  81 obcí 
a  měst v  našem okolí,“ sděli-
la ing.  Jana Zelená, ředitelka 
žďárské Charity.

Dobrovolnické centrum Kamba-
la však nefunguje jenom v zimě, 
ale po  celý rok. Dobrovolníci 
pomáhají ve  spolupracujících 
organizacích s  péčí o  uživatele, 
administrativní či technickou 
pomocí. Každé zařízení je spe-
cifické svým zaměřením a věko-
vým spektrem, proto si zájemci 
o  dobrovolnou činnost mohou 
vybrat z široké škály aktivit. Svou 
přítomností na  zařízení pomá-
hají ke zkvalitnění služby, jelikož 
za  uživateli docházejí pravidel-
ně, a tak s nimi tráví smysluplně 
volný čas. V rámci dobrovolnic-
kého centra je realizován pro-
jekt Mládí v akci, kdy si skupina 
dobrovolníků vytvoří zábavný či 
tvůrčí program dle věku zájem-
ců. V blízké době chystá skupina 
děvčat předčítání pro seniory 
s doprovodem zpěvu ve žďárské 
knihovně M. J. Sychry.

Veronika Dobrovolná, koordi-
nátorka dobrovolnického centra 

a Tříkrálové sbírky

Kambala připravuje další 
ročník Tříkrálové sbírky

Díky finanční podpoře Města Velké Meziříčí byla v posledním týdnu 
měsíce října 2014 v Domě dětí a mládeže Velké Meziříčí nově zmoder-
nizována počítačová učebna.
Pro zájemce o počítačovou výuku z řad dětí, studentů, dospělých i se-
niorů je tak k dispozici devět zcela nových, vysoce výkonných počíta-
čů s novou verzí operačního systému Windows 8.1 Pro. Příznivce mo-
derní techniky tato učebna rozhodně nadchne a dovolí jim využívat 
všechny možnosti, které zakoupené počítače nabízejí.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

V DDM zmodernizovali 
počítačovou učebnu

Druhý ročník Makro HoReCa 
kuchařský pětiboj
Výsledky regionálních kol 2. 
ročníku Makro HoReCa kuchař-
ského pětiboje, kde se naši žáci 
utkali na jaře v brněnském Mak-
ru, určily konečné pořadí všech 
soutěžících škol, ze kterých 5 nej-
lepších postoupilo do celostátní-
ho finále. To se konalo před zraky 
návštěvníků v rámci Mezinárod-
ního gastronomického festiva-
lu Gastrofest České Budějovice 
ve dnech 13.–15. listopadu 2014. 
Každá odborná gastronomická 
škola nominovala 2 týmy sklá-
dající se ze 6 studentů – kuchařů 
a 6 studentů – číšníků pro účast 
v soutěži kuchařský pětiboj a pří-
pravu soutěžního menu.
Soutěž se skládala ze dvou částí, 
a  to z  individuální soutěže v do-
vednostních disciplínách oboru 
kuchař a číšník, dále pak z týmo-

vých soutěží. Důležitá v celkovém 
hodnocení byla rychlost, kvalita 
a  především komunikace mezi 
kuchyní a obsluhou restaurace.
Kuchařský pětiboj – každý při-
hlášený reprezentant školy musel 
splnit pět individuálních doved-
nostních disciplín dle zadání: 
krájení 3 ks oloupané cibule (cca 
250 g), krájení pórku (cca 200 g), 
krájení 4 ks brambor (cca 400 g), 
vykostění chlazeného kuřete (cca 
1,3 kg), filetování celého pstru-
ha obecného (kuchaný, cca 400 
g). Dále tým připravil 30 porcí  
menu – výběr ze dvou hlavních 
chodů (pstruh nebo kuře) a jeden 
dezert. Menu nesmělo překročit 
cenovou relaci 75 Kč na  jednu 
osobu. Celková doba soutěže či-
nila 3,5 hodiny, čas na  přípravu 
pokrmů byl 2 hodiny. Tématem 
soutěže byla tradiční česká pod-
zimní kuchyně.

Soutěžní menu
Hlavní chod: kuřecí prsíčko 
supreme na  listech červené řepy 
s  gratinovanými tymiánovými 
bramborami, omáčkou demi gla-
ce a pórkovou pěnou.
Pečené filety pstruha duhového 
s fenyklovým ragú, bramborovo-
-pórkovým pyré a  zeleninovým 
tartarem.
Dezert: dýňový koláček s  tvaro-
hovo-vanilkovou pěnou, doplně-
ný hruškou se zázvorem a skoři-
covou omáčkou.
Tým obsluhy musel splnit dvě in-
dividuální dovednostní disciplí-
ny: přípravu pěti porcí shodných 
vlastních nealkoholických long 
drinků a přípravy 4 porcí espre-
ssa a  4 porcí cappuccina v  urči-
tém čase.
Obsluha v  rozpětí 2 hodin při-
pravila restauraci pro 30 hostů 
a  připravila zadané nápoje, ná-

sledně uvedla hosty a  prováděla 
servis nápojů a  chodů, debaras 
a péči o hosta. 
Tým obsluhy: Gabriela Kanswoh-
lová, Anna Honková, Alena Böh-
mová, Štěpán Šimánek, Marek 
Blažej, Ondřej Pokorný 
Tým kuchařů: Kristýna Zezulo-
vá, Dominika Syslová, Antonín 
Hotárek, Pavel Kabelka, Hynek 
Ráček, Jiří Zouhar
V  celkovém hodnocení tým ku-
chařů vybojoval 3. místo a  tým 
obsluhy také krásné 3. místo.
Všichni zúčastnění si zaslouží 
velkou pochvalu za  odvedenou 
práci, která byla náročná, ale 
věříme, že jim přinesla spoustu 
nových poznatků a  dovedností, 
které jednou využijí ve svém pro-
fesním životě.

Mgr. Eva Čech Cejnková, 
Mgr. Gabriela Bibrová, foto: 

archiv školy

Žáci Světlé soutěžili v kuchařském pětiboji

Posledního října tohoto roku 
přijel poslanec Evropského par-
lamentu za  KDU-ČSL Tomáš 
Zdechovský přednášet na  téma 
Trénink mozku. 14. listopadu po-
tom Pavel Voříšek mluvil o cyklo 
expedici po stopách Cyrila a Me-
toděje nazvanou Cesta k písmu. 
„Chceme, aby o  nás lidé vědě-
li. Rádi jim zprostředkováváme 
nové zážitky. Mají možnost po-
tkat zajímavé lidi. Dozvědět se 
od  nich něco nového, inspirují-
cího,“ říká Veronika Kaštanová, 
předsedkyně Školy umění v Mě-
říně. 
Tomáš Zdechovský mluvil 
o  zkušenostech ze své neuro-
laboratoře. O  tom, co ho ved-
lo k  výzkumu mozku. Jak tedy 
mozek trénovat? „Například 
střelbou. Je třeba spojit jem-

nou motoriku s myslí. A potom 
četbou. Ale pozor, čtěte jenom 
do té chvíle, dokud se vám my-
šlenky nerozutečou k  něčemu 
jinému.“ To jsou ale jenom 
malé střípky toho, to všech-
no se posluchači dozvěděli. 

Z  Oslnovic do  Istanbulu, potom 
přes Soluň zpět na Velehrad. Cel-
kem přes 3 000 km. To zvládnout 
na kole za necelých třicet dnů ne-
chce jenom dobrou kondici, ale 
hlavně odhodlání, motivaci snad 
i trochu tvrdohlavosti. „Jedna věc 

je fyzická síla a  schopnost ty ki-
lometry ujet. Druhá věc je potom 
Boží pomoc ve chvílích, kdy mů-
žete i zapomenout, že právě na tu 
se máte spolehnout. Ono stačilo 
málo a mohlo být všechno jinak,“ 
říká Pavel Voříšek, organizátor 
celé akce. 
„Z  přednášek nyní chystáme 
především pro rodiče povídání 
o první pomoci dětem. A v sou-
časné době nacvičujeme na  ad-
ventní koncerty. Ty proběhnou 
14. prosince ve 14 hodin v Uhří-
nově, v 16 hodin v Měříně a v 18 
hodin v Kamenici. Můžete se tě-
šit na  krásné skladby, zklidnění 
v předvánočním shonu a  tradič-
ně vám po  koncertu nabídne-
me i  skvělý punč,“ dodává ještě 
na závěr V. Kaštanová. 

-vk-, foto: archiv ŠUM Měřín

Přednášky o tréninku mozku a cestě k písmu 
v Měříně nalákaly spoustu zájemců 
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                  Nesa - denní stacionáø

støeda 10. 12. 2014, 9.00-17.00 hod.
Nesa - denní stacionáø

Èechova 1660/30, Velké Meziøíèí

Vás srdeènì zve na  

Kontakt: Nesa - denní stacionáø
Èechova 1660/30, 594 01  Velké Meziøíèí
tel.: 566 522 867, mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz 
http://www.zdar.charita.cz

výrobkù uživatelù 
stacionáøe Nesa

pøedvánoèní 
prodejní 
výstavu  

Doprovodný program: 

aneb zazpívejte si koledy 
s námi - patnáctiminutový koncert uživatelù Nesy, 
zaèátek vždy v 10.00, 11.00 a 13.00 hodin

Po celý den èerstvì napeèené cukroví a voòavý punè.

Vánoèní minikoncert 

1. Rada města vzala na vědomí:
•	 výsledek	hospodaření	společnosti	Technické	
služby VM, s. r. o. za III. čtvrtletí roku 2014
•	 zprávu	o činnosti	a hospodaření	organizace	
Sociální služby města Vel. Meziříčí k 30. 9. 2014
•	 zprávy	o hospodaření	příspěvkových	orga-
nizací města za III. čtvrtletí 2014
•	 výroční	 zprávy	 školských	 příspěvkových	
organizací za školní rok 2013/2014
2. Rada města jmenovala:
Členy do školských rad při základních školách 
takto: Základní škola Velké Meziříčí, Soko-
lovská 470/13 – Miroslav Jágrik, Mgr. Micha-
ela Salašová, Základní škola Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20 – Josef Komínek, ing. Vin-
cenc Záviška, Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055, příspěvková organizace – Jiří 
Michlíček, ing. František Komínek, Základní 
škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mosti-
ště 50, příspěvková organizace – RNDr. Petr 
Vrána, Základní škola a mateřská škola Velké 
Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace 
– ing. Milan Musil
3. Rada města rozhodla: 
o zavedení bezplatné přepravy seniorů  ve věku 
nad 65 let s trvalým pobytem ve Velkém Me-
ziříčí a v jeho místních částech v prostředcích 
MHD Velké Meziříčí s platností od 1. 1. 2015
4. Rada města schválila:
•	 návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	služeb-
nosti inženýrské sítě ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozem-
ku města parc. č. 888/5, obec a k. ú. Mostiště 
u Velkého Meziříčí s právem umístění kabelu 
NN a pilíře NN do pozemku, právem provo-
zování, opravování a udržování, právo zřídit, 
mít a  udržovat na  pozemku obslužné zaří-
zení, provádět na  distribuční soustavě úpra-
vy za  účelem obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. 
Právo bude zřízeno na dobu existence stavby
•	 návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	služeb-
nosti inženýrské sítě ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku 
města parc. č. 5667/1, ulice Nad Gymnáziem, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí s právem umístění 
pojistkové skříně a kabelu NN, právem pro-
vozování, opravování a udržování, právo zří-
dit, mít a udržovat na pozemku obslužné zaří-
zení, provádět na distribuční soustavě úpravy 

za  účelem obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. 
Právo bude zřízeno na dobu existence stavby 
•	 návrh	smlouvy	o smlouvě	budoucí	na zří-
zení služebnosti inženýrské sítě ve  prospěch 
Západomoravské distribuční a. s. k  tíži 
pozemků města parc. č. 3627/84, 6416/1, 
3627/49, 6404/4, 3627/50, 6414, 3627/88, 
na  Hliništích, obec a  k. ú. Velké Meziříčí 
za  účelem umístění lokální distribuční sou-
stavy – kabelové vedení NN a za účelem je-
jího provozování, jejímž obsahem bude prá-
vo zřídit, provozovat, opravovat a  udržovat 
distribuční soustavu na  zatížených pozem-
cích. Věcné břemeno bude zahrnovat právo 
budoucí oprávněné zřídit, mít a  udržovat 
potřebné obslužné zařízení, právo provádět 
na distribuční soustavě úpravy za účelem její 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Slu-
žebnost bude zřízena na dobu technologické 
životnosti kabelového vedení
•	 návrh	 smlouvy	 na  zřízení	 práva	 věcného	
břemene – služebnost inženýrské sítě ve pro-
spěch RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem 
k  tíži pozemků města parc. č. 2264, 2760/1 
a  2769/4, na  ulici Sokolovská, obec a  k. ú. 
Velké Meziříčí s právem uložení přeložky ply-
novodu do  pozemku, právem provozování, 
oprav a  úprav, příp. odstranění tohoto ply-
nárenského zařízení. Služebnost je zřizována 
na  dobu životnosti plynárenského zařízení 
za jednorázovou úhradu 
•	 návrh	 smlouvy	 na  zřízení	 práva	 věcného	
břemene – služebnost inženýrské sítě ve pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice 
k tíži pozemku města parc. č. 2758/10, Nábře-
ží, obec a k. ú. Velké Meziříčí s právem ulo-
žení zemního kabelu NN a pojistkové skříně 
do  tohoto pozemku za  účelem provozování, 
právem opravování a  udržování, právem 
zřídit, mít a udržovat na pozemku potřebné 
obslužné zařízení, provádění úprav za účelem 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
výkonnosti, včetně odstranění. Služebnost je 
zřizována na dobu existence stavby
•	 výpůjčku	poloviny	 sálu	 a kuchyně	dne	2.	
prosince 2014 od 12 do 16 hodin Spolku žen 
Velké Meziříčí za účelem mikulášského setká-
ní s důchodci

