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Vánoce začněte u nás

Výběr pro celou rodinu (pánský, dámský, dětský)
Výprodej českého značkového textilu a prádla Gina 50–70% sleva.

Do vyprodání zásob. Cenová bomba!!!
Další výrobci českých značek, které máme v nabídce

Provozní doba:
Po-Pa - 6:00-17:00
So - 8:00 - 11:00

ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA

www.imaocz.cz      |      imao@imaocz.cz       |      IMAO electric s.r.o.,    Třebíčská 774,   594 01 Velké Meziříčí        |    Tel:  +420 566 523 700

Den
otevřených dveří

Hotelové školy Světlá
a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí

1. prosince 2016 od 8 do 16 hodin
Program na straně 6.

První adventní neděli 27. 11. se v obcích rozsvítila vánoční výzdoba. Zažehnutí 
adventních světýlek doprovázela hudba a další program. Ani v Meziříčí nechyběly 
stánky s lampiony či čajem apod. K poslechu hrála skupina Pavana (ve výřezu) na 
podiu před radnicí. Pohádku děti sledovaly v kině JC. Video ke zhlédnutí je na našem 
FCB: televizevm. Text a foto: Iva Horká 

Průběžně po celý letošní rok 
probíhaly kontroly v městské 
společnosti Jupiter club. Jejím 
jednatelem (nebo ředitelem, 
chcete-li) je Milan Dufek.  

Velmi činný v  nich byl kontrolní 
výbor (dále jen KV) města. Jeho 
zpráva o  provedených kontro-
lách v  roce 2016 bude předložena 
na  jednání zastupitelstva města 
ve středu 14. prosince. Dalším ne-
závislým kontrolním orgánem byl 
státní inspektorát práce. Ten roz-

hodl, že Jupiter club diskriminoval 
svoji zaměstnankyni z důvodu svě-
tového názoru a činnosti v politic-
kých hnutích, a tím byl porušen zá-
koník práce. Nyní má ve správním 
řízení určit výši sankce pro tuto 
městskou fi rmu. 
KV města zřizovaný zastupitel-
stvem má v  popisu své činnosti 
několik úkolů. Kontroluje napří-
klad plnění usnesení zastupitelstva 
a rady, dodržování právních před-
pisů a další úkoly, jimiž ho zastupi-
telstvo pověří. To v  letošním roce 

KV na jeho vlastní žádost rozšířilo 
jeho pravomoc. Týkala se kontrol 
činnosti valných hromad a dozor-
čích rad městských společností, 
tedy Jupiter clubu a  Technických 
služeb (dále  jen JC a TS).
Tomuto schválení předcházely 
vzedmuté emoce M. Dufk a a rad-
ních města a  zároveň členů valné 
hromady JC a  TS - především R. 
Necida, J. Michlíčka (také člen 
dozorčí rady JC), Josefa Komínka 
a M. Jágrika (člen dozorčí rady TS). 
                     Pokračování na straně 2

Adventní světýlka byla zažehnuta

V Jupiter clubu se střídaly kontroly Cena vodného a stočného se zvyšuje

Předsednictvo Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko na základě 
podrobné analýzy vnějších vlivů 
a provozních nákladů zpraco-
vaných Vodárenskou akciovou 
společností, a. s., divizí Žďár nad 
Sázavou, schválilo cenu vody 
pro vodné a stočné na rok 2017 
s účinností od 1. 1. 2017. Ta se 
zvyšuje o 2,30 Kč.

Faktory působící 
na vývoj ceny:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďár-
sko jako příjemce dotací z Evrop-
ské unie má uzavřené smlouvy 
o  poskytnutí dotací, jejichž nedíl-
nou součástí je závazek dodržení 
podmínek tzv. fi nanční analýzy, 

která predikuje povinný vývoj ceny 
vodného a stočného pro roky 2015 
– 2024. Tato predikce stanovuje po-
vinný meziroční nárůst ceny vod-
ného a stočného ve výši 2 % + in-
fl ace. Nedodržení predikce vývoje 
ceny může mít restriktivní násled-
ky v podobě krácení dotace. Cena 
pro vodné a stočné na rok 2017 re-
spektuje tyto vyjednané podmínky 
pro příjem dotací z EU a navyšuje 
se oproti roku 2016 o 2,5 %. Odvo-
dy státu v  sobě zejména zahrnují 
poplatky za  odběr surové a  pod-
zemní vody, za vypouštěné odpad-
ní vody, odvody na sociální a zdra-
votní pojištění a dále daně silniční, 
z nemovitosti apod. Podíl odvodů 
státu činí 25,8 % z  ceny vodného 
a  stočného. Nájemné v  sobě za-
hrnuje náklady na  rekonstrukce 

a obnovu majetku vodovodů a ka-
nalizací. Podíl nájemného činí 33 % 
z ceny. Náklady na provoz a údržbu 
vodovodů a  kanalizací infrastruk-
tury (chemikálie, materiál, energie, 
opravy apod.), činí 15,9 %.
Náklady provozovatele v  celé kal-
kulaci činí 23,5 % (osobní náklady, 
odpisy a  opravy majetku provo-
zovatele). Průměrná míra zisku 
v ceně vodného a  stočného 1,8 %. 
Dále si dovolujeme upozornit, že 
informace médií o  provozních 
společnostech se zahraniční účastí 
na téma, kolik fi nančních prostřed-
ků mizí v zahraničí, se netýkají Vo-
dárenské akciové společnosti, a. s., 
protože tato společnost je ryze čes-
kou společností v  100% vlastnění 
municipalit (svazků měst a obcí). 

-VAS ZR-

 Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH 2017 54,50 Kč/m³ 40,40 Kč/m³ 94,90 Kč/m³
Cena bez DPH 2017 47,39 Kč/m³ 35,13 Kč/m³ 82,52 Kč/m³
Cena s DPH 2016 53,00 Kč/m³ 39,60 Kč/m³ 92,60 Kč/m³
Cena bez DPH 2016 46,09 Kč/m³ 34,43 Kč/m³ 80,52Kč/m³
Absol. nárůst ceny s DPH 1,50 Kč/m³ 0,80 Kč/m³ 2,30 Kč/m³
Procentní nárůst s DPH 2,8 % 2 % 2,5 %

Sledujte také náš web
 www.televizevm.cz

Zastupitelé přislíbili dotaci 533 tisíc 
ski klubu na modernizaci areálu
Velkomeziříčský ski klub bude 
znovu žádat o dotaci z programu 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. 