•	 předložený	materiál	a vyhlásila	fotosoutěž	
Vánoční město v termínu od 1. prosince 2014 
do 15. ledna 2015 včetně, dle pravidel
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj	 390	 tis.	Kč	–	§	
2212 opravy komunikací, rozdělení: 390 tis. Kč 
–	§	3631	opravy	veř.	osvětlení	na ulici	Druž-
stevní
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	5	tis.	Kč	–	§	6409	
rezerva na dotace a dary, rozdělení: 5 tis. Kč – 
§	 3330	 dar	 pro	 Spolek	 Ludmila,	 farní	 odbor	
Charity Velké Meziříčí, Náměstí 16/18, Velké 
Meziříčí, účel: Mikulášská nadílka pro obyva-
tele domova pro seniory v podobě balíčků
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	3	tis.	Kč	–	§	6409	
rezerva	na dotace	a dary,	rozdělení:	3	tis.	Kč	–	§	
3311 dotace pro členy Divadla Ikaros, účel: pří-
spěvek na pořádání představení Divadla Ikaros
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	3	tis.	Kč	–	§	6409	
rezerva na dotace a dary, rozdělení: 3 tis. Kč – 
§	3429	dotace	sdružení	Agility	Velké	Meziříčí,	
účel: příspěvek na  pořádání 5. ročníku akce 
Bludička Cup 2014, konané dne 20. 9. 2014 
v areálu hotelu Amerika
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 60	 tis.	 Kč	 –	 §	
6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 60 tis. Kč 
–	§	3392	náklady	hrazené	městem	–	Kulturní	
léto 2014 (dofinancování)
rozpočtové	opatření:	 zdroj	8	 tis.	Kč	–	§	3639	
geodetické práce m. č. Hrbov, rozdělení 8 tis. 
Kč	 –	 §	 3412	 geometrický	 plán	 provozního	
domku na hřišti Hrbov
•	 přijetí	 finančního	 daru	 na  základě	 daro-
vací smlouvy uzavřené se společností SATT, 
a. s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou, ve výši 
90.000 Kč s účelem použití na výdaje spojené 
s pořádáním kulturních akcí v  rámci Velko-
meziříčského kulturního léta 2015
5. Rada města souhlasila:
•	 se	zapojením	transferů	účelově	určených,	
přijatých na  účet města v  listopadu 2014, 
do rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2014 
•	 s  uzavírkou	komunikace	na Náměstí	 dne	
30. 11. 2014 (neděle) u  příležitosti konání 
akce Adventní světýlka takto: 6.00–20.00 uza-
vírka spodní komunikace Náměstí, průjezd 
horní komunikací na Náměstí (stavba pódia 
v prostoru před radnicí vedle vánočního stro-
mu), 16.00–18.00 uzavírka celého Náměstí – 
vlastní konání akce.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy ze schůze Rady města  ze dne 26. 11. 2014

Pozvánka na VČELAŘSKOU VÝSTAVU 
4.–9. 12., výstavní sál Klubu kultury Velká Bíteš,

Masarykovo nám. 5, 9–17 hodin
7. 12. – BESEDA O VČELAŘSTVÍ A VČELÍCH PRODUKTECH

Všichni, kteří chtějí udělat radost 
nejenom sobě a svým blízkým, mo-
hou od pondělí 24. listopadu 2014 
navštívit programové oddělení v Ju-
piter clubu (I. patro) nebo  pobočku 
ČSOB banky na Náměstí ve Velkém 
Meziříčí, vybrat si přáníčko a zakou-
pením dárku splnit vánoční přání 
dětí z Dětského střediska v Březejci.
Věříme, že tuto akci podpoříte 
a bude stejně úspěšná jako v minu-
lých letech. Vánoční přání můžete 
splnit nejpozději do středy 17. 12. 2014.                                               -hs-

Vánoční strom splněných  přání

Pozvánka na 
MIKULÁŠSKOU 

BESÍDKU
dne 5. 12. 2014 od 16 hodin 

v Centru Kociánka 
na pracovišti Březejc.

16 hodin – divadelní vystou-
pení uživatelů na motivy 

filmu Pelíšky
17 hodin – za námi přijde 

Mikuláš, anděl a čerti
Po skončení se bude podávat 

tradiční čertovský guláš!
Těší se na vás uživatelé, 

zaměstnanci 
a Spolek rodičů a přátel dětí 

střediska Březejc.

Výchovný ústav pracoviště ve Velkém Meziříčí 
přijme od 1. 1. 2015:

 ▶ Učitele/ku všeobecně vzdělávacích předmětů – aprob. 
     Matematika, TV, ČJ, AJ, OV + speciální pedagogika
 ▶ Psychologa – jednooborové magisterské studium 
     psychologie
 ▶ Asistenta pedagoga pro noční služby 
           – vhodné spíše pro muže, SŠ + kurz pro asistenty pedagoga

Více informací naleznete na www.vuvm.cz/aktualne
Žádosti s přiloženým životopisem 

zasílejte na adresu suchanek@vuvm.cz

Chaloupky vás srdečně zvou na výtvarnou dílnu 
pro rodiče s dětmi

LOUTKOVÉ DIVADLO Z PAPÍRU
Baliny u Velkého Meziříčí neděle 7. 12. 2014 od 14.30

Přijďte si z krabic, papíru a zbytků látek vyrobit 
pod vedením Simony Zezulové loutkové divadlo. 
Cena 50 Kč/divadlo. Nutno se přihlásit předem 
na www.chaloupky.cz/prihlaska-velkemezirici.

Akce se uskuteční v rámci výstavy kouzelný svět dětí.

Máte doma budoucího prvňáčka? 
Nejste si jisti, jak dítě první dny ve škole zvládne? 
Vyzkoušejte MINIŠKOLIČKU. 
Přijďte se seznámit s prostředím školy a dopřejte vašemu dítěti 
možnost zahrát si na malého školáka.
▶ ▶  ČTVRTEK 11. 12. 2014 VE 14.45 HODIN
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA

▶ ▶  STŘEDA 28. 1. 2015 V 15 HODIN
TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA

ZŠ Školní Velké Meziříčí 

Na setkání s vámi se těší paní učitelky 
budoucích 1. tříd Renata Fikrová a Jana Kubátová.
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

platně 800 100 576. Vyplatíme 
i hypotéku, exekuce – vše 

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Vyměním

 INZERCE
řádková, plošná

tel.: 566 782 009
739 100 979

velkomeziricsko@velkomeziricsko

Různé

Seznámení

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina, 

ruština, italština, 
francouzština
▶ individuální, 

▶ skupinové 
▶ kurzy pro děti

▶ doučování studentů
▶ konverzační

▶ příprava ke zkouškám aj.

Kontakt: R. Procházková 
tel.: 602 325 108

www.eco-vyukajazyku.cz

■ Krmítko pro ptáky. Pěkný dá-
rek, cena 400 Kč. Tel.: 608 261 901.

■ Dětský pokoj ve velmi pěkném 
stavu – bílé lamino v kombinaci 
se světlým bukem. Možnost dvou 
postelí, psací stůl a stěna. Celkem 
za 11.500 Kč. Tel.: 777 778 209.
 ■ Kamna Petry (zánovní), lev-
ně. Tel.: 731 136 395.
■ Pšenici a  ječmen, 390 Kč/q. 
Tel.: 606 430 569.
■ Brambory na  uskladně-
ní – bílé Adéla, červené Laura. 
Bez chemického ošetření. Tel.: 
737 477 773
■ Brambory kvalitní salátové 
i  přílohové. Dále prodám pše-
nici a  ječmen. Tel.: 566 521 884, 
605 071 238.
■ Televizor Panasonic TX-
-P42G20E, Full HD, úhl. 107 cm, 
málo používaný, 3 roky, perfektní 
obraz a  zvuk, vhodný na  sport. 
Nutno vidět. Původní cena 
18.600 Kč, nyní 5.000 Kč. Tel.: 
602 952 853.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u nás na Vysočině. Mod-
rý paličák výrazné a  ostré chuti. 
Při dobrém uskladnění vydrží 
do další sklizně. Cena 150 Kč/kg. 
Tel.: 602 396 592.

■ Domácí slivovici, 300 Kč/l. 
Tel.: 733 530 356.
■ Brambory na  uskladnění, od-
růdy Marabel, Belana, Adéla. Dále 
prodám ječmen a  pšenici. Tel.: 
607 299 168, nejlépe po 17. hodině.
■ Krásný pánský oblek tma-
vošedé barvy s  jemným prouž-
kem, materiál 100 % vlna, vel. 
50 (pas 88 cm, délka kalhot 
103 cm) – na  štíhlou postavu. 
Nový, nenošený. Tel.: 724 063 930.

■ Koupím sekačku MF 70. Tel.: 
603 175 774.

■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Protahovačku 30 cm KDR/Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.
■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 
Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 
1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Koupím RD ve Velkém Meziří-
čí nebo Křižanově. Platba hoto-
vě. RK nevolat. Tel.: 725 778 999.
■ Prodám dům ve  Velkém Me-
ziříčí se 2 byty, velkou zahradou 
a  dílnou.Vhodný jako bydlení 

pro větší rodiny nebo pro podni-
kání. Tel.: 777 617 675.

■ Prodáme zahradu na  Fajtově 
kopci o CP 540 m2/– 250 Kč/m2, 
voda, elektřina, oplocení. Dále 
stavební pozemek v  klidné části 
Velkého Meziříčí o  CP 1593 m2 
– 850 Kč/m2 a  nově zrekonstru-
ovanou bytovou jednotku 2+1 + 
komerční prostory o  CP 160 m2 
nedaleko Vel. Meziříčí (vhodné 
pro podnikání). Tel.: 724 100 161.
■ Koupím byt nebo rodinný dům 
ve  Velkém Meziříčí nebo okolí. 
Platím hotově. Solidní jednání. 
Tel.: 724 100 161.
■ Koupím byt 1+1, 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 777 323 005.
■ Prodám pěkný byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí po  celkové rekon-
strukci, zděné jádro, OV, níz-
ké náklady, ihned volný. Tel.: 
777 587 965.

■ Nabízíme pronájem bytu 3+kk 
v Měříně. Volný od prosince 2014. 
Tel.: 608  828  140, 776  079  902.

■ Pronajmu byt 3+1 v ulici Nad 
Gymnáziem. Nájem 6.000 Kč 
+ inkaso. Bližší info na  tel.: 
608 428 099.
■ Pronajmu byt 2+1 ve 2. poscho-
dí na  ul. Gen.  Jaroše, VM. Ná-
jemné 4.250 Kč + energie. Volný 
od prosince 2014. Tel.: 736 665 527.
■ Pronajmu byt 2+kk u Velkého 
Meziříčí. Tel.: 777 617 675.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
3+kk, cihlový,  slunný,  částeč-
ně zařízený, na  ulici Čermáko-
va, volný od  ledna 2015. Tel.: 
606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1 v krásné lo-
kalitě v Mostištích u nemocnice, 
cena pronájmu 6.900 Kč + inka-
so. Tel.: 724 100 161.
■ Pronajmu bezbariérový byt 
2+kk na ulici Čermákova, Velké 
Meziříčí. Tel.: 602 724 079.
■  Hledám pronájem garsonky 
pro 1 nebo 2 osoby, Velké Me-
ziříčí, částečně vybavenou, seri-
ózní jednání. V  případě nabídky 
mě prosím kontaktujte emailem 
s rozměry, foto a cenou za nájem 
(vč. inkasa). Předem děkuji, email: 
mosnerova.jitka@seznam.cz

■ Rozvedený muž z vesnice, bez 
závazků, hledá přítelkyni pro 
pěkné společné chvíle. Vánoce 
ve dvou. Tel.: 773 188 390.
■ Čilý důchodce 65/165 hledá 
ženu k  seznámení od  54–65 let 
z Velkého Meziříčí a okolí k „Vá-
nocům”. Jednou denně lžička 
medu, dělá z dědy neposedu. Tel.: 
737 109 236.