Chce ji získat na modernizaci míst-
ního lyžařského areálu, respektive 

vleku. Aby získal dotaci ze státního 
programu, potřebuje také dotaci 
od města. Příslib dotace ski klubu 
zastupitelé schválili na  svém zase-
dání minulé úterý. 
„Zastupitelstvo města schvaluje pří-
slib poskytnutí dotace spolku Ski 
klub Velké Meziříčí ve  výši maxi-
málně 533  000 Kč jako spoluúčast 
z veřejného zdroje na realizaci pro-
jektu ,Rekonstrukce a  moderniza-
ce areálu pro výchovu stávajících 
a nových sportovců‘  za podmínky, 
že na  tento projekt bude Ski klu-
bu Velké Meziříčí rozhodnutím 
MŠMT poskytnuta dotace v rámci 
dotačního programu Státní podpo-
ra sportu pro rok 2017,“ bylo uvede-
no v  původním návrhu. Zastupitel 
Jiří Kaše podal protinávrh, kterým 
k výše uvedenému znění přidal ješ-
tě další část. „Podmínkou čerpání 
částky 533 000 Kč z rozpočtu města 
pro dotaci Ski klubu v  roce 2017 

je závazek Ski klubu, že poskytne 
v  následujících zimních sezonách 
užívání svého svahu včetně svého 
lyžařského vleku třem meziříč-
ským základním školám a  mezi-
říčskému gymnáziu v rámci jejich 
povinného týdenního lyžařského 
výcviku sedmých ročníků zdarma 
či s  adekvátní slevou, až do  reci-
proční hodnoty 533 000 Kč,“ stojí 
ve  druhé části návrhu J. Kašeho. 
Tyto dvě pasáže sloučené do jedno-
ho usnesení odsouhlasilo patnáct 
z osmnácti přítomných zastupitelů. 
Podle autora návrhu J. Kašeho se 
tak fi nančně pomůže rodičům dětí. 
Zároveň je to určitá kompenzace 
za to, že město poskytne fi nanční 
prostředky soukromému subjektu. 
Zástupci ski klubu s tímto řešením 
souhlasili, neboť slevy dětem na je-
jich školní lyžařský výcvik v rámci 
podobné dohody  už  poskytují.  
          Aleš Horký
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Pro příznivce výstavby krytého 
bazénu ve Velkém Meziříčí 
přinášíme několik pozitivních 
zpráv. Meziříčská iniciativa 
2015 vedená předsedkyní 
Libuší Kotoučkovou a místo-
předsedou MUDr. Jiřím Kašem 
před rokem znovu otevřela 
možnost vybudování krytého 
bazénu, který by byl součástí 
multifunkčního aquacentra. 
V posledních týdnech došlo 
k několika důležitým jedná-
ním.

Nejprve v rámci přípravy rozpoč-
tu pro rok 2017 podal Jiří Kaše 
v  roli zastupitele Velké Meziříčí 
žádost o  vyčlenění finančních 
prostředků na  studii provedi-
telnosti tohoto aquacentra. Jím 
navrhnutá částka 300 tisíc Kč 
byla snížena na 150 tisíc. O jejím 
schválení bude v prosinci rozho-
dovat zastupitelstvo města.
Poté proběhlo první setkání pra-

covní skupiny Projektové kance-
láře MÚ za účasti zástupců města 
z  řad politiků a  úředníků. „Mé 
žádosti stát se členem této sku-
piny bylo vyhověno a  věřím, že 
tak může být posílen vzájemný 
potenciál různých institucí usilu-
jících o  totéž – výstavbu krytého 
bazénu v  našem městě. Starosta 
zde na  můj přímý dotaz odpo-
věděl, že Město VM o  realizaci 
bazénu ve variantě B zájem má!“ 
popisuje dění Jiří Kaše. Podotý-
káme, že ke zvážení byly varianty 
tři. Varianta A počítá s výstavbou 
čistého bazénu, bez dalších prvků, 
varianta B počítá s bazénem 25 m 
a  dalšími prvky zážitkově-rela-
xačními, sportovními a  rehabili-
tačními, varianta C pak rozšiřuje 
variantu B o další přičleněné prv-
ky, jako je ubytování, komplexní 
stravování apod. Na  závěr dostal 
ing.  Kozina, vedoucí odboru vý-
stavby a  regionálního rozvoje, 
pokyn k  vyhledání vhodných 

uchazečů pro výběrové řízení 
pro vypracování studie prove-
ditelnosti tohoto projektu. „Já 
jenom doufám, že vše je míněno 
tentokrát vážně, a  že nejde je-
nom o chiméru, která se rozplyne 
ihned po  dalších volbách, jak se 
již v našem městě bohužel stalo,“ 
připomněl J. Kaše předvolební 
slib ODS v roce 2010, podle kte-

rého měl být bazén vybudován 
do konce 2014.
„Volby strana vyhrála, vše utich-
lo…“ dodala Libuše Kotoučková. 
Začátkem minulého týdne pro-
běhla na  radnici ve  Velkém Me-
ziříčí další schůzka projektového 
týmu. „Přizvanými hosty byl tým 
brněnských odborníků – archi-
tektů - spolu s odborníkem na ba-

zénovou technologii ing.  Zdeň-
kem Žabičkou. V úvodu schůzky 
starosta R. Necid konstatoval, že 
město od  roku 2010 má jistý zá-
vazek a tou je příprava studie re-
laxačního zařízení včetně studie 
na wellness zařízení. Otázka dříve 
plánované multifunkční haly pak 
se dostává z  finančních důvodů 
více do pozadí,“ uvedl Jiří Kaše.
Studie na  výstavbu relaxačního 
aquacentra by měla odpovědět 
na základní otázky. Těmi jsou, kde 
by toto zařízení mohlo být, kolik 
to bude stát – jaké budou poten-
ciální náklady investiční a  dále 
provozní. 
„Z  diskuze dále vyplynula nut-
nost postavit takové centrum, 
kam by skutečně lidi rádi chodili, 
nutnost vybrat pozemek v soula-
du s  územním plánem, nutnost 
stanovit si rozsah vybavení, nut-
nost zajistit zdroj energie atd. 
Ing. Žabička pak přednesl několik 
cenných zkušeností z  výstavby 

různých vodních center praktic-
ky po  celé republice, do  diskuze 
vstupovali i ostatní členové komi-
se se svými zkušenostmi,“ popsal 
průběh této pracovní schůzky za-
stupitel města J. Kaše. Podle něj je 
také otázkou, zda provozovat zá-
roveň dvě zařízení – kryté aqua-
centrum a  venkovní koupaliště, 
nebo jeden krytý bazén po  celý 
rok, či tato dvě zařízení spojit 
do  jednoho celku a  podobně. 
„Důležité je konstatování, že po-
kud zastupitelstvo města nebude 
jiného názoru, požadovaná část-
ka (cca 150 000 Kč) na provedení 
studie proveditelnosti relaxačního 
aquacentra by byla započtena již 
do  základního rozpočtu města 
pro rok 2017,“ uzavřel J. Kaše. 
Snaha spolku MI 2015 tak může 
přinést další důležitý krok k  vy-
budování krytého bazénu ve Vel-
kém Meziříčí. O něj je mezi lidmi 
dlouhodobě velký zájem.

 Meziříčská iniciativa 2015

Nový zastupitel složil slib

Novinky v přípravě výstavby krytého bazénu ve Velkém Meziříčí

Součástí krytého bazénu ve Žďáře n. S. jsou také 
relaxační a zábavní prvky. Foto: archiv MI

Novým zastupite-
lem města Velké 
Meziříčí se v  listo-
padu letošního roku 
stal ing.  Stanislav 
Rosa (KDU-ČSL) 
z  Velkého Meziříčí. 
Nahradil senátora 
ing. Františka Bradá-
če, který na svůj post 
rezignoval na  zase-
dání zastupitelstva 
1. 11. Rosa složil slib 
zastupitele 22. 11. 
Čtyřiapadesátiletý S. Rosa vystudo-
val velkomeziříčské gytmnázium 
a posléze VUT Brno, Fakultu sta-
vební, obor Pozemní stavby (1981-
1985) a v letech 1995-1997 studo-
val na VUT Brno, Ústav soudního 
inženýrství.
Pracoval mimo jiné a  Agrostavu 

Žďár nad Sázavou 
či v  Jednotě SD 
Velké Meziříčí. 
Dvacet let (1991-
2011) působil 
také jako tajemník 
městského úřadu 
ve  Velkém Me-
ziříčí a  dva roky 
(2011-2013) byl 
ve  stejné pozici 
na MěÚ v Třebíči. 
V  současné době 
pracuje jako tech-

nik stavebních investic na Biskup-
ství brněnském. Stanislav Rosa je 
ženatý a má pět dětí.
Pokud svého zastupitele občané na-
šeho města budou chtít kontakto-
vat, mohou tak učinit na jeho mai-
lu: rosa.stanislav@velkemezirici.cz.  

-ivh, foto archiv-

Dvě vozidla se střetla na 152 km D1 
Ve čtvrtek 24. 11. dopoledne došlo k dopravní nehodě na dálnici D1 na km 
152 ve směru na Brno. Sedmadvacetiletý řidič vozidla Iveco Daily s přívě-
sem narazil do zadní části nákladní soupravy složené z tahače Daf a návě-
su, jehož řidička stála s automobilem v koloně. Při nehodě došlo ke zra-
nění řidiče iveca, cizinec byl záchrannou službou převezen do nemocnice 
v Brně, kde byl hospitalizován. Policisté provedli u řidičů dechové zkouš-
ky, při kterých u obou požití alkoholu vyloučili. Místo dopravní nehody 
ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Škodu, která na vozidlech 
vznikla, předběžně vyčíslili na 230 tisíc Kč.                                                  -PČR-

Dopravní nehoda si vyžádala těžké zranění 
Dne 23. 11. jel odpoledne po dálnici D1 ve směru na Brno dvaačtyřicetiletý 
řidič vozidla Peugeot Boxer. V úseku km 92 zřejmě při jízdě na chvilku usnul, 
vyjel s vozidlem částečně do levého jízdního pruhu a zpět, kde poté narazil 
do zadní části návěsu soupravy s tahačem Daf. Po nárazu byl peugeot odra-
žen, narazil ještě do středových zdvojených ocelových svodidel, dále přejel 
celou šíři dálnice, narazil do krajových svodidel a zůstal stát na krajnici. 
Spolujezdec v peugeotu se těžce zranil a byl transportován do brněnské 
nemocnice. U řidičů policie požití alkoholu nezjistila. Škoda na vozidlech 
přesáhla částku půl milionu korun.                                                                   -PČR-

Likvidovali požáry 
Velkomeziříčští dobrovolní ha-
siči zasahovali u požáru v loka-
litě Jakubovický Dvůr za  Kři-
žanovem. Tam na soukromém 
pozemku majitel spaloval dře-
vo na  hromadě po  likvidaci 
kůlničky. Další rozsáhlý požár 
hasili na dálnici D1 dne 20. 11, 
kde hořel kamion. Škoda se vy-
šplhala na 11 milionů korun.  
                              -ivh, foto SDH-

Pokračování ze strany 1
Kontrolní výbor ve složení K. Lan-
cman, V. Lavický, L. Bláhová, P. Pe-
šek, P. Vrána, F. Smažil, I. Bíbrová 
a tajemnice s hlasem poradním M. 
Kašparová, kterou od dalšího roku 
nahradí E. Vokounová, se sešel cel-
kem šestkrát za tento kalendářní 
rok, viz níže zápisy z  jejich jednání.
6. 1. 2016
Byl předložen koncept protokolu 
o  kontrole JC. Pověření členové 
KV zajistí konečné znění protokolu 
a jeho podpis po vyjasnění posled-
ních sporných záležitostí s  ředite-
lem, příp. s  účetní kontrolované 
organizace.
2. 3. 2016
Kontrola byla zaměřena na  prá-
ci programového oddělení JC 
a  na  příčinu ztrátovosti novin 
týdeníku Velkomeziříčsko. S  vý-
sledky kontroly byli členové se-
známeni. A  to jak se zjištěními 
z  práce programového úseku 
a  úseku kina, způsobem organi-
zování a druhem kulturních akcí, 
zájmovou činností při JC, tak 
i s druhy akcí pořádaných ve spo-
lupráci s ostatními subjekty, s vý-
sledky hospodaření jednotlivých 
druhů činností včetně kina. Sa-
mostatná část protokolu se zabý-
vala příčinou ztrátovosti novin tý-
deníku Velkomeziříčsko. Všechny 
údaje o  výsledcích hospodaření 
jednotlivých činností jsou však 
v protokolu uvedeny bez režijních 

nákladů (kontrolovaný subjekt je 
na  tyto činnosti nerozúčtovává), 
proto výsledky hospodaření jsou 
ve  skutečnosti horší. Jako pří-
čina ztrátovosti novin týdeníku 
Velkomeziříčsko byla označena 
stoupající obliba čtenářů získávat 
informace z  webových portálů, 
a s tím související klesající prodej 
tištěných periodik.
Kontrolní výbor přijal závěry:
KV doporučuje, aby rada města 
na základě návrhu JC schválila ce-
ník pronájmů jeho prostor, který 
by byl pro jednotlivé druhy pro-
stor za určitý počet hodin užívání 
stejný pro všechny nájemce – např. 
sál na 2 hodiny. Pokud město VM 
některé prostory clubu využívá 
(např. zasedání zastupitelstva, be-
sedy starosty s  občany atd.), mělo 
by platit za tyto prostory nájem tak, 
jako ostatní nájemci, tedy nikoliv 
prostory užívat bezplatně jako do-
posud.
Členové KV se shodli na názoru, že 
v měsíčníku Velkomeziříčsko zprá-
vy nejsou aktuální.
Bylo negativně hodnoceno, že čle-
nové zastupitelstva nedostávají zá-
pisy z  valné hromady ani dozorčí 
rady společností s ručením omeze-
ným založeným městem (JC a TS).
Na  základě zjištění učiněných při 
kontrole JC bylo dohodnuto pro-
vést kontrolu činnosti jeho dozorčí 
rady (členové B. Prudík, J. Michlí-
ček, V. Ráček) v termínu do 11. 5.  

O  souhlas s  provedením kontroly 
požádá předseda KV radu města.
11. 5. 2016
Členové výboru byli informováni 
o vyjádření nesouhlasu rady města 
s kontrolou činnosti a výstupů do-
zorčí rady JC z důvodu nadbyteč-
nosti této kontroly. Členům výboru 
byl zaslán dopis ředitele JC, který 
byl jeho reakcí na  zápis z  jednání 
KV z 2. 3. 2016. K tomuto tématu 
se rozvinula obsáhlejší diskuze, je-
jímž závěrem bylo, že kontrolní vý-
bor provede analýzu tohoto dopisu 
a bude na něj reagovat.
15. 6. 2016
Členové KV se usnesli zaslat ředi-
teli JC odpověď na jeho dopis (viz 
foto). Ten byl rozeslán i zastupite-
lům města.
KV se usnesl předložit zastupitel-
stvu na jeho zasedání 28. 6. návrh 
na  změnu bodu č. 6 Plánu úkolů 
kontrolního výboru na  volební 
období 2014-2018 v  tomto znění: 
„Kontrola hospodaření příspěvko-
vých organizací a s. r. o. založených 
městem VM včetně kontrol čin-
nosti valných hromad a dozorčích 
rad.“
Byla zadána kontrola použití nein-
vestiční dotace poskytnuté ve výši 
160.000 Kč, s  určením 120.000 Kč 
na opravu podlahy v restauraci (vý-
měna koberce), 40.000 Kč na malo-
vání restaurace a kuchyně.
7. 9. 2016
Předseda výboru informoval o od-

povědi řediteli JC a o jednání o ní 
na červnovém zastupitelstvu. Také 
informoval o  schválení doplnění 
Plánu úkolů KV na volební období 
2014-2018 na  jednání zastupitel-
stva.
Členové kontrolního výboru infor-
movali o  průběhu kontroly nein-
vestiční dotace poskytnuté ve výši 
160.000 Kč. Byla jim předložena 
zpráva o  použití dotace a  faktury 
dokládající její použití s  tím, že 

před započetím prací bylo dohod-
nuto, že v restauraci nebude kobe-
rec, nýbrž plovoucí podlaha.
Byla zadána kontrola činnosti 
dozorčí rady a valné hromady JC, 
a to počínaje rokem 2011. 
2. 11. 2016
Předseda KV seznámil jeho členy 
se zprávou o  kontrolách prove-
dených KV v  r. 2016. Obsahem 
zprávy bylo vyhodnocení těchto 
kontrol: kontrola činnosti progra-

mového oddělení JC, zjištění příčin 
ztrátovost týdeníku Velkomeziříč-
sko, kontrola použití neinvestiční 
dotace na opravu podlahy v restau-
raci a její vymalování včetně kuchy-
ně. Obsahem zprávy by měly být 
i závěry z kontroly činnosti dozorčí 
rady a  valné hromady JC. Zpráva 
o  provedených kontrolách bude 
předložena na  jednání zastupitel-
stva města dne 14. 12. 2016.                     
                          Zpracoval Aleš Horký