■ Kdo upeče na Vánoce bezlep-
kové cukroví? Tel.: 724 851 044.
■ Doučím francouzštinu. Tel.: 
723 408 932.

■ Vyměním kuchyňský nerez 
dřez (80×60) za  slivovici. Tel.: 
732 751 315.

Prodám

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

 AGADOS spol. s r. o.
– největší český výrobce přívěsů přijme
   do pracovního poměru

PRACOVNÍKA  NÁKUPU
Váš profil:
– SŠ, VŠ technického či ekonomického směru
– AJ, NJ výhodou
Nabízíme:
– perspektivní zaměstnání u silné společnosti
– odpovídající finanční ohodnocení
– zázemí stabilní společnosti s tradicí
– možnost vzdělání a dalšího profesního růstu
– rozvoj založený na vašem výkonu
– zaměstnanecké výhody
   (např.: 13. a 14. plat, týden dovolené navíc,...)

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte:
Agados spol. s. r. o., Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí
p. Petr Ostrý, tel. 566 653 301
e-mail: ostry@agados.cz

Nabízím doučování, 
soukromou výuku 

všeobecné, obchodní 
angličtiny i přípravu 

k maturitě. Dále nabí-
zím klasické regenerační 

a sportovní masáže 
s možností v domě klienta.  

Tel.: 604 849 814 
nebo e-mail 

cejkapetr77@gmail.com

doUčím anGličtinU
tel.: 608 662 781

Nepůjde el. proud:
Dne 4. 12., 8. 12. od  7.30 
do  15.30, 11. 12. od  7.30 
do  15.30 vypnutá oblast Kar-
lov od  křižovatky s  ul. K  Buči 
po odbočku na Dol. Radslavice, 
R-Malec, Agrotechnika, Sani-
mat.                                       -E.ON-

Zveme vás do 

KADEŘNICTVÍ 
ve Velkém  Meziříčí 

Poříčí 11, Dům zdraví 
naproti  rehabilitacím.
Těšit se na vás budou:

 Jana Kolouchová 
tel.: 607 171 355
Aneta Požárová 

tel.: 737 409 203
Otevřeno po–pá  

7.00–17.00
Bez objednání!

ŘEZNICTVÍ KOMÍNEK
KOMENSKÉHO 10/2

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY 

NA VÁNOČNÍ 
ČERSTVÉ CHLAZENÉ 

KRŮTY A UZENÉ KRŮTY

PŘIJMEME UKLÍZEČKU 
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. 

DOPOLEDNÍ SMĚNA. 
Tel.: 603 508 127.

Přijme na středisko agroslužeb do pracovního poměru řidiče.
    Požadujeme: řidičské oprávnění sk. B, C, (C+E), T
 profesní průkaz řidiče
                          flexibilita, spolehlivost
    Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení
  prosperující společnost
  týden dovolené navíc
  nástup dohodou

Žádost spolu s životopisem zasílejte na adresu:
AGROPODNIK, a. s.,Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, 

594 01 Velké Meziříčí,
Kontaktní osoba: stanislav.mokry@agpas.cz

nebo tel.: 603 863 292

AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí

HLAVNÍ ÚČETNÍ

PBS Turbo s. r. o. 
strojírenská společnost z koncernu MAN, výrobce 

turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši, 
vypisuje výběrová řízení na následující volné pozice:

Požadavky:
•	 SŠ/VŠ	ekonomického	směru
•	 Znalost	daňové	a účetní	problematiky
•	 Velmi	dobrá	znalost	MS	Office	s důrazem	na Excel
•	 Nutná	aktivní		znalost	NJ	nebo	AJ	
•	 Samostatnost,	pečlivost,	odolnost	vůči	stresu
•	 Praxe	v oboru	podmínkou
•	 Nástup	dle	dohody

Náplň práce: 
•	 Komplexní	odpovědnost	za účetní,	finanční	a daňovou	oblast
•	 Vedení	účetnictví	podle	lokáních	předpisů	a IFRS,	
	 řízení	firemních	nákladů
•	 Komunikace	s mateřskou	společností	v Německu
•	 Jednání	s auditory,	bankami	a orgány	státní	správy

Svůj strukturovaný životopis posílejte na:
PBS Turbo, s. r. o.,	Ivona	Lundová,	Vlkovská	279,	

595 01	Velká	Bíteš
E-mail:		ivona.lundova@pbsturbo.eu

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

KONSTRUKTÉR
Požadavky:
•	 VŠ	nebo	SŠ	technického	směru,	výhodou	je	zaměření	
 na tepelné stroje nebo spalovací motory
•	 Aktivní	komunikace	v AJ	podmínkou,	NJ	vítána
•	 Práce	v ProEngineeru	podmínkou
•	 Orientace	v technických	normách	a legislativě
•	 Nástup	dle	dohody

Náplň práce:
Práce	v CAD	(modely,	výkresy),	příprava	výrobní	dokumentace
Nabízíme:
•	 Perspektivu	nadnárodní	společnosti
•	 Odpovídající	finanční	ohodnocení
•	 Výkonnostní	odměny	2×	ročně
•	 Příspěvek	na závodní	stravování
•	 Příspěvek	na penzijní/životní	pojištění
•	 Interní	jazykové	vzdělávání
•	 24	dnů	dovolené

Obec Bory nabízí k  pronájmu 
byt 1+1 v  obecní bytovce. Byt 
bude k dispozici od 1. 1. 2015. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. 
566 535 175, nebo e-mail obec-
bory@razdva.cz

FIRMA 
ROSE M
Náměstí 84/8

nabízí
● ZIMNÍ BUNDY ●

● FLAUŠOVÉ KABÁTY ●
vel 38–60

● ZAKÁZKOVÉ ● 
KREJČOVSTVÍ
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Poděkování

Vzpomínky
společenská rUbrika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
  9. 12. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve Velkém Meziříčí)
   – členové VGS

Změna programu vyhrazena.

divadelní sezona jaro 2015

Zubní pohotovost: So 6. 12. a ne 7. 12. MUDr. Olga 
Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, tel.: 774 430 777. 
(www.nnm.cz). Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravu-
sové, Nový Telečkov 30 (cca 10 km od VM), čtvrtek 17.00–neděle 
7.00, tel.: 737 585 224. 

Jupiter club, s. r. o.,  uvede  Taneční večer 

se skupinou LEGENDY SE VRACÍ
Sobota 27.  prosince 2014 od 20.00 hodin 
v sále  luteránského  gymnázia

Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě
Rezervace a prodej na programovém oddělení JC, 

tel.: 566 782 001, 004. Změna programu vyhrazena!

▶ ▶ Divadlo Palace – březen 2015 – PRACHY 
Obrovský balík peněz může člověku naprosto rozvrátit život. Hrají: O. 
Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Nela Boudová a další
▶ ▶ Divadelní společnost APP art – neděle 12. dubna 2015 od 19.30
TEĎ NE – Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postave-
ní, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vů-
bec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka/David Punčo-
chář, Jana Kotrbatá a další
▶ ▶ Klicperovo divadlo Hradec Králové 
středa 22. dubna 2015 od 19.30 hodin – KOULE 
Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se 
k vám… V hlavní roli Pavla Tomicová 
▶ ▶ Studio DVA květen 2015  – HLAVA V PÍSKU 
– Komedie o příběhu, který dojal celé Maďarsko.  Příběh o  lásce až 
za hrob. Hrají: Jan Potměšil a Ivana Chýlková
Rezervace permanentek od 14. ledna 2015. Pokud chcete permanentky 
jako vánoční dárek, vytvoříme vám vánoční poukázky bez místa. Cena 
permanentek bude upřesněna. Změna programu vyhrazena.            -prog-

„V naší škole se věnujeme především dětem. Učíme je hrát na různé 
hudební nástroje, učíme je jazyky. Výtěžek z koncertu v Měříně chce-
me dát hospici právě proto, že i tyto děti budou jednou dospělé a třeba 
právě ony ocení práci hospice, až budou potřebovat postarat se o své 

rodiče. A třeba i ony samy budou za desítky let hospicovou péči po-
třebovat. Jednoduše chceme propojit mládí se stářím,“ říká Veronika 
Kaštanová, předsedkyně Školy umění v Měříně. 
Posláním Domácího hospice Vysočina, který od září otevřel své pra-
coviště také ve Velkém Meziříčí, je především pomoc lidem, kteří se 
rozhodli poslední dny života strávit v  rodinném prostředí. „Péče se 
u každého klienta poskytuje velmi individuálně – dle jeho potřeb. Zá-
kladem je ovšem zajištění zaléčení bolesti, komunikace s obvodním či 
ošetřujícím lékařem, zaučení rodiny, jak o umírajícího pečovat, vyří-
zení příspěvku na péči. Kromě toho také poskytuje domácí zdravotní 
péči, odlehčovací služby, v rámci kterých se často jezdí do domácností 
pomáhat s hygienou nebo dělat doprovod k lékaři. Dále provozuje půj-
čovnu zdravotnických a  kompenzačních pomůcek,“ vysvětluje práci 
hospice Aneta Vrbková, sociální pracovnice. 
Škola umění v Měříně pořádá třetí neděli adventní, tedy 14. prosince 
2014, rovnou tři koncerty. Ve 14 hodin si žáky a lektory můžete po-
slechnout v  kostele Povýšení svatého Kříže v  Uhřínově, v  16 hodin 
proběhne právě charitativní koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Měří-
ně a v 18 hodin v kostele sv. Jakuba v Kamenici u Jihlavy. Zazní tóny 
chrámových sborových skladeb, flétnových i  kytarových souborů 
a chybět nebudou ani skladby sólové.                                                   -šum-

Výtěžek z koncertu darují hospici

Dne 8. prosince to bude už 5 smutných let, co nás navždy opustil náš 
milý manžel, tatínek a dědeček, pan 

Josef Procházka ze Lhotek.
Vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Děkujeme všem přátelům, kamarádům a spolupracovníkům, 
kteří doprovodili na poslední cestě vzácného člověka, pana 

Tomáše Šujana. 
Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.

Rodina Šujanova

Světlou památku naší obyčejně 
neobyčejné maminky a  babičky, 
paní

Marie Jašové 
z Velkého Meziříčí, 
uctíme tichou vzpomínkou 
7. prosince 2014, kdy uplyne 10 
let od jejího předčasného úmrtí.

S láskou a vděčností zůstávají 
dcery s rodinami.

DUO  JAMAHA
Zajištěna autobusová 

doprava z Třebíče 
do Velkého Meziříčí a zpět.

Nástupní místa v Třebíči 
od Alfy a Atomu.

Více info na tel.: 605 934 742.
Předprodej:  

Pivnice Klubovka Vysočina, 
Kpt. Jaroše 736, Třebíč, Sazka, 

Karlovo nám. 54, Třebíč, 
Jupiter club, Náměstí 17 VM, 

Obuv Tilia, 
Masarykovo nám. 36, Jihlava

Dne 30. 11. 2014 jsme si připo-
mněli nedožité 65. narozeniny 
pana 

Petra Heneše,
zástupce ředitele pro praktické 
vyučování na  SŠŘS, který se za-
sloužil o rozvoj učňovského škol-
ství ve  Velkém Meziříčí a  jeho 
okolí. 

S úctou vzpomínají bývalí 
zaměstnanci Střední školy 

řemesel a služeb.

Chaloupky vás srdečně zvou na výstavu 
KOUZELNÝ SVĚT DĚTÍ

Baliny u Velkého Meziříčí 29. 11. 2014–11. 1. 2015
Výstava je otevřena o víkendech od 10 do 17 hodin ve všedních 
dnech po objednání na tel.: 564 034 536. Vstupné dospělí 60 Kč 

(děti do 3 let zdarma), rodinné vstupné 180 Kč.
7. 12. – 14.30 hodin výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 

Loutkové divadlo z papíru
14. 12. – 10–17 hodin jarmark, možnost zakoupení výrobků 

od vystavovatelů
11. 1. – 14.30 hodin novoroční koncert

Dne 28. 11. 2014 jsme doprovodili na poslední cestě našeho drahého, 
pana 

Jaroslava Kamenského z Dolních Radslavic.