V Jupiter clubu se střídaly kontroly

Vybrané pasáže z dopisu členů kontrolního výboru adresovaného řediteli JC Milanu 
Dufkovi. V něm reagovali na předchozí Dufkův dopis.
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Spolek Kamevéda z. s. vydal první 
vydání knihy Správné dítě, jejímž au-
torem je Pavel Zacha st. Svazek o cca 
120 stránkách nese podtitul Cesta 
za hvězdami Kamevédy. Jeho cena je 
299 Kč a zájemci ho mohou zakoupit 
u Spolku Kamevéda z. s.
„Smyslem cesty za splněním dětských 
snů s Hvězdami Kamevédy je výcho-
va správných dětí,“ píše v úvodu Za-
cha, který má na svém kontě již dvě 
předchozí knihy. Ty rodičům ukazují 
cestu, jak správně rozvíjet svoje rato-
lesti již od útlého věku. Název Kame-
véda v sobě skrývá právě význam slov 
Komplexní Multirozvojová Výchova 
Dětí. Ve své třetí knížce Zacha prostřednictvím třiceti příběhů popisuje, 
jak dosáhnout svých snů. On si se svým synem splnili jeden velký sen, 
na který čekali téměř osmnáct let. Zacha junior završil dobrodružnou ces-
tu a stal se z něho špičkový hokejista v zámořské NHL. V knize najdou 
rodiče inspiraci, jak dítě vést ke sportu či k umění, odvaze, otužilosti, zruč-
nosti, vůli i vztahu k přírodě. 
Publikaci ilustroval Petr Šrédl, jazyková korektura je dílem Vladimíra Pa-
řila z Velkého Meziříčí. Vytiskla tiskárna PROTISK Prchal, Velké Meziříčí.
Více najdete na www.kameveda.cz.         Text: Iva Horká, foto: Kamevéda

Herečka Chantal Poullain se ve Velkém Meziříčí 
představila spolu s hercem a tanečníkem Pavlem 
Křížem v divadelní hře Šest tanečních hodin v šesti 
týdnech. Foto: Divadlo Ungelt a Iva Horká

Místo po boku Chantal Poullain zaujal Pavel Kříž. Nahradil Oldřicha Kaisera
Světově proslulý divadelní hit se dostal i na česká jeviště. Madame Lili 
Harrison si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, val-
čík, foxtrot, ča-ču a moderní tanec...
Hluboký, vtipný a zároveň dojemný příběh se odehrával na Floridě. Je 
o přátelství nesourodého páru - starší dámy v podání Chantal Poullain 
a homosexuálního učitele tance, jehož ztvárnil Pavel Kříž. Právě on 
nahradil herce Oldřicha Kaisera, neboť pražské Divadlo Ungelt s ním 
kdysi ukončilo spolupráci. Umělecký šéf a majitel této scény Milan 
Hein za důvod označil „opakující se nezpůsobilost“ Oldřicha Kaisera 
dostát závazkům vůči divadlu.
Oba dva účinkující, tedy jak Poullain, tak Kříž, působili sehraně při ta-
nečních i činoherních kreacích. O. Kaiser se do role homosexuálního 
učitele tance s hrubším slovníkem možná hodil typově víc, ale neuměl 
zase tak dobře tancovat. U nynějšího protagonisty je tomu přesně na-
opak – hlavně díky vítězství v soutěži StarDance.
Za strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající na-
ději sklidili oba herci zasloužený aplaus.                                       Iva Horká

Komentář: Média zveřejnila, že starosta Necid nepřiznal 3,5 milionu korun. 
Za to je osočil z pomluvy
V listopadovém vydání městského 
zpravodaje starosta Velkého Me-
ziříčí ing. Radovan Necid ve svém 
příspěvku mimo jiné napsal, že 
lokální média proti němu rozpou-
tala pomlouvačnou antikampaň, 
přičemž si podle něho měla vzít 
na paškál jeho rodinné vztahy 
a finance. 

Je „překvapující“, že R. Necid ani 
slůvkem občanům nevysvětlil, o  co 
vlastně šlo, ale šmahem média 
osočil z  pomluvy. A  tím se snažil 

vytvořit dojem, že mu je „nepřá-
telskými médii“ zase ubližováno. 
Proč ale starosta Necid nenapsal, že 
do čestného prohlášení podle záko-
na o střetu zájmu neuvedl zisk 3,5 
milionu z prodeje podílu ve firmě? 
Tento registr slouží k  veřejné kon-
trole politiků a  jejich majetkových 
poměrů vzniklých za  dobu půso-
bení v politice. Proč starosta Necid 
nezmínil, že na  toto hrubé pochy-
bení ho upozornila média a  jemu 
nezbylo nic jiného, než zaslat tajem-
níkovi městského úřadu opravené 

prohlášení? Proč neuvedl, že jeho 
přestupek byl předán k  prošetření 
krajskému úřadu v Jihlavě? Proč ne-
vysvětlil rozpory ve svých tvrzeních? 
Protože nejprve tvrdil, že k majet-
kovému vyrovnání došlo v  srpnu, 
ačkoliv posléze vyšlo najevo, že se 
tak stalo už v lednu a s dvojnásob-
ně vyšší částkou? Místo toho, aby 
starosta města a  krajský zastupitel 
Radovan Necid tyto skutečnosti 
občanům ve  zpravodaji věrohodně 
vysvětlil, přešel do  slovního (a  jím 
naznačeného i  právního) protiúto-

ku vůči médiím. Není na tom v jeho 
případě cosi příznačného? 
Necidovou chybou se dostaly jeho 
rodinné finance a  vztahy na  ve-
řejnost.  Nelze přijmout Necidovo 
tvrzení, že jde o  soukromou věc. 
Protože je (dobrovolně) veřejným 
funkcionářem placeným z  veřej-
ných financí a s veřejnými prostřed-
ky hospodaří. A jestliže se objeví zá-
važná skutečnost, jako je neuvedení 
3,5 milionu do čestného prohlášení, 
tak jako politik musí strpět větší 
míru kontroly a  kritiky ze strany 

médií a veřejnosti. Měl by tedy být 
schopen nést osobní i politickou od-
povědnost. 
Je na místě, aby starosta Necid (po-
tažmo jeho mediální poradce) prav-
divě a věcně, bez osobních invektiv 
nebo ironizování, vysvětlil okolnosti 
svých majetkových poměrů. A záro-
veň tato svá tvrzení doložil, jak již 
ostatně nedávno slíbil, že tak učiní 
rozhodnutím soudu o majetkovém 
vyrovnání a  výpisem z  účtu. Tím 
snad rozptýlí pochybnosti, které 
sám způsobil. 

Politik přeci nepotřebuje právníka 
a  soud k  tomu, aby mluvil prav-
du. Třeba ale R. Necidovi alespoň 
vysvětlí, že pomluva není uvedení 
faktu, byť se mu tento fakt pranic 
nelíbí.
P.  S.: Tento článek byl zaslán 
i do městského zpravodaje s žádostí 
o  jeho publikování v  prosincovém 
čísle. Nezbývá než věřit, že se pro něj 
v  rozšířeném vydání najde místo. 
Stejně tak, že bude naplněn dekla-
rovaný otevřený postoj k občanům 
města.                                 Aleš Horký

Prchalova tiskárna u příležitosti 25. výročí založení 
pořádala den otevřených dveří. Znělo i didgeridoo

Pavel Zacha napsal další 
knihu - Správné dítě

přijme
pracovníky ostrahy

do Velké Bíteše
• Vyhrazeno pro OZP
• mzda 71 Kč/hod. + příplatky
• možnost příspěvku na dopravu
• plný nebo zkrácený úvazek,
 nepřetržitý provoz
• telefon: 778 766 030,
 e-mail: info@cmba.cz

Českomoravská
Bezpečnostní Agentura

spol. s r. o.

Z událostí městské policie - říjen
Odchytávali zaběhlé 
psy
Dne 28. 10. 2016 před pátou 
hodinou ranní byl hlídce MP 
oznámen volně pobíhající pes 
v areálu nemocnice Mostiště. 
Strážníci psa na místě odchytli a 
díky čipu, kterým byl pes opat-
řen, bylo možno zjistit majitele a 
tomu psa předat. Zaběhlý pes byl 
oznamován strážníkům dne 27. 
10. 2016 v podvečer z provozov-
ny OC Kaufland, i zde se podařilo 
po odchytu psa dohledat majite-
le. Další výskyt tentokrát tří vol-
ně pobíhajících psů řešila hlídka 
MP dne 25.10.2016 v 14.30 hod. v 
místní části Olší nad Oslavou, po 

odchytu byli psi předáni majitel-
ce. Všechny tyto případy strážníci 
řešili jako porušení OZV, kterou 
se upravují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství.

Pouliční prodejci
Dne 26.10.2016 dopoledne řešili 
strážníci případ nedovoleného 
pouličního prodeje. Na Náměstí 
a na ulici Komenského nabízelo 
pět osob v místních obchodech 
a na ulici chodcům za výhodnou 
cenu parfémy. Vzhledem k tomu, 
že prodejci porušili příslušné 
ustanovení Nařízení města Velké 
Meziříčí č. 2/2014, které zakazu-
je na celém území města a v jeho 
místních částech pouliční prodej, 

uložili strážníci za přestupek pro-
dejcům pokuty v blokovém řízení

Přecházel po 
oblouku mostu
Dne 15. 10. 2016 po půlnoci 
spatřila hlídka MP na ulici Tře-
bíčská mladíka, který přecházel 
po mostním oblouku silničního 
mostu přes řeku Balinku. Po zto-
tožnění 23letého muže ze Žďár-
ska, který se tímto předváděl před 
svými kamarády a tak riskoval 
újmu na zdraví případným pá-
dem z mostního oblouku na ko-
munikaci, ocenili strážníci tento 
výkon blokovou pokutou.

-vybráno, zdroj: MěÚ VM-

Velkomeziříčská tiskárna Protisk Prchal letos slaví pětadvacáté narozeniny. Vedení fir-
my uvedené jubileum oslavilo spolu se svými zaměstnanci a dalšími pozvanými hosty 
během dne otevřených dveří, který se konal minulý čtvrtek v provozovně na Uhřínov-
ské ulici. Přítomní se mohli zeptat na to, co je ohledně tiskařského umu zajímalo, ale 
také se na závěr zaposlouchat do zvuků zvláštních nástrojů. Na ty zahrál Tomáš Dufek 
z Dolních Radslavic. Představil zejména didgeridoo (foto vlevo) a strunné tamburašské 
nástroje. Bugarie, brač a mandolína pak zněly za doprovodu teleskopického didgeridoo. 
T. Dufek nejen na didgeridoo hraje, ale sám je i vyrábí. Krom toho třeba zrovna v této 
době  opravuje tamburíny pro brněnskou filharmonii.                      Text a foto: Iva Horká I v Tasově svítí strom

Stejně jako v mnoha obcích, také v Tasově minulou 
neděli zahájili advent. Kulturní program pak završilo 
rozsvícení vánočního stromu. Děti ale zřejmě nejvíce 
zaujala poštovní schránka "Ježíškovi". Foto: L.N.
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Oznámení

Podekování

Vzpomínáme

Dne 2. prosince 2016 
vzpomeneme 1. smutné 
výročí, co nás navždy 
opustil pan

Jiří Peterka
z Oslavice.

S láskou vzpomíná 
manželka s rodinou.

Čas plyne a nevrátí, co vzal.
Jen bolest v srdci zůstává dál.
Stále to bolí a strašně chybíš nám.
Dík za to,
čím jsi nám v životě byl, 
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

Dne 30. listopadu 2016 
jsme si připomněli nedo-
žité 67. narozeniny man-
žela, tatínka a dědečka, 
pana

Petra Heneše
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají manželka, dcery Marie a Petra 
s rodinami.

Dovolujeme si oznámit 
všem příbuzným, přátelům 
a známým, že nás dne 
26. října 2016 navždy 
opustil pan

Ladislav Pástor
z Velkého Meziříčí.

Ten, kdo Tě měl rád,
toho srdce bolí,
a kdo Tě znal,
ten porozumí.
Chybí Tvá rada,
chybějí Tvé ruce,
ze všeho nejvíce
Tvé upřímné srdce…

Dne 3. prosince 2016 tomu bude již rok, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan

Josef Čipera

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina.

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

Dne 3. prosince uplyne 
44 roků od úmrtí pana

Vincence
Mejzlíka
z Hrbova čp. 12.

Stále vzpomínají děti
dcera Hana Svobodová, Horní Heřmanice 16

a syn Ing. Vladimír Mejzlík, Jihlava, Nerudova 1499/10.

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

Dne 5. prosince 2016 si 
připomeneme 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy 
opustil pan

Stanislav
Barták
z Černé.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Přerušení 
el. energie
28. 11. 7.30 – 
15.30 h obec Batou-
chovice. 29. 11. 7.30 
– 15.30 h Svatoslav, 
Bochovice. 7. 12. 
7.30 – 15.30 h celá 
obec Křoví včetně 
Hájenky, Dolního 
mlýna, vodojemu. 
Dále Křoví lisovna, 
pila. chaty, druž-
stvo1, družstvo2, 
lom – VYPNUTÍ SE 
NETÝKÁ DOMÁC-
NOSTÍ. 7. 12. 7.30 
– 14.45 část obce 
Košíkov od kostela 
přes křižovatku smě-
rem k družstvu a k 
popisnému číslu 53. 
8. 12. 7.30 – 14.30 
Velká Bíteš, část uli-
ce Návrší č.p. 181, 
189, 199, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214

od r.v. 98, jakýkoliv stav, 
i bez STK.

Tel. 720 565 756 i SMS

Pomocná
pracovní síla –
umývání nádobí,
úklid

Hledáme spolehlivou pomocnou 
pracovní sílu do kuchyně na umý-
vání nádobí a úklid v restauraci 
Jupiter ve Velkém Meziříčí. 
Pracovní doba: Dva týdny v měsí-
ci / po – pá (7 pracovních hodin)
Mzda 6 500 – 7 500 Kč / měsíc.
Info na tel.: 775 05 77 54.