Všem přátelům a známým patří náš dík za účast na pohřbu, 
květinové dary a slova útěchy.

Manželka a děti s rodinami

Poděkování za poslední rozloučení

V pátek 28. listopadu zemřel po 
delší nemoci pan 

PhDr. Arne Němec,
který byl dlouholetým dopisova-
telem týdeníku Velkomeziříčsko.

Redakce si jeho spolupráce ceni-
la, za což mu patří náš dík.

Redakce Velkomeziříčska

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
pořádá v pondělí 8. prosince 17.00–18.30 hodin 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY
SCRAPBOOKING – VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

přáníčka, kartičky, krásné papíry, doplňky, cvočky
Nutno přihlásit se předem na tel.: 566 781 853 do 5. 12., 

s sebou přezůvky, cena 40/70 Kč         www.ddmvm.cz

PÁTEČNÍ PODVEČER v KATOLICKÉM DOMĚ
16 000 KILOMETROVEJ VEJŠLAP

16 090 km dlouhou pěší pouť ze Dvora Králové nad Labem 
do španělského Santiaga de Compostela, italského Říma a Jeru-

zaléma v Izraeli za každého počasí, krok za krokem dál a dál vám 
představí poutník Petr Hirsch

6. PROSINCE 19.30 KATOLICKÝ DŮM KŘIŽANOV
                                                                                       Vstupné dobrovolné



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 43 | 3. pRosInce 2014 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 43 | 3. pRosInce 2014

▶ Novoroční koncert s přípitkem – 14. 1. 2015
– Moravské klavírní trio a operní hosté  
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha violon-
cello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, další sólisté v jednání
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot , Jana Kopi-
cová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015  
Jiří Jahoda (housle), Pavla Jahodová (violoncello)

Více informací získáte v Jupiter clubu, na programovém oddělení, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004 (005, 001). www.jupi-
terclub.cz, www.hudbamezirici.cz, www.globart.cz. 
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talento-
vaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti s kon-
certy špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém 
našeho hudebního školství. Všechny koncerty se konají v sále Jupiter 
clubu v 19 hodin. Změna programu vyhrazena.                                  -prog-

kino jUpiter clUb – prosinec

● ● Středa 3. 12. v 19.30 hodin
CO JSME KOMU UDĚLALI
Středa 3. 12. v 19.30 hodin
CO JSME KOMU UDĚLALI?
Čtyři svatby a  dva na  umření. 
Režie: P.  Chauveron. Hrají: Ch. 
Clavier, Ch. Lauby, A. Abittan, M. 
Sadoun a  další. Komedie Francie 
2014, původní znění, české titulky. 
Vstupné: 100 Kč, 97 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
● ● Čtvrtek 4. 12. v 19.30 hodin
LABYRINT: ÚTĚK
Režie: W. Ball. Hrají: D. O’Brien, 
T. Brodie-Sangster, K. Scodelario, 
W. Pulter a  další. Akční, sci-fi 
thriller USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. Vstupné:  90 Kč, 
114 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.
● ● Sobota 6. 12. v 19.30 hodin
POHÁDKÁŘ
Režie V. Michálek, předloha B. 
Nesvadbová (kniha). Hrají: J. 
Macháček, A. Geislerová, E. Her-
zigová, A. Linhartová, J. Dvořák, 
M. Hádek. Romantické drama ČR 
2014. Vstupné: 100 Kč, 90 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
● ● Neděle 7. 12. v 16 hodin
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Jsou připravení kdykoliv a  kde-

koliv zasáhnout i při sebemenším 
ohrožení světa. Animovaná dob-
rodružná komedie USA 2014, 
dabing. Vstupné: 120 Kč dospělí, 
100 Kč děti, 90 minut.
● ● Čtvrtek 11. 12. v 19.30 hodin
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Když je vám „náct“, máte v  ži-
votě přece jen jiné priority. Re-
žie J. Nvota. Hrají: R. Labuda, L. 
Šafránková, M. Lasica, O. Vetchý, 
M. Noga. Rodinný film ČR 2014. 
Vstupné: 110 Kč, 102 minut, mlá-
deži přístupný.
● ● Pátek 12. 12. v 19 hodin
INTERSTELLAR
Režie Ch. Nolant. Hrají: M. 
McConaughey, A. Hathaway, W. 
Devane. Sci-fi dobrodružný film 
USA, Velké Británie 2014. Vstup-
né: 100 Kč, 169 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.
● ● Sobota 13. 12. v 17.30 hodin
● ● Neděle 14. 12. v 15 hodin
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Hobit: Bitva pěti armád“ uzaví-
rá epické dobrodružství Bilbo 
Pytlíka, Thorina Pavézy a skupi-
ny trpaslíků. . Režie P.  Jackson, 
předloha J R. R. Tolkien (kniha). 
Hrají: Hrají: B. Cumberbatch, M. 
Freeman, E. Wood, E. Lilly, H. 

Weaving, O. Bloom, L. Evans, C. 
Blanchett, I. McKellen, Ch. Lee, 
B. Connolly, I. Holm, J. Nesbitt. 
Dobrodružný fantasy film USA, 
Nový Zéland.
Vstupné: 120 Kč, 195 minut, mlá-
deži přístupný.
● ● Pondělí 22. 12. v 17 hodin
HUNGER GAMES: SÍLA 
VZDORU / 1. část
Režie F. Lawrence. Dobrodružný 
scifi thriller USA, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
125 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.
● ● Pondělí 22. 12. v 19.30 hodin
ŠŤASTNÁ
Život a  láska se zahrát nedají, ty 
se musí prožít… Hrají: A. Daň-
ková, D. Kraus, A. Krejčíková, 
J. Hrušínský, M. Kružíková, D. 
Morávková, L. Krbová, A. Lexová 
a další. Romantická komedie ČR 
2014.Vstupné: 90 Kč, 75 minut, 
mládeži přístupný.
● ● Neděle 28. 12. v 17 hodin
TŘI BRATŘI
Pohádka nabízí spoustu dobro-
družství, překvapivých situací, 
ale také laskavého humoru. Děj 
filmu, včetně známých a  oblí-
bených písniček, které ve  filmu 

zazní, pochází z pera Z. Svěráka 
aj. Uhlíře. Hrají: I. Chýlková, O. 
Kaiser, M. Táborský, J. Lábus, Z. 
Norisová, D. Matásek, T. Klus, 
V. Dyk, Z. Piškula, Z. Svěrák, 
B. Polívka, M. Vladyka. Režie: 
Jan Svěrák. Scénář: Zdeněk Svě-
rák. Pohádka pro děti, ČR 2014.                                                                                                                                            
Vstupné: 90 Kč, 86 minut, mláde-
ži přístupný.
● ● Neděle 28. 12. v 19.30 hodin
● ● Pondělí 29. 12.  v 19.30 hodin
HODINOVÝ MANŽEL
Režie a scénář T. Svoboda. Hrají: 
D. Novotný, B. Polívka, D. Matá-
sek, L. Latinák, J. Čvančarová, Z. 
Norisová, E. Holubová, A. Hryc, 
N. Divíšková, L. Vlasáková, V. 
Fridrich, S. Babčáková, L. Za-
hradnická. Komedie ČR 2014.
Vstupné: 120 Kč, 100 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  vstupenky lze za-
koupit také na programovém od-
dělení Jupiter clubu, Náměstí 17, 
VM, po–čt 8–16, pá 8–14 hodin.

VÁNOČNÍ KONCERT 
JAKUBA SMOLÍKA

středa 17. prosince 2014 19.30 hodin v kinosále JC
Vstupné v předprodeji 320 Kč, na místě 370 Kč

Rezervace a prodej probíhá na programovém oddělení JC, 
tel.: 566 782 001, 004.

Změna programu vyhrazena!

KONCERT  MICHALA DAVIDA
sobota 31. 1. 2015  nový velký sál Jupiter clubu

Cena 450 Kč. Prodej vstupenek 
a více info na tel.: 566 782 004, 005, 001, 

programové oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, VM

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí zve 
všechny malé diváky na pohádku TŘI SNĚHULÁCI, DIAMANTO-
VÁ SEKYRA. Sobota 13. prosince 2014 v 15 hodin malá scéna Jupi-
ter clubu. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupenek na tel.: 566 782 004, 
566 782 001, programové oddělení Jupiter clubu, po–čt 8–16 hodin, 
pá 8–14 hodin. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po před-
chozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté jsou dány vstu-
penky do volného prodeje.                                                                     -hs-

TRADIČNÍ  VÁNOČNÍ  KONCERT
neděle 14. prosince 2014 od 15.00 a od 18.00 

pondělí 15. prosince od 18.00 hodin
sál luteránského gymnázia

Vstupné: 110 Kč. Prodej vstupenek na programovém oddělení 
JC, tel.: 566 782 004, 001.

Pozvánka do ateliéru...
Malíř Ludvík Tunkr zve zá-
jemce na prohlídku svých ob-
razů do ateliéru v Osové Bítýš-
ce.  Nutno přihlásit se předem.
Tel.: 777 204 924

Pozvánka do loutkového 
divadla

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí nabízí Pohodové taneční pro dospě-
lé – taneční hodiny pro dospěláky, kteří doplňují své taneční umění 
a vzdělání. Kurzy jsou určeny pro pokročilé (všech věkových kategorií). 
Přijměte pozvání do prostor nového velkého sálu Jupiter clubu s na-
bídkou výuky standardních, klasických, moderních a latino-párových 
tanců. Výuku vede Vlasta Buryanová z Taneční školy Starlet Brno. Jde 
o 6 večerů, začátek v pondělí 19. ledna 2015, ukončení 2. března 2015.
Zápis pouze v párech, cena 1.250 Kč/taneční pár, dnem výuky je pon-
dělí ve  21 hodin, ukončení ve  23 hodin. Uzávěrka přihlášek 16. 1. 
2015. Tel.: 566 782 004, 001, program@jupiterclub.cz.

Pohodové taneční 
pro dospělé

kph – sezona 2014/2015

Vánoce, Vánoce 
přicházejí... 

VÁNOČNÍ  VÝSTAVA V MORAVCI
13.–14. 12. 2014    9–17 hodin

KULTURNÍ DŮM MORAVEC
práce dětí z MŠ, quillingové výrobky, malovaná trička, dětské 

oblečení, perníky, háčkované ozdoby, šály, pečené čaje, 
patchworkové výrobky, keramika, plstěné ozdoby, drátkované 

výrobky, korálkové ozdoby, bylinkové sirupy...
TVOŘIVÉ DÍLNY: 

sobota 14–16 hodin – vánoční obrázek ubrouskovou technikou 
(15 Kč)

neděle 14–16 hodin – stromeček ze šišek (15 Kč)
Srdečně vás zve Spolek holek Moravec ZO ČSŽ

Více info tel.: 
566 782 001 (004)

Spolek žen Velké Meziříčí 
a Jupiter club, s. r. o., 
Velké Meziříčí zvou na výstavu 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ..., 
luteránské gymnázium, pondělí 8. 12. až středa 10. 12. 2014.

Na výstavě uvidíte výtvory šikovných občanů ve věku od 5 do 100 let. 
Např. výrobky z těsta, papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, 
korálků, ze slámy, včelího vosku, vlny, příze a dalších přírodních mate-
riálů. To vše v krásné vánoční výzdobě i s ukázkami vánočního stolo-
vání. Několik vystavovatelů můžete pozorovat při práci, řadu výrobků 
si můžete zakoupit. Těšíme se na vás, na příznivce vánočního tvoření! 
Vstupné dobrovolné!  Změna programu vyhrazena!                                -hs-

TASOVSKÝ  VÁNOČN Í  KONCERT

Mediální partner týdeník

20. prosince 2014 – Sokolovna Tasov
Účinkující:

Vendula Příhodová & hosté
16.30 hodin program ve dvoře
17.00 hodin odpolední koncert
19.00 hodin program ve dvoře

19.30 hodin večerní koncert
Předprodej vstupenek v hospůdce U Dalasa

 a MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. Cena místenky je 100 Kč.
Pořadatel koncertu: TJ SOKOL TASOV 

ve spolupráci s OÚ TASOV
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Woolloomooloo Bay – La Buca-
ñeros 1:1 (1:0) 
Woolloomooloo Bay vkročilo 
do  zápasu velmi aktivně a  brzy 
vykombinovalo k  několika utě-
šeným střelám. První gól padl 
z  kopačky Petra Cipryse v  19. 
minutě po  bleskovém uvolnění 
na  pravé straně. Libor Smejkal 
si svou svatyni chránil doslo-
va vlastním tělem. To potvrdil 
ke  konci poločasu, když vytěs-
nil ostrou střelu „Australanů“ 
nosem a musel si nechat ošetřit 
zkrvavenou ránu.
V druhém dějství jsme viděli po-
dobně atraktivní hru jako v polo-
čase prvním, jen „Bukanýři“ pře-
vzali iniciativu a podařilo se jim 
srovnat na 1:1 Edou Smejkalem.