AGRO-Měřín, obchodní společnost, s. r. o. 
přijme 

■ VEDOUCÍHO NÁKUPU
 NÁHRADNÍCH DÍLŮ

■ PRODEJCE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

Kontakt: Ing. Pech tel. 723 682 526,
e-mail: miroslav.pech@agro-merin.cz

Velice děkujeme veškerému pečovatelskému a zdra-
votnímu personálu pod vedením staniční sestry paní 
Vodové za vzornou a obětavou péči o naši maminku, 
paní Marii Horákovou.
Za veškerou péči jsem velice vděčná.

Děkuji. Ing. M. Horáková

Zubní pohotovost
Víkendová pohotovost v soukromé ordinaci – MUDr. Zuzana Moravusová, 
Nový Telečkov 30 (asi 10 km za Velkým Meziříčím, směr Třebíč). Pá 9 – 18, 
so 9 – 19 h, mobil: 737 585 224 – pouze v ordinačních hodinách
3. a 4. 12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., tel. 774 430 777

Dnes si povíme o některých používaných materiálech při výrobě spodního prádla
Modal: je vlákno, které je vyrobené na bázi regenerované celulózy. Základní surovinou 
pro jeho výrobu je bukové dřevo. Toto značkové vlákno je registrované fi rmou Lenzing 
(www.lenzing.com, www.modal.at).
Vlastnosti: Modalová vlákna mají hladký a jemný povrch, což umožňuje docítit u tex-
tilie příjemného hedvábného lesku, zářivých barev a stejnoměrného povrchu. U těch-
to textilií oceníte jejich velmi dobrou nasákavost a schopnost rychle odvádět pot od 
povrchu těla, což přispává k příjemným pocitům při nošení. Na omak je úplet velmi 
jemný, ale přitom dostatečně pružný a odolný. Svou měkkost a zářivé barvy si textilie 
s modalovými vlákny udržují i po opakovaném praní, což je velkým pozitivem oproti 
bavlněným materiálům, u nichž může v některých případech docházet k usazování 
vápenatých sloučenin z vody, a tak ke zhoršování celkového omaku textilie. Na rozdíl 
od bavlny má textilie s modalovým vláknem rovnoměrnější vzhled a měkčí omak. Ma-
teriály se vyznačují vyšším leskem a sytějšími barvami. Tyto vlastnosti si modal zacho-
vává i po vícenásobném praní. Modal také lépe odvádí vlhkost od pokožky a člověk 
ta má pocit vyššího komfortu. Ve srovnání s klasickou viskózou jsou modalové textilie 
odolnější vůči mechanickému namáhání, méně se sráží a mají menší sklon k mačkání. 
Jelikož právě v těchto oblastech jsou na prádlo kladeny velmi vysoké požadavky, jsou 
textilie s modalovým vláknem vhodné právě pro tyto účely.
Pro optimální údržbu se doporučuje prádlo z tohoto materiálu prát maximálně na 40 °C.
Nedoporučuje se prádlo žehlit, bělit, sušit v bubnové sušičce nebo chemicky čistit.
Použití, kolekce: Bavlna/Modal/Elastan – Multirib, Old Time, bezešvý Modal
V prádle zn. Gina se nejčastěji můžete setkat s modalem právě v kombinaci s bavlnou 
a elastanem. Elastan, stejně jako u ostatních materiálů, přináší použité textilii dosta-
tečnou pružnost. Kombinace modalu a bavlny je obecně velmi příjemná. Bavlna vám 
napovídá, že v textilii jsou obsažena vaše oblíbená přírodní vlákna. Modal vylepšuje 
výsledný vzhled textilie, která tak má hedvábnější povrch, měkčí omak a stálejší barvy. 
Tato kombinace materiálů přispívá k vysokému komfortu a pohodlí při nošení.
Měkká a hřejivá kolekce Multirib je vyrobena z elegantního jemně žebrovaného úple-
tu. Spojení komfortního materiálu a speciální technologie jemných širokých lemovek, 
které jsou ohleduplné k pohybu, zajistí vám maximální pohodlí při každé aktivitě.
V kolekci Old Time si můžete vyzkoušet spojení jemného žebrového úpletu se značko-
vým vláknem modal, který dodává prádlu hebký omak a hedvábný lesk. Pro prádlo byl 
zvolen stylový černobílý potisk s ornamentálním podkladem, který je doplněn bílým 
lemováním. Kolekce má celkově velmi mladistvý vzhled a zároveň univerzální použití 
nejen jako spodní prádlo, přičemž je určena nejen pro ženy, ale i muži si zde mohou 
vybrat z několika modelů.
Kolekce bezešvého prádla Gina Modal je jedinečnou symbiózou bavlny a modalu 
a oba materiály se v tomto prádle skvěle doplňují. Kolekce je z větší části určena pro 
ženy, ale s několika vzory bylo pamatováno i na muže.
Modal/Tactel/Lycra – dámské žakárové kalhotky
Jedinečnou novinkou v prádle zn. Gina je kombinace tří značkových materiálů – vlá-
ken Modal, Tactel® a Lycra®. Kombinace těchto vláken přináší výslednému materiálu 
jedinečné vlastnosti. Modal je zárukou příjemných vlastností přírodních vláken a velmi 
dobré savosti. Tactel® dává materiálu hedvábnější vzhled a jako lesklé vlákno bylo 
využito pro efektní žakárové vzorování. Lycra® dodává materiálu pružnost a prádlo 
tak velmi dobře padne.
Lycra® je syntetické vlákno. Jedná se o vysoce pružné značkové polyuretanové vlákno, 
které je registrované fi rmou Invista (www.invista.com, www.lycra.com).
Vlastnosti: Charakteristickým znakem vláken Lycra® je jejich vysoká pružnost. Vlákna 
jsou schopná se bez porušení protáhnout až na 7násobek své původní délky a po 
uvolnění působící síly se vrací zpět na svou původní délku. Vlákna mohou být zaple-
tena samostatně nebo jsou opředená, což závisí na zvolené technologii. U materiálů 
s vlákny Lycra® oceníte hlavně jejich schopnost dodat materiálům větší pružnost, tva-
rovou stálost a lepší splývavost. Přidáním již malého procenta vláken Lycra® se zlepší 
přizpůsobení oděvu křivkám postavy, což přispívá k lepšímu komfortu při nošení.
**************************************************************
Textil, oděvy a prádlo Gina Novosady 39 Velké Meziříčí
Otevřeno: Po – pá 8.30 – 17.00, so 8.30 – 11.00
Nákupem v naší prodejně společně podpoříme české výrobce na tuzemském trhu!

Akce do vyprodání zásob – pánská pyžama v různých 
barvách a velikostech – pův. 455 Kč nyní 298 Kč
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PRODÁM
* Čaločalouněné křeslo smeta-
nové barvy, rozměr šířka asi 80 až 
100  cm v dobrém stavu. Původ-
ní cena 8 000  Kč, nyní 3 000 Kč. 
Křeslo s  dřevěnými područkami, 
zachovalé. Pův. cena 2 000 Kč, nyní 
1 000 Kč. Tel.: 739 868 473.
* Naft ový hořák do kotle ÚT 
nebo na přímý ohřev zámrazo-
vých prostor zn. NH-30 za 900 Kč. 
Knihovnu s prosklenými dvířky, 
hnědou 100×180 cm, vhodná i jako 
příborník. Cena 600 Kč. Prádelník 
hnědý š. 52, v. 98, hl. 68 cm, 5 zásu-
vek. Vhodný k jakémukoliv využití. 
Cena 600  Kč. Velké Meziříčí, tel.: 
566 522 741.
* Zimní pneumatiky v perfekt-
ním stavu, Barum 165/70/14, po-
užívané jen 3 měsíce v zimě. Tel.: 
777  190 399.
* Škodu Felicii 1.3 GLXi, 50  kW, 
r. v. 1995, najeto 213. 000 km, ve 
velmi dobrém stavu. Původ ČR, 
garážovaná, servisní knížka, pravi-
delně servisovaná v autorizovaném 
servisu Škoda, STK jaro 2017. Cena 
13 .000 Kč. Tel.: 777 612 344.
* Škodu Fabia 1.2 40 kW, r. v. 
2005. Původ ČR, servisní knížka, 
pokrývající celou historii, najeto 
125 .000 km. Bez koroze, dvě oděr-
ky na náraznících. Nové brzdy, 
dorazy, škrticí klapka, svíčky, vzdu-
chový fi ltr. Cena 49.000 Kč. Tel.: 
777 612 344
*  Zahradu, cca půl hektaru, kata-
strální území Martinice, částečně 
oplocená. Cena dohodou. Tel.: 
736 240 213.
* Kompletně zrekonstruovaný 
byt 2+1 se zahrádkou ve VM. Tel. 
608 271 522.
* Byt 2+1 se zahrádkou ve VM 
1.190.000 Kč. Tel. 605 054 470.
* Dvougenerační rodinný dům se 
zahradou ve VM. Tel. 608 271 522.

* Prodej vánočních stromků 
– od 26. listopadu do Vánoc 
2016. Samoobslužný prodej vá-
nočních stromků přímo z plan-
táže. Smrk stříbrný – 200  Kč, 
jedle – 300  Kč, borovice černá 
– 150 Kč. Ceny jsou bez rozdílu 
velikosti. Místo prodeje: lokalita 
U kamenného kříže – z Olší nad 
Oslavou směrem na Netín, za 
obcí po cca 200 metrech odboč-
te vpravo a po jednom kilomet-
ru odbočte vlevo. Prodej probí-
há každou sobotu od 10.00 do 
14.00. Telefon: 777 802 742.

* Prodám prase, váha 200 kg, mož-
ná i více. A dovezu kravské mléko 
2–3 litry. Telefon: 608 719 358.

*  Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Tel.: 605 071 238.
*  Brambory na uskladnění – 
odrůdy Adéla a Belana a bram-
bory na sázení. Dále prodam 
pšenici a  ječmen. Měřín, telefon 
607 615 374.
* Brambory Adéla. Cena 600 Kč 
za 1 q, možnost i brambory červe-
né. Tel.: 733 220 519, 723 411 357.
* Střešní krytinu vlnitý hliní-
kový plech 25,5 m 2 (15 tabulí 
85×200  cm), jako nový, lesklý. 
Komplet cena 1.500 Kč. Tel.: 
776 858 464

KOUPÍM
* Byt nebo menší domek ve Vel-
kém Meziříčí a  okolí. Hotově. 
Tel.: 608 271 522.
* Koupím hodiny: sloupkové, 
fi gurální, podlahové, pendlovky, 
hrací, stolní a  jiné zajímavé dru-
hy. Dále obrazy 17.–20. století: 
olejomalby, akvarely a  tempery 
na dřevě, plátně, plechu, kartonu 
a papíře všech žánrů a malířských 
stylů. Dále mám zájem o  auto-
ry německé, rakouské, polské, 
maďarské a  slovenské i  obrazy 
nesignované. Dále koupím náby-
tek vyrobený před rokem 1930: 
příborníky, psací stoly, sklení-
ky, komody – zejména bohatě 
vyřezávané a  vykládané. Dále 
chladné zbraně, šavle, kordy, te-
sáky a dýky. Dále koupím šperky, 
stříbrné předměty, svícny, mísy, 
vázy, tácy, hrací stroje a  strojky, 
polyfony, orchestriony, fl ašinety, 
sochy a sošky z porcelánu, bron-
zu, cínu, slonoviny a dřeva, staré 
hračky. Malované, ryté a více ba-
revné sklo, staré perské koberce 
a jiné zajímavé starožitnosti i celé 
sbírky a  pozůstalosti. Zaruču-
ji rychlé a  solidní jednání. Tel.: 
704 787 323

RŮZNÉ
* Nabízím pečovatelské služby 
– seniorům, postiženým, dále hlí-
dání dětí, pomoc v domácnosti. 
Pro Velké Meziříčí a blízké oko-
lí. Osvědčení pečovatelky mám. 
Tel.: 739 868 473.
* Pronajmu byt 2+1 v  Křižano-
vě. Volný od  prosince 2016. Tel: 
736 137 450.
* Hledám pronájem pěkné-
ho bytu ve  VMelkém Meziříčí. 
od  ledna 2017. Garsonka, 1+1, 
2+KK. S  kaucí počítáno. Tel.: 
739 845 049.
* Jsem 49/175, hledám hodnou, 
inteligentní, obyčejnou ženu 
k  vážnému seznámení, se zájmy 
o rodinu, děti, vytváření vlastního 
zázemí, věk 35–55 let, nekuřačku. 
Tel.: 732 846 836.

Akce VM a okolí

KPH 2016 – 2017
Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s. r. o. uvádí
Novoroční koncert s  tradičním přípitkem MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ 
TRIO a operní hosté • Středa 4. 1. 2017 v 19.00 • Jana Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání
Houslový recitál MILANA AL-ASHHABA • Středa 9. 3. 2017 v 19.00 
• Součástí koncertu živá malířská performance
SLAVONIC QUARTET • Pondělí 25. 4. 2017 v 19.00 • Jan Rybka, Lu-
káš Mik – housle, Leoš Černý – viola, Lukáš Svoboda – violoncello
Koncertní mistr České fi lharmonie houslista MIROSLAV VILÍ-
MEC • Úterý 24. 5. 2017 v 19.00
Předprodej vstupenek a  abonentek: program. oddělení Jupiter clubu. 
Tel. 566 782 004, 566 782 001. Zlevněná přenosná abonentka pro 1 oso-
bu 350 Kč (dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 
1 osobu 590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 

VGS Velké Mezirící

Akce v Bíteši

Inzerce

Kino Jupiter

Jupoiter club, Velké Meziříčí, úterý v  16  h. Změna programu vyhrazena!
Poetický bermudský trojúhelník nad Vysočinou • 6. 12. • Arch. Petr Velička
Osobnost MUDr. Františka Skřivana • 13. 12. • Mgr. Zdeňka Kubíčková
120 let Rybářského spolku ve Velkém Meziříčí • 27. 12. • Bohumír Machát