Bratři Smejkalovi tedy dovedli 
utkání do cenné remízy, kterou ale 
dozajista bere i půlmistr soutěže.
Liga mužů
Attaco – FC Wiegel VM 1:7 (1:1)
La Bucañeros – Kašpaři 4:2 (1:2)

Slza VM – Botafogo 0:2 (0:1)
Santus – Pobřeží kocoviny 2:1 
(1:0)
FC United VM – Kittydogs Uni-
ted 2:2 (2:1)
Střelci branek
Durda Radek – Woolloomooloo 
Bay 6 zápasů/23 branek
Horký Jindřich – FC Wiegel VM 
8/19
Ráček Hynek – Attaco 9/14
Komínek David – Woolloomoo-

loo Bay 9 zápasů/11 branek
Žluté karty
Liška Patrik – Attaco 4
Pavlíček Vojtěch – Botafogo 3
Procházka D. – FC United VM 3
Smejkal Eduard – La Bucañeros 3
Jůda Zdeněk – Santus 3
Červené karty
Hrabálek Tomáš – Attaco 1
Lubomír Štreit – Kašpaři VM 1
Liška Patrik – Attaco 1 

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

Nábor do házené
Zveme do  svých řad chlapce 
a děvčata narozené 1998–2008. 
Tréninky dívky pondělí a stře-
da 15.00–19.30, chlapci úterý 
a čtvrtek 16.00–17.30 ve spor-
tovní hale za Světlou.  

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol Kostelec na Hané – TJ 
Sokol VM 29:27 (14:11)
Meziříčští házenkáři sehráli 
v dalším venkovním utkání opět 
vyrovnaný souboj. Bohužel ten-
tokrát vyšli bodově naprázdno 
a ztrácejí jeden na první příčku.
Úvod utkání byl velmi vlažný 
v nasazení a tempu našich hráčů. 
Do  9. minuty sice drželi vedení 
4:5, následně ale soupeř získal 
převahu a  vytvořil si čtyřbran-
kové vedení. Naše družstvo ne-
bylo důrazné na  obraně a  navíc 
nás trápila koncovka ze střední 
vzdálenosti. V  25. minutě vedl 
Kostelec již 14:8. Díky bojovnosti 
a střelecké chuti Víti Večeři se do-
kázalo naše družstvo dotáhnout 
na poločasový rozdíl 14:11.

Do  druhé půle vstoupilo naše 
družstvo lépe. Zlepšenou kom-
binací v útoku se podařilo dostat 
na dostřel jediné branky. Bohužel 
přišla série vyloučení na  obou 
stranách. Obě družstva více dis-
kutovala s rozhodčími, než hrála 
a  hra ztratila na  plynulosti. To 
více vyhovovalo domácím a opět 
dokázali brankově odskočit. Naši 
střelci vyšli z koncentrace a ve 49. 
minutě svítilo na ukazateli skóre 
25:21. zlepšená obrana, za kterou 
se dařilo Ondřeji Poulovi, přines-
la vyrovnání nejdříve na  25:25 
a následně na 26:26. Pak ale opět 
přišla vyloučení našich hráčů 
a  některé nepřesné výroky roz-
hodčích a místo dramatické kon-
covky soupeř odskočil na  29:26. 
V poslední minutě už se podařilo 

našim hráčům jen zkorigovat 
na konečný výsledek 29:27.
Dnešní utkání nezastihlo naše hrá-
če v nejlepším rozpoložení. K dob-
rému výkonu Ondřeje Poula se 
přidal pouze Víťa Večeřa. Ostatní 
hráči zůstali za svými možnostmi. 
Nedokázali jsme se v utkání dostat 
do většího vedení, abychom se vy-
hnuli tahanicím, které provázely 
nepřesné výroky rozhodčích a ná-
sledné diskuze. Hra byla velmi roz-
kouskovaná a dobré házené k vidě-
ní moc nebylo.
V  posledním kole svede naše 
družstvo mužů souboj o  první 
příčku s družstvem HK Ivančice, 
které jsou nyní na prvním místě 
o jediný bod.
7m hody 2/2:2/2 vyloučení: 7:9, 
ČK 1:2, počet diváků 78.

Sled branek: 2:1, 4:5, 9:6, 13:8, 
14:11, 16:15, 18:17, 21:19, 25:21, 
26:26, 29:27.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Večeřa Vítězslav 
(8), Strašák Pavel (7/2), Kaš-
tan Jiří (3), Matušík Roman (2), 
Pavliš David (2), Bezděk Jakub 
(2), Necid Miloš (2), Živčic Pavol 
(1), Lečbych Jan, Fiala Martin, 
Kříbala Pavel, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Vo-
dák Petr. 
1. Ivančice 10 8 0 2 283 :224 16
2. V. Meziříčí  10 7 1 2 294:263 15
3. Juliánov  9 7 0 2 278:242 14
4. Hustopeče 10 5 1 4 294:264 11
5. Napajedla 10 5 1 4 297:286 11
6. Kostelec n. H. 9 5 0 4 246:228 10
7. Prostějov 10 3 4 3 292:290 10
8. Maloměřice  10 5 0 5 277:276 10
9. SK Kuřim  10 3 1 6 258:314 7
10. Brno B 9 3 0 6 276:291 6
11. Telnice 9 1 1 7 200:250 3
12. Bohunice B 10 1 1 8 239:306 3

Házenkáři v Kostelci na body nedosáhli

-šid-

Krajský přebor Vysočiny 
2. kolo: SB Světlá nad Sázavou A – Spartak VM A 5,5:2,5
Body hostů: Kopr 1 – Vojtěch, Nedoma a Čtveráček po 0,5 – Mrazík, 
Denk, Kučera a Jan 0 b.
Domácí tým byl lepším; koneckonců, nešlo o žádné překvapení, vždyť 
Světlá se dala považovat za poměrně jasného favorita.
V  zápase, ve  kterém TJ Náměšť n. Osl. porazila Jiskru Humpolec 
A v poměru 5:3, bodovali za vítězné domácí také velkomeziříčští ša-
chisté Čížek a Vít Kratochvíl, a to naplno (oba po 1 bodu).
Devítičlennou tabulku vede Jiskra Havl. Brod A (4 b./skóre 10,0) před 
Světlou n. Sáz. A (4 b./9,5) a Náměští n. Osl. (4 b./9,0); Spartak VM 
A zaujímá 6. příčku celkového pořadí (1 b./6,5). 3. kolo se koná v ne-
děli 7. prosince a Meziříčí přivítá v kavárně Na Poříčí v 9 hodin kolek-
tiv Spartaku Pelhřimov A.
Regionální soutěž Vysočiny/skupina Východ
3. kolo: Spartak VM B – Sokol Nové Veselí 3,5:1,5
Za úspěšné meziříčské béčko nastoupili Dvořák D., Urbánek a Dvořák 
J. (po 1 bodu), Dohnalík (0,5 b.) a Zeman (0 b.).
ŠK Bystřice nad Pernštejnem – Spartak Velká Bíteš 1:4
Bíteš, vykradená ve  2. kole Jámami, nyní zdárně vyloupila Bystřici 
(za hosty Šilhan, Kincl a Bárta po 1 bodu, Grégrová a Skula po 0,5 b.).
Sokol Jámy – TJ Žďár nad Sázavou D 5:0
Po dohodě obou týmů sehráno ve Žďáře (Rosecký, Prášil, Pařil, Peli-
kán a Kunc po 1 bodu).
Ve 4. kole 7. prosince se spolu v derby utkají Vel. Bíteš a VM B (bíteš-
ská klubovna u zimního stadionu na Tyršově ulici, 9 hodin).
Šestičlennou tabulku vedou Jámy (9 b./skóre 11,5) před Bíteší (6 
b./10,5) a Meziříčím B (6 b./8,5); následuje Bystřice (6 b./7,0), Nové 
Veselí (0 b./5,5) a Žďár D (0 b./2,0). 

Naši šachisté ve Světlé 
nad Sázavou pohořeli

-vp-

Loňský vicemistr malé kopané VM 
remizoval s mistrem

O  minulém víkendu nás navští-
vili naši přátelé z basketbalového 
klubu BK Pezinok, pod vedením 
trenéra Vladimíra Kuzněcova 
(vynikající hráč BK Pezinok 90. 
let a přelomu století). Utkání byla 
pro oba týmy přípravou před dal-
ším kolem ligy juniorů o  násle-
dujícím víkendu. 
BK VM – BK Pezinok 58:70 
(9:14, 26:33, 44:54)
BK VM – BK Pezinok 52:85 
(13:19, 22:46, 35:65)
Sobotního a  nedělního zápasu 
se zúčastnilo pouze 10 hráčů, je 
škoda pro ostatní nezúčastněné, 
kteří nevyužili šanci si vyzkoušet 
své individuální a  herní doved-
nosti v přátelském zápase, ve kte-
rém mohli dostat tak drahocenné 
minuty v  utkání dobré úrovně. 
Oba týmy byly vyrovnané, ale 
hráči BK Pezinok ukázali větší 
bojovnost a  rvavost, úspěšněj-
ší střelbu a  téměř stoprocentní 
střelbu trestných hodů. Toto 

všechno našim hráčům chybělo, 
přistupovali k zápasu laxně a ně-
kteří hráči mi připadali duchem 
jinde, řekl trenér Pavel Kučírek. 
Každý hráč se musí zamyslet 
sám nad sebou a  ve  své hlavě si 
srovnat, čeho chce dosáhnout 
ve  sportu a  v  danou chvíli být 
mentálně přítomen při činnosti, 
kterou provozuje (trénink, utká-
ní).  V  dnešní době, kdy mladá 
generace má „všechno“ a ze všech 
stran (rodina, škola, kamarádi 
a  kamarádky) je jim podsouvá-
no, jak jsou dobří, je to problém. 
„Nemají se“ v životě a ve  sportu 
o co poprat a všechno mají „sko-
ro zadarmo“.
V  první polovině utkání naši 
hráči drželi krok i přes různé ne-
přesnosti v přihrávkách, střelbě, 
prohrávali pouze o 7 bodů. V so-
botním zápase se našim hráčům 
v  5. minutě čtvrté čtvrtiny po-
dařilo stáhnout až na  rozdíl 4 
bodů, ale opět se přestalo dařit 

a  soupeř zpečetil naši porážku 
trestnými hody v  poslední mi-
nutě utkání.
Body: Vojtěch Dufek 12 TH 4/2, 
Matěj Vrtal 12 TH 8/4, Jan Sladký 
11, Jakub Mikoláš 7 TH 2/1, Mar-
tin Šmíd 6, Daniel Klapal 4, Jan 
Sýkora 4, Tomáš Chovan 0, Jaro-
slav Rosa 0, Jan Mikoláš 0.
Na nedělní zápas byli hráči nabu-
zeni sobotní porážkou. Raketový 
nástup mladíčka Jana Sýkory, 
který během čtyř minut nasázel 
soupeři 7 bodů, způsobil vedení 
7:3, ale to bylo vše. Pak převládla 
laxnost, pomalý návrat do  obra-
ny, odstrašující střelba ze střední 
vzdálenosti a  v  neposlední řadě 
tragická střelba trestných hodů. 
Jakub Mikoláš z 5 trestných hodů 
nedal žádný a  neustále ztrácel 
koncentraci na  hru, kvůli svým 
neustálým připomínkám a  dive-
ní rozvrátil morálku celého týmu. 
Stále si nemůže zvyknout na tvr-
dou hru a bohužel není sám. „Je 

pořád co napravovat a zlepšovat,“ 
podotkl trenér Pavel Kučírek.
Body: Matěj Vrtal 18 TH 3/2,Jan 

Sýkora 9 TH 5/2,Tomáš Ferdan 
8, Jan Sladký 5 TH 4/3, Martin 
Šmíd 4 TH 2/0, Jan Mikoláš 4, 

Adam Ostrý 2 TH 4/2 Jakub Mi-
koláš 0 TH 5/0, Lukáš Ivančík 2, 
Daniel Klapal 0.

Basketbalisté doma odehráli přátelské utkání se Slováky

Daniel Klapal zachraňuje situaci pod svým košem. Foto: archiv BK

 -rap-

1. Woolloomooloo Bay 10 8 2 0 87:13 26
2. Botafogo 10 8 1 1 33:26 25
3. FC Wiegel VM 10 6 2 2 42:21 20
4. La Bucañeros 10 6 1 3 39:21 19
5. Attaco 10 4 2 4 41:43 14
6. Kašpaři VM 10 3 3 4 21:28 12
7. Kittydogs United 10 3 3 4 32:50 12
8. FC United VM 10 3 2 5 25:35 11
9. Pobřeží kocoviny 10 1 3 6 14:41 6
10. Santus 10 2 0 8 24:54 6
11. Slza VM 10 1 1 8 15:41 4

Vánoční 20. ročník biliárových 
dvojic 20. prosince v  herně re-
staurace U Kozů
Rozlosování tohoto turnaje 
se uskutečnilo 10. listopadu 
za  účasti všech hráčů. V  celé 
bohaté historii se zúčastnilo cca 
25 hráčů. Nejvíce vítězství v celé 
historii turnaje získal Miroslav 
Badalík, který zvítězil celkem 
9×. Tímto výsledkem je proto 
považován za  velkého favorita. 
Na druhém místě s vysokým od-
hadem úspěšnosti jsou hráči Ivo 
Vávra a Jaroslav Melichar. Ostat-
ní hráči turnaje mohou jen mile 
překvapit.
Nad letošním 20. ročníkem pře-
vzala záštitu restaurace U  Kozů. 
Mimo tento zajímavý sport biliár 
si v  herně restaurace hrají celo-
ročně i  šachisté své mistrovské 
soutěže. Datum turnaje – sobota 
20. 12. 2014, 9–18 hodin. Na tur-
naji bude malá výstavka s fotodo-
kumentací jednotlivých ročníků 
se vzpomínkou na ty hráče, kteří 
již nežijí.

Letos proběhne 
výroční vánoční 
turnaj v biliáru 

Zdeněk Horák

2. liga mladší dorost Morava
Tatran Litovel – TJ Sokol VM 
29:28 (11:13)
V desátém kole sehrálo družstvo 
dorostu utkání proti Litovli. Obě 
družstva měla shodně deset bodů 
a tak se čekal vyrovnaný souboj. 
Úvodní branku sice vstřelilo do-
mácí družstvo, pak už jsme se 
ujali vedení a diktovali tempo hry. 
Několik skvělých zákroků Vojty 
Drápely a pohledných akcí v úto-
ku znamenalo v 19. minutě vedení 
5:10. Soupeř si bral oddechový čas 
a  pokoušel se naše útočné snahy 
rozbít osobní obranou na  Tomá-
še Stupku. Hráli jsme svoji hru 
a  do  27. minuty drželi pětibran-
kový náskok, nepřesným zakon-
čením jsme dovolili soupeři snížit 
na poločasový rozdíl 11:13.
V  druhé půli hráli domácí hou-
ževnatě a dokázali srovnat. Zkon-
centrovali jsme se. Opět jsme 
vycházeli z trpělivé obrany, dobře 
jsme kombinovali v  útoku a  vy-
tvořili si tříbrankové vedení. To 

jsme udržovali až do  28. minuty, 
kdy jsme hned po sobě byli velmi 
přísně vyloučeni do  čtyřech hrá-
čů. Domácí situaci využili a v po-
slední minutě otočili na  28:27. 
Filip Svoboda dokázal srovnat, 
ale soupeř pět vteřin před koncem 
opět udeřil do  oslabené obrany 
a stanovil konečný výsledek 29:28.
Smolná porážka s podporou nás 
odsunula na sedmé místo. V po-
sledním kole „podzimu“ se utká-
me doma s Ivančicemi.
7m hody 5/3:1/1 vyloučení: 4:9 
navíc Janíček ČK za  3×2 min, 
diváků 56. Sled branek: 1:2, 3:5, 
5:10, 8:12, 11:13, 15:15, 17:20, 
20:24, 24:27, 28:28, 29:28
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – 
Stupka Tomáš (8/1), Svoboda 
Filip (6), Ambrož Michael (4), 
Frejlich Tomáš (4), Macoun Filip 
(3), Pažourek Tomáš (2), Janíček 
Martin (1), Rous Václav, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr. 

Házenkářský dorost 
v Litovli neuspěl

-šid-
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stolní tenis

TJ Náměšť nad Oslavou – HHK 
VM B 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)
Rozhodčí: Fiksa – Berger, Lisa. 
Branky: 4. Tóth, 5. Kejda (Fiala), 
12. Kejda (Doležal, Fiala), 36. Ně-
mec (Krčál), 39. Tóth (Sázavský 
M.) – 18. Bulička (Frühauf), 19. 
Tůma (Pokorný), 23. Válek (Kří-
pal, Bulička), 55. Chlubna (Tůma). 
Vyloučení: 6:6. Využití: 1:2. Osla-
bení: 1:0. Střely na branku: 36:35. 
Sestava HHK VM: Šeba (Štourač) 
– Bulička, Válek – Kudláček M., 
Pokorný – Invald, Bradáč – Hubl, 
Frühauf, Křípal – Chlubna, Musil, 
Tůma – Kamas M., Kampas J.
HC Veverská Bítýška – HHK 
VM B 6:4 (2:1, 3:0, 1:3)
Rozhodčí: Pekárek, Brabec. Divá-
ků: 25. Branky: 16. Živný V. (Živ-
ný P.), 19. Hakl M., 25. Dudák, 26. 
Živný P.  (Živný V.), 37. Živný V. 
(Slanina), 60. Hakl M. (Živný V.) 
– 9. Bradáč (Střecha L.), 43. Musil 
(Křípal, Kudláček M.), 45. Tůma 
(Barák, Bulička), 45. Musil (Křípal, 
Pokorný). Vyloučení: 6:6, navíc 
Kadlec 10+10 minut za nesportov-
ní chování – trestné střílení za pod-

ražení. Využití: 2:2. Oslabení: 0:0. 
Sestava HHK B: Štourač (od  37.´ 
Šeba) – Střecha L., Bradáč – Bulič-
ka, Válek – Kudláček M., Pokorný 
– Hubl, Frühauf, Malec – Šoukal, 
Barák, Tůma – Chlubna, Musil, 
Křípal – Kampas M., Kampas J.
Úvodních deset minut utkání pa-
třilo hostujícímu týmu, který se 
tlačil do útočného pásma a vytvá-
řel si i brankové příležitosti. Škoda 
jen, že se podařilo proměnit jenom 
jedinou. V 9. minutě po skončení 
přesilovky střílel od  modré Bra-
dáč. Po této brance se hra postupně 
vyrovnala a v 16.´ bylo vyrovnáno 
i  skóre. Při zdánlivě nevinné akci 
se prosadil domácí Václav Živný 
a do konce třetiny pak už byla lep-
ší Bítýška. Svoji převahu nakonec 
potvrdili její hráči v  předposlední 
minutě zásluhou Milana Hakla.
V  prostřední části bylo na  ledě 
jenom jedno mužstvo – Bítýška. 
Meziříčští byli totiž častěji na trest-
né lavici než ve hře a stálé diskuze 
s  rozhodčími jim neumožňovaly 
soustředit se na hokej. Jejich kiksů 
a nekázně dokázali domácí náležitě 

využít – 25. minuta Dudák v pře-
silovce – 3:1, 26. minuta Přemysl 
Živný – 4:1, 37. minuta Václav Živ-
ný 5:1, znovu v početní výhodě. 
To, co předváděli meziříčští ho-
kejisté ve  druhé, předvedl hned 
na začátku poslední části Kadlec 
z  Bítýšky. Nervově neustál do-
hrání od  Pavla Buličky a  po  ob-
držení trestu 2+2 minuty div 
nerozmlátil dvířka od  trestné, 
a tak ho rozhodčí poslali převlék-
nout. Během tří minut hosté obě 
dvojky využili Musilem a Tůmou 
a navíc hned po buly snížil opět 
Štěpán Musil na  rozdíl jednoho 
gólu. A situace na ledě se otočila. 
Hráči HHK ovládli hru a zatlačili 
svého soupeře před vlastní bran-
ku. Opět ale „umřeli“ na promě-
ňování šancí. Vrcholem marnosti 
pak byla nepovedená power-play 
při níž jim ujel Milan Hakl a bylo 
po zápase.
1. Telč 7 6 0 0 1 39:20 18
2. Brno 7 5 0 0 2 54:25 15
3. V. Bítýška 7 4 1 0 2 29:22 14
4. Zastávka 6 3 0 2 1 29:22 11
5. Náměšť n. O. 7 3 0 0 4 19:32   9
6. V. Meziříčí B 7 1 1 0 5 20:30   5
7. V. Bíteš B 7 0 0 0 7 10:49   0

veřejné
brUslení

Čt   4. 12. 17.00–18.30
So   6. 12. 12.45–14.15
Ne   7. 12. 13.30–15.00
Út   9. 12. 15.45–17.15
Čt 11. 12. 17.00–18.30
So 13. 12. 14.15–15.45
Ne 14. 12. 13.00–14.30
Út 16. 12. 15.45–17.15
Čt 18. 12. 17.00–18.30
So 20. 12. 12.45–14.15
Ne 21. 12. 14.30–16.00
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč.

NOHEJBAL TROJIC
druhý ročník
v sobotu 6. prosince 
od 8.30
Informace a přihlášky na
1.nohejbalvm@seznam.cz
603 947 096

Házená Velké Meziříčí pořádá

TURNAJ V MALÉ 
KOPANÉ
v pátek 26. prosince v 7.30, 
v hale za Světlou

Hraje šestnáct mužstev ve čty-
řech skupinách po čtyřech hrá-
čích. Startovné: 1.000 Kč. 

Ladislav Šidlo (tel.: 724 566 115, 
hazenavm@email.cz)

Dům dětí a mládežeVelké 
Meziříčí
pořádá pro žáky základní školy

v sobotu 13. prosince od 9.00 
ve  Sportovním centru Velké 
Meziříčí.
Startovné 50 Kč.
Přihlášky podávejte nejpoz-
ději do  9. 12. 2014 v  kance-
láři DDM nebo na  kastan@
ddmvm.cz, tel.: 566 781 853.

vánoční turnaj 
v badmintonu 

pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí
ve čtvrtek 4. prosince ve velké 
tělocvičně ZŠ Oslavická 
9.45–10.45 dívky 
10.50–13.30 chlapci
Soutěží se dle pravidel lehké 
atletiky – základní výška dívky 
90 cm, chlapci 100 cm.

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

kUželky

10. kolo
Extraliga
SK Netín – Tech. služby VM 5:3
Dvořák, Vaněk 2, Plhák T., Plhák 
M. – Chudoba, Heřman, Šlapal 
D.
SK Omega VB – HC Pikárec 3:6
Dobrovolný, Dvořák, Svoboda – 
Jaša P. 3, Jaša L., Jaša V., Kovář
Sanborn VM – Horní Heřmani-
ce 10:5
Puffer 4, Hanus 3, Fiala 2, Sláma 
– Mejzlík 2, Šilhán 2, Horký
SPL Radostín nad Osl. – NHÚ 
Balinka VM 14:4
Láznička 3, Pešek 3, Krejčí 2, Vítek 
2, Hubený, Vondrák, Váša, Horký 
– Strádal, Komínek, Uchytil
Agromotor VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 5:2

Zachoval 2, Netík, Svoboda, Fis-
cher – Jankovský, Klapal
HC Lukáš – Auto Dobrovolný 
VM 8:4
Jirovský 5, Černý 2, Bláha – Oli-
va 4
1. Sanborn VM 10 9 0 1 63:26 18
2. Agromotor VM 10 9 0 1 57:24 18
3. HC Lukáš 10 6 2 2 64:40 14
4. SK Netín 10 6 2 2 63:42 14
5. Tech. služby VM 10 6 0 4 68:41 12
6. SK Omega VB 10 5 2 3 57:33 12
7. HC Pikárec 10 4 0 6 43:53 8
8. SPL Radostín nad Osl. 10 3 0 7 45:65 6
9. SK Afcon Kunšovec VM 10 3 0 7 36:58 6
10. Horní Heřmanice 10 3 0 7 51:75 6
11. Auto Dobrovolný VM 10 2 0 8 40:68 4
12.NHÚ Balinka VM 10 1 0 9 32:94 2

I. liga
SK Lavičky – HCF Dráhy VM 
2:4
Polák, Hejl – Vítek 2, Šmída M. 
ml. 2
HC Ořechov – Farma Měřín 8:2

Dvořák J., Musil, Hála, Burian, 
Kokojan, Zeman, Dvořák Pa., 
Dvořák Pe. – Kocanda, Půža
Kabadesign VM – HC Bory 9:6
Vacula 4, Hamáček 2, Kučera, Pe-
líšek, Wasserbauer – Zikmund 2, 
Dvořák, Váša L., Váša J., Pokorný
SK Vídeň – HC Křižanov 12:4
Vyhlídal 3, Studený 2, Nedoma 2, 
Vídeňský, Uhlíř, Pospíšil, Pálka, 
Nedoma J. st. – Horký 2, Komí-
nek, Hudec
Farma Měřín – SK Lavičky 1:9
Blažek – Štěpánek 4, Skryja 3, 
Chrást, Polák
HCF Dráhy VM – River VM 4:4
Vítek 2, Slavík, Hugo – Havlíček, 
Vrtal, Daniel, Rous P. st.
SK Mostiště – Kabadesign VM 
8:3

Burian J. 2, Burian P., Krejčí Voj. 
2, Vidlák 2, Homola – Štoček, 
Hamáček, Pelíšek
HC Benetice – SK Stránecká 
Zhoř 6:1
Caha 2, Jakšík, Novotný, Houzar 
R., Houzar K. – Vlach
HC Bory – SK Vídeň 2:10
Váša L., Váša J. – Pospíšil 5, Vy-
hlídal 2, Vávra, Uhlíř, Bojanovský 
1. SK Vídeň 10 10 0 0 74:12 20
2. SK Mostiště 10 10 0 0 69:23 20
3. HC Benetice 9 7 0 2 38:30 14
4. HCF Dráhy VM 11 5 2 4 41:40 12
5. HC Ořechov 9 5 1 3 40:23 11
6. Kabadesign VM 11 5 1 5 48:53 11
7. HC Křižanov 9 4 1 4 32:42 9
8. SK Lavičky 10 4 0 6 48:42 8
9. River VM 10 2 3 5 33:39 7
10. SK Str. Zhoř 9 1 3 5 25:43 5
11. HC Tasov 10 2 1 7 26:52 5
12. Farma Měřín 10 2 1 7 23:51 5
13. HC Bory 10 0 1 9 27:74 1

-vid-

Sanborn s Agromotorem si drží v městské hokejové 
lize stále shodný počet bodů Krajský přebor Vysočiny 

Spartak VM A  – SCI Jihlava 
2435:2414 * 6:2
Baloun 474:425 Chalupa
Lavický Ji. 419:361 Borochovský
Lavický Jo. 331:415 Dočekal
Kováč 419:395 Matějka
Starý 434:419 Birnbaum
Korydek 358:399 Vestfál
V  posledním domácím zápase 
sezony tým sice vyhrál, ale až 
na  Václava Balouna další hráči 
kouleli pod své možnosti.
Krajská soutěž Vysočiny – B 
Spartak VM C – PSJ Jihlava C 
1535:1703 * 1:5
Badalík 387:434 Partlová
Lavický A. 398:428 Doubek
Weiss 385:371 Souček
Krejska 365:470 Pausar

-sta-

Podzim v přírodě vybarvuje listí stromů do zlatova. Nejinak je tomu 
i  v  pražské Stromovce. Zlatě se také leskla medaile, kterou si vybo-
joval reprezentant Sokola Velké Meziříčí Petr Vokoun. V sobotu 22. 
listopadu se v  již zmíněné Stromovce konal poslední závod Poháru 
Pražských Běžeckých Nadějí, podzimní běh, jehož organizace se ujal 
atletický oddíl Olymp Praha. V kategorii přípravka chlapců již poos-
mé Petr vystoupil na stupeň nejvyšší. Tímto vítězstvím završil letošní 
úspěšnou sezonu a potvrdil svoje prvenství v celém letošním poháru. 
Kromě vítězství ve  své kategorii, se stal také vítězem Superpoháru, 
protože ze všech závodníků všech kategorií, kteří se postavili na start, 
získal v  letošním roce nejvíce bodů. Slavnostní vyhlášení tak bude 
sladkou tečkou a odměnou za hodiny tréninku, úsilí a odhodlání. Přá-
ním trenérů i mladého závodníka je, aby příští sezona, ve které bude 
Olympiáda mládeže, byla stejně úspěšná jako ta letošní. 

-vok-, foto: archiv autora

Petr Vokoun si užil 
‚zlatou‘ Prahu

Liga starší dorostenky
TJ Sokol VM – Sokol Kobylisy 
II 30:25 (17:12)
Poprvé a  naposled v  podzimní 
části se „sešel“ domácí tým kom-
pletní. V  netradičním sobotním 
podvečeru se nakonec podařilo 
po  zlepšeném výkonu v  samot-
ném závěru utkání rozloučit se 
s ligovou polovinou vítězně. 
Řada hráček totiž během týdne 
upřednostnila svoje soukromé 
aktivity před sportovním trénin-
kem a  na  herním projevu týmu 
se to negativně projevilo zejména 
více než častými individuálními 
chybami a  zbrklostmi! Ještě při 
pátečním předzápasovém trénin-
ku trenéři neměli přehled o  ak-
tivní účasti na soutěžním utkání 
u pětice dívek.
Od prvních minut byly Pražanky 
více než vyrovnaným soupeřem, 
když se jim dařilo překvapo-
vat nesourodou domácí obranu 
rychlými brejky, hodně branek 
vytěžily i z nápaditě rozehraných 
standardních situací. Naše útoč-
né snažení od začátku postrádalo 
střelbu spojek ze střední vzdále-
nosti. Postupem času se ofenzíva 

konsolidovala a v rozmezí 18.–21. 
minuty se podařilo „odskočit“ až 
na  pětibrankový rozdíl. Ten se 
pak obětavým výkonem obranné 
řady vedené Michaelou Homo-
lovou a  Romanou Doležalovou 
dařilo udržovat až do poločasové 
pauzy. Své pro tým odvedla v této 
fázi i brankářka Veronika Syptá-
ková. Po  změně stran změny 
v domácí sestavě přinesly postup-
né ochabnutí jeho útočné síly, leč 
neustálé vedení nenaznačovalo 
zásadní změnu v  dosavadním 
vývoji. V  závěrečné fázi soupeř-
ky zaktivnily obranu a  díky na-
šim příliš častým nepřesnostem 
a chybám se dostaly až na dvou-
gólový rozdíl. Vynucené změny 
v útočném rozestavění a zvýšený 
důraz v obranné hře pak přines-
ly klid do  našich řad. Následné 
přesné zásahy potvrdily i celkově 
jasné vítězství. Brankově táhly 
domácí tým Kateřina Studená, 
Renata Škrdlová, Kateřina Záviš-
ková, Eliška Koudelová.
Náš celek zakončí podzimní se-
zonu účastí na třídenním tradič-
ním turnaji ve Veselí nad Mora-
vou. 

Jarní část II. ligy bude rozloso-
vána podle „zbylých“ účastníků 
jedné moravské a  dvou českých 
skupin. 
Celostátní první liga v  jarní části 
pak bude tvořena celky na  prv-
ních dvou místech z Čech a Mora-
vy: Slavia Praha, Sokol Písek, SVŠ 
Plzeň, HC Plzeň, Veselí nad Mo-
ravou, HC Zlín, Zora Olomouc.
Sled branek – 1:0, 1:1, 3:1, 3:3, 6:4, 
8:6, 8:8, 12:8, 14:9, 14:11, 16:111, 
18:15, 19:16, 22:16, 23:19, 25:22, 
26:24, 29:24. 7m hody 2/2:1/0, 
vyloučení 1:1. Počet střel 55:50.
Hrály: Syptáková Veronika, Váv-
rová Michaela – Studená Kateři-
na (8), Škrdlová Renata (7/2), Zá-
višková Kateřina (6), Koudelová 
Eliška (3), Sedláčková Klára (3), 
Janečková Denisa (2), Doležalová 
Romana (1), Homolová Michae-
la, Bačová Soňa, Rymešová An-
drea, Nejedlá Michaela, Rosová 
Terezie. Trenéři Ivana Škrdlová, 
Jana Šidlová. 
1. Slavia 10 9 0 1 301:205 18
2. Písek 10 7 1 2 290:235 15
3. V. Meziříčí 10 4 1 5 281:295 9
4. H. Brod 10 4 0 6 282:302 8
5. J. Hradec 10 3 0 7 243:279 6
6. Kobylisy 10 2 0 8 241:322 4

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

Dorostenky házené se rozloučily 
s podzimní částí domácím vítězstvím

-záv-

HK Kroměříž – HHK VM 5:5 
(1:0, 3:2, 1:3)
Branky a  asistence HHK: 22. 
Srba, 39. Přinesdomů, 46. Kam-
pas F. (Pavelka), 52. Kampas F., 
60. Přinesdomů. Sestava HHK: 
Svoboda – Kampas F., Báňa M., 
Přinesdomů, Báňa D. – Karásek, 
Dundálek, Pavelka – Srba, Řepa, 

Dobrovolná – Hedbávný, Burian 
M., Kapusta O. – Kameník. Vy-
loučení: 4:5, využití: 1:0, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 20:19 
(6:13, 7:3, 7:3). Diváci: 32.
Příští týden čeká hokejové doros-
tence domácí utkání proti Uher-
skému Brodu a  v  neděli jedou 
do Brumova-Bylnice.

Hokej starších žáků 
SKLH Žďár n. S. – HHK VM 14:0 (4:0, 4:0, 6:0) 
Sestava HHK: Pestr (41.Honiš) – Kratochvíl, Křapa, Šandera, Šilpoch 
– Sobotka, Havliš, Bartošek – Strádal D., Kapusta L., Krčma – Zacha. 
Rozhodčí: Berger, Lisa. Vyloučení: 8:4, využití: 1:0, v  oslabení: 3:0. 
Střely na branku: 82:11 (42:6, 27:5, 13:0). Diváci: 65. 
Hokej mladších žáků
SKLH Žďár n. S. – HHK VM 9:3 (3:2, 2:1, 4:0)
Branky a asistence HHK: 10. Strádal T., 20. Dvořák (Broža), 33. Strádal 
T. (Dvořák). Sestava HHK: Juda P. – Broža, Chalupa, Nesvadba J., Kři-
kava Vít, Vildomec, Hejduk – Švejda, Jašek, Zdvihal – Strádal T., Dvo-
řák, Nesvadba V. – Kuřátko, Bíbr, Křikava Vác. Rozhodčí: Berger, Lisa. 
Vyloučení: 2:1. Střely na branku: 44:20 (19:8, 10, 5, 15:7). Diváci: 75.

-hhk-

Žákům HHK se ve Žďáře 
nedařilo

Hokejový dorost získal 
bod v poslední minutě

-hhk-

KP1
TJ Sokol Rovečné B – TK Auto-
color Oslavice A 8:10
Po vyrovnaném boji vyhráli hos-
té z Oslavice. 
Body: Bazala Milan, Kupka Jiří, 
Jašek Petr, Borůvka Vít
KP2 
TK Autocolor Oslavice B – Je-
žek Uhřínov 7:11
Hráli: Klusáček Patrik, Jaša Jaro-
slav, Štěpánek Jiří, Šoukal Fran-
tišek -šou-

-ht-

Utkání mužů HHK B s V. Bítýškou 
přineslo víc nekázně než hokeje
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kdy a kam

Na volejbal do tělocvičny u kostela v sobotu 6. prosince Spartak ju-
nioři –  SK Jihlava
Na hokej na zimní stadion v sobotu 6. prosince v 10.00 HHK dorost 
– HC Sp. Uherský Brod
Na házenou do haly za Světlou v sobotu 6. prosince v 15.00 II. liga 
mladší dorostenci – HK Ivančice a v 17.00 II. liga muži – HK Ivančice

Daří se, ale nechci to zakřik-
nout. Vše je výsledkem trénování 
a nadšeného přístupu drtivé vět-
šiny hráčů. Ale popořádku...
Starší žáci se zúčastnili dru-
hého turnaje českého poháru. 
Letos sice nemají tak silný tým 
jako vloni. Ovšem i letos to vy-
padá nadějně a postup mezi 24 
nejlepších nás zřejmě nemine. 
Bilance v  druhé osmičce mo-
ravské části je 4 vítězství a  2 
porážky (ty nás stály nakonec 
postup do  první osmičky). 
V  krajském přeboru excelují. 
Nepoznali ještě hořkost poráž-
ky a jsou nyní v čele s 18bodo-
vým náskokem před druhým 
celkem. Mladší žáci v krajském 
přeboru patří mezi favority 
a  spolu se Světlou n. S. vévo-
dí po 4 kolech tabulce. (KP st. 
žáci: 1. VM 34, 2. H. Brod 16, 
... KP ml. žáci 1. Světlá 25, 2. 
VM 22...)

Kadeti sice neobhájili své po-
zice v  první pětce extraligy, 
ale předvedený výkon uzná-
ní zaslouží. To se však čekalo. 
Překvapením bylo vítězství 3:0 
nad Brnem a  bojovná a  vy-
rovnaná hra s  Ostravou (1:3). 
Potom oddechový čas a odjezd 
z  ČZU Praha. Nakonec bitva 
s nešťastným koncem s Příbra-
mí.  O sestupu do druhé pětky 
tak rozhodly 4 míče, které nás 
dělily od  záchrany. Škoda. To 
by již postup do  play-off byl 
jistotou. Takto musíme uspět 
v  dalším turnaji, což pocho-
pitelně motivuje. Navíc ex-
celentní vystoupení kadetů 
v  krajském přeboru juniorů, 
kde suverénně vyhrávají všech-
na svá utkání a  již ho vedou 
s osmnáctibodovým náskokem 
(!!!) před druhým Žďárem n. S. 
(KP junioři: 1. VM 35, 2. Žďár 
n. S. 17, 3. Jihlava 17.)

I junioři v krajském přeboru už 
prohráli. Zde spolu s  Jihlavou 
a  Pelhřimovem vytvořili zcela 
vyrovnanou trojici na čele tabul-
ky. Právě Pelhřimov byl ten prv-
ní tým, který juniory připravil 
o  první body. V  prvním zápase 
jsme dominovali a  soupeř byl 
jen v  roli statisty. Dobře jsme 
začali i  v  druhém zápase. První 
set jasně pro nás (25:15), další až 
do  vedení 20:15 také dobré. To 
se však začaly plíživě objevovat 
chyby: nedostatečně razantní 
útok, nedůsledné podání s mno-
ha chybami. Navíc hlavní chybou 
bylo, že jsme si nevšimli, že sou-
peř chyby přestal dělat. Vyhrály 
zkušenost a  nakonec i  dravost 
a  důslednost soupeře. Poslední 
víkend nepřinesl nic nového. Ju-
nioři se představili na palubovce 
poslední Třebíče a  roli favorita 
potvrdili. Výsledek byl dvakrát 
3:0. A  jelikož v  souboji Pelhři-

mova a  Jihlavy došlo k  dělbě 
bodů za výsledky 3:1, 1:3, popr-
vé se dostali na první říčku právě 
junioři Spartaku. Jestli na ní zů-
stanou, rozhodne se příští sobo-

tu 6. 12., kdy přijede dosavadní 
lídr tabulky, celek SK Jihlava.
(KP muži: 1. VM 33, 2. Jihlava 32, 
3. Pelhřimov 29, 4. Štoky 23...)
Daří se. Doufám, že to není dočas-

né. Dobrá hra musí být podpoře-
na dobrým trénováním. To zatím 
beze zbytku splňujeme. Bez elánu, 
nasazením a nadšením všech by to 
nešlo.   -jud-, foto: archiv volejbalu

2. liga žen Morava jih
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
35:21 (16:11)
V  posledním zápase letošního 
podzimu jsme na naší palubovce 
v  netradičním čase v  18 hodin 
hostily poslední tým tabulky, Ta-
tran Bohunice. Družstvo, které 
nezískalo ani jeden bod, je pro 
nás typicky nepříjemným soupe-
řem a nechtěly jsme tak nic pod-
cenit. Což se nám také povedlo.
Do utkání vstoupily lépe soupeř-
ky, kdy hned v první minutě skó-
rovaly ze sedmimetrového hodu. 
To bylo ovšem na delší dobu vše. 
My jsme těžily hlavně z poměrně 
dobře fungující obrany a  vsítily 
jsme čtyři branky v  řadě. Poté 
následovala z naší strany drobná 
nesouhra v  útočné fázi a  indivi-
duální chyby v obraně. To proti-
hráčkám umožnilo dotáhnout se 

na  rozdíl tří branek (16. minuta 
9:6). Tento brankový rozdíl byl 
však jediný, který jsme soupeř-
kám povolily. Ke konci poločasu 
se rozehrála naše spojka Jarka 
Chromá, která byla zároveň i naší 
nejlepší hráčkou a  začala střílet 
jednu branku za druhou. V  tom 
jí sekundovaly další dvě spojky 
Lucka Zbožínková a  Iva Záviš-
ková. Škoda jen zranění Denisy 
Hladíkové, která v  obranné čin-
nosti dostala přímý zásah do ob-
ličeje. Poločas nakonec skončil 
rozdílem pěti branek 16:11.
Do  druhého poločasu jsme ne-
vstoupily dobře, kdy jsme hned 
inkasovaly. Pak ještě následova-
ly dvě minuty „rozkoukávání“, 
kdy jsme vyprodukovaly několik 
technických chyb. Věděly jsme, 
že musíme soupeřkám odskočit 
na více jak šest branek a to bude 

to místo, které je zlomí. To se 
nám povedlo už v 6. minutě, kdy 
na  ukazateli svítilo skóre 19:13. 
Od  tohoto momentu byl zápas 
rozhodnut. Na  naší straně jsme 
hodně střídaly hráčky, aby si ka-
ždá zahrála. Soupeřky vytáhly 
na naše spojky dvě osobní obra-
ny, ale to byla voda na náš mlýn. 
V této části utkání jsme vstřelily 
hned sedm branek v řadě a moh-
ly tak dohrávat zápas v  poklidu. 
O  branky se postaraly hlavně 
naše křídelnice Elišky Horečková 
a  Koudelová. Branky soupeřek 
pak pramenily již z  naší lehké 
nepozornosti a  uspokojení. Ale 
i tak zápas skončil rozdílem třídy, 
kdy jsme vyhrály 35:21.
Toto vítězství znamená konečné 
druhé místo v  tabulce skupiny 
2. liga Morava jih. Do lepší a ná-
ročnější jarní skupiny s  námi 

postupuje ještě družstvo Ivančic 
a  Pardubic. Z  Moravy sever je 
to družstvo Karviné, Olomouce 
a  Paskova. Na  jaře tak budeme 
usilovat o  co nejlepší umístění 
mezi těmito družstvy. 
7m hody 2/2:4/2; vyloučení: 0:3, 
počet diváků 65. Sled branek: 4:1, 
8:3, 9:6, 11:6, 14:9, 16:11, 17:13, 
21:13, 24:16, 31:17, 35:21
Sestava a  branky: Babáčková 
Marcela, Syptáková Veronika – 
Chromá Jarmila (8), Závišková 
Iva (7), Zbožínková Lucie (6/2), 
Koudelová Eliška (5), Horečková 
Eliška (5), Studená Kateřina (2), 
Hladíková Denisa (1), Sedláč-
ková Klára (1), Pacalová Lenka, 
Škrdlová Renata, vedoucí druž-
stva Stanislav Tvarůžek, trenér 
Šidlová Jana, asistente trenéra 
Plachetská Jitka. 

-jš-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkářky jsou v tabulce druhé a slaví postup do lepší jarní skupiny

Velkomeziříčským volejbalovým týmům se celkově daří

Po  volném kole se opět zapojí 
A  mužstvo HHK do  bitev o  mi-
strovské body. O  víkendu za-
číná druhá polovina základní 
části Krajské ligy jižní Moravy 
a  Zlínska. V  sobotu zajíždí muži 
do  Uherského Hradiště, kde se 
střetnou s  týmem, kterému v  ta-
bulce KL patří momentálně jede-
náctá příčka. Náš tým bude chtít 
navázat na  utkání prvního kola, 
kdy soupeře porazil na domácím 
ledě 6:4. 
Ostatní výsledky třináctého 
kola: HC Uherské Hradiště – HC 
Sp. Uherský Brod 4:3, HK Hokej 
Šumperk – HC Uherský Ost-
roh 6:5SN, HK Kroměříž – SK 

Minerva Boskovice 7:2, HC Sp. 
Spartak Uherský Brod B – HC TJ 
Šternberk 3:7, HC Štika Rosice – 
Dynamiters Blansko HK 3:4, HC 
Uničov – HC Spartak Velká Bíteš 
5:8. 
Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
1. Uherský Ostroh 12 6 3 2 1 63:49 26
2. Kroměříž 12 7 1 0 4 79:46 23
3. Blansko 12 7 1 0 4 43:46 23
4. Rosice 11 7 0 1 3 42:38 22
5. Velká Bíteš 12 6 1 1 4 58:44 21
6. Šumperk 12 4 3 0 5 60:50 18
7. Uničov 11 5 1 1 4 60:52 18
8. Uherský Brod A 12 5 1 1 5 51:51 18
9. Boskovice 12 5 1 0 6 49:43 17
10. Šternberk 12 5 0 1 6 53:56 16
11. Uherské Hradiště 12 4 1 1 6 54:55 15
12. Vel. Meziříčí 12 3 0 5 4 42:47 14
13. Uherský Brod B 12 0 0 0 12 33:110 0

Po volnu čeká hokejisty 
Uherské Hradiště

-hhk-

ST VM – TJ Chmelná 10:8
Body: Maštera Martin 3/1, Klíma 
Petr 2/2, Řikovský Aleš 2/2, Po-
korný Jan 2/2
Čtyřhra: Maštera, Pokorný
ST VM – TJ Jiskra Humpolec 
10:1
Body: Maštera Martin 3/0, Kam-
pas Jan 2/0, Pokorný Jan 2/0, Klí-
ma Petr 1/1
Čtyřhry: Kampas, Klíma
Maštera, Pokorný
ST VM B – TJ Nové Město 
na Moravě 12:6
Body: Kampas Jan 4/0, Šoukal 
Slavomír 3/1, Maštera Martin 
3/1, Buk Martin 1/3
Čtyřhra: Maštera, Kampas
Spartak Velká Bíteš – ST VM C 
9:9
Body: Klíma Tomáš 3/1, Juda 
Zdeněk 2/2, Bednář Ivan 2/2, Ko-
řínek Stanislav 1/3
Čtyřhra: Bednář, Kořínek
ST VM D – Vepřová 11:7
Body: Klíma Tomáš 3/1, Vodák 
Petr 3/1, Dvořák František 3/1, 
Hrůza Vlastimil 1/3
Čtyřhra: Klíma, Vodák

TJ Žďár nad Sázavou CH – ST 
VM E 6:12
Body: Hrůza Vlastimil 3/1, Při-
kryl Radek 3/1, Minařík Jakub 
3/1, Vodák Daniel 1/3
Čtyřhry: Hrůza, Přikryl
Minařík, Vodák
Áčko se po víkendovém boji do-
stává na  první příčku krajského 
přeboru první třídy.
Dramatické, nervydrásající 
střetnutí odehráli naši stolní te-
nisté v sobotu v tělocvičně SŠŘS. 
Maraton dvojher včetně dvou 
čtyřher trval něco málo přes 
čtyři hodiny. Soupeř z Chmelné 
evidentně přijel k  nám vyhrát. 
Naprosto vyrovnaný zápas se 
táhl až do  konečného výsledku 
10:8. Nejhůř nám bylo za  stavu 
7:8 pro hosty. V  ten moment 
se dohrávaly poslední dvojhry, 
které rozhodly o  vítězi. Klíma 
i  Řikovský dokázali senzačně 
vyhrát a  otočit stav na  9:8. Po-
slední duel nastoupil Maštera 
a  hrál o  všechno. Jako nejlepší 
hráč toho vyrovnaného utkání 
potvrdil formu a  rozstřílel sou-

peře 3:1 na sety. Nutno dodat, že 
jsme zvítězili hlavně jako vyrov-
naný tým, kde všichni hráči bo-
dovali. Tím se zrodila nejtěsnější 
výhra, která má pro naše barvy 
nesmírnou cenu. Druhý duel 
s  Humpolcem už měl jasného 
favorita. Nedali jsme soupeřům 
šanci a výsledkem 10:1 zvítězili. 
Po tomto dvojkole se dostáváme 
na první příčku KP.

Klukům z  béčka se také dařilo 
a porazili Nové Město na Moravě 
12:6. Rezerva doposud nezná re-
mízu ani porážku. 
Dařilo se také družstvům C, D 
a  E. Naši nejmenší dokázali vy-
hrát ve  Žďáře nad Sázavou 12:6. 
Trojice hráčů Hrůza, Přikryl 
a Minařík měla zápasovou bilan-
ci 3/1. 

-pk-, foto: archiv stolního tenisu

Stolní tenisté porazili Chmelnou s Humpolcem 
a vedou tabulku krajského přeboru