KOŽENÉ SVÍTÁNÍ • Do 16. prosince • Výstava kožených plastik a olejo-
maleb Blanky Mudrové v muzeu VM. Po–pá 9.00–12.00, 13.00–16.00.
VÝSTAVA PRACÍ ZŠ OSLAVICKÁ • Do 19. prosince • Městská 
knihovna VM, vernisáž 9. 11. v 15.00.
S ČERTY NEJSOU ŽERTY ANEB TĚŠÍME SE NA MIKULÁŠE • 1. pro-
since • soutěže, diskotéka, rukodělná dílna… 15.30 – 17.00 v JC V. Meziříčí.
KURZ LIDOVÉHO ŘEZBÁŘSTVÍ • 2. prosince • 17.00 20.00. Výroba 
štípané holubičky. Pro začátečníky i pokročilé. Ekocentrum Chaloup-
ky, Ostrůvek 288/2, Velké Meziříčí
REFLEXY V NOVÉ ŘÍŠI • 3. prosince • 20.00. Host Alžběta Kolečkářová
BAREVNÝ PLES • 3. prosince 2016 19.00 – 23.00 • velký sál JC Velké 
Meziříčí. Vstupné pro veřejnost 130 Kč včetně místenky. Rezervované 
vstupenky nutno vyzvednout nejpozději do 30. listopadu 2016. Nevy-
zvednuté vstupenky budou dány do volného prodeje.
ADVENT V MĚŘÍNĚ • 4.  12. Vystoupení žáků ZŠ Měřín u stromeč-
ku v 17.00 na náměstí v Měříně. 4. 12. v 17.30 přijede nebeský pošťák. 
11. 12. Adventní koncert ŠUM v kostele sv. Jana Křtitele ve 14.00. Andělé 
na chůdách u stromečku v 16.30. Vystoupení Kolpingovy rodiny v 17.00 
u stromečku. Ohně Karibiku v 17.30 u stromečku. 18. 12. Jak se čerti že-
nili v 15.50, divadlo pro děti v Kulturním domě. Vystoupení žíků ŠUM 
v 17.00 u stromečku.
ZPÍVANÉ ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ • 5. prosince • vystoupí Ensem-
ble Versus, Cappella Ornamentata – kostel sv. Mikuláše v 19.00.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA • 5. prosince • 16.00 Mikulášská nadílka 
s dobrovolníky z Kambaly v centru Kopretina 16.00 h tematická tvůrčí 
dílna, 17.00 h návštěva Mikuláše, čerta a anděla (nadílka s písničkou). 
Cena balíčku 50 Kč + 40 Kč vstupné Je nutné se nahlásit do 30. 11. na 
tel. 777 183 388 nebo přímo na Ostrůvku 2, Velké Meziříčí.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA • 5. prosince v 17.00 • Sportovní centrum 
Poštovní 8, VM. Přihlašujete svá dítka pomocí dotazníku na recepci!
VÁNOČNÍ TRHY • 6. prosince • 8.00 na Náměstí.
ZDOBENÍ PERNÍKOVÉ CHALOUPKY A VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ 
• 7. prosince • 14.00–18.00 Kopretina centrum, Ostrůvek 2, V. Meziříčí.
ŽIVÝ BETLÉM V  MARTINICÍCH • 11. prosince • 15.30 poprvé 
v Martinicích u kulturního domu, živá zvířata, občerstvení zajištěno.
ADVENTNÍ KONCERT • 11. prosince • 17.00 Žalozpěv akustická 
hudba z Vysočiny Od 15.00 připravena adventní dílna s malým ob-
čerstvením. Ekocentrum Chaloupky Baliny, Baliny 1, Velké Meziříčí

BUCHTY A KLOBÁSY • 30. 11. 
v 19.30 • Vstupné 90 Kč, 89 mi-
nut, ml. přístupný od 15 let.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
• 2. 12. v 19.30 • Vstupné 100 Kč, 
130 minut, ml. přístupný.
ANDĚL PÁNĚ 2 • 1. 12. a 2. 12. 

17.30, 4. 12. 16.00 10. 12. 17.30 
• Vstupné 130 Kč, 90  minut, 
mládeži přístupný.
HACKSAW RIDGE: ZROZE-
NÍ HRDINY • 7. 12. v 19.30 • 
Vstupné 110  Kč, 131  minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA • Do pátku 2. prosince od 
9 h do 17 h • K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háč-
kované výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy 
a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších 
drobností. Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
TURNAJ VE FLORBALU 1. – 3. TŘÍDA • Sobota 3. prosince v 8 h 
• Sportovní hala TJ Spartak
MIMOŘÁDNÁ BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: IRENA KUBANTOVÁ: 
MONTESSORI DOMA • Neděle 4. prosince v 16 h • Jak zvládnout sa-
mostatné oblékání/svlékání, vyzouvání a obouvání? Jak zorganizovat dět-
ský pokoj? Děti a televize/chytré telefony a tablety. Účastnický poplatek 
100 Kč (platba na místě). Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, V. Bíteš
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA • Pondělí 5. prosince od 8 h • Pro Mateř-
ské školy a seniory
KUDY Z NUDY ANEB ČERTOVINY V PEKLÍČKU • Úterý 6. pro-
since v 9 h • Program pro děti z MŠ a ZŠ oddílu moderní gymnastiky 
TJ Spartak a gymnastickým kolektivem Baver Třebíč. Součástí progra-
mu jsou soutěže a hry pro děti. Vstupné: 40 Kč. Kulturní dům, Vlkov-
ská 482, Velká Bíteš.
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA • Od 8. do 13. prosince od 9 h do 17 h • V pro-
storách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5.
VÁNOČNÍ KONCERT V JASENICI • Sobota 10. prosince v  16  h 
• Host Milan Pitkin
VÁNOČNÍ TURNÉ – PETR BENDE • Úterý 20. prosince v  19  h 
• Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo ná-
městí 5 ve Velké Bíteši. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

Daruji moc hodnou fenku, 
vhodná i k dětem,
z rodinných důvodů už s námi 
bohužel nemůže být.
Pouze do dobrých rukou.
Spěchá, děkuji.

Tel.: 608 531 616.

Honební společenstvo Lhotky pořádá v KD Lhotky
v pátek 2. prosince 2016, začátek v 18 hodin.

Vánoční jarmark
Pátek 9. prosince 15–18 hodin
před školní družinou ZŠ Školní, 
Velké Meziříčí.
Vystoupí dětský pěvecký sbor 
Slunko.

Přijmeme nového kolegu nebo kolegyni
do pracovní pozice
REFERENT MARKETINGU
Požadujeme: – min. středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou
 – pokročilé analytické schopnosti
 – kreativní myšlení, tvůrčí přístup k zadaným úkolům
 – pokročilou znalost práce na PC
  (MS Offi ce, znalost grafi ckých programů výhodou)
 – zodpovědný přístup k práci
 – schopnost učit se novým věcem
Náplň práce: – merchandising
 – marketingová podpora prodeje, tvorba POS materiálů
 – správa webu a sociálních sítí
 – tvorba analýz
 – sledování trendů na trhu a činnosti konkurence

V případě zájmu zasílejte své profesní životopisy na adresu:
sekretariat@coopvelmez.cz do 20. 12. 2106

SKUPINA COOP

COOP družstvo Velké Meziříčí
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Duchovní slovo:

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

zve zájemce na prohlídku – tradiční předvánoční výstavu obrazů
do ateliéru v Osové Bítýšce. Výstava potrvá do 21. 12. 2016. 

Nutno přihlásit se předem. Mobil: 777 204 924.

Vánoční koncert skupiny 

GENEZE
Neděle 25. prosince 2016
v 15.30 hodin. 

Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Sobota 10. prosince,
kulturní dům v 16 hodin.
Host Milan Pitkin
Předprodej tel. 606 115 152
tondasmaha@seznam.cz

Barevný ples
Sobota 3. prosince 2016
19 – 23 hodin
velký sál Jupiter clubu
Velké Meziříčí.
Rezervované vstupenky nut-
no vyzvednout nejpozději do 
30.  listopadu 2016. Nevyzved-
nuté vstupenky budou dány do 
volného prodeje.

Kousavý pesimismus

Vánoční bál
Neděle 25. prosince 2016 v sále 
Hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu zahraje sku-
pina MARATON.
Začátek ve 20 h, vstupné 80 Kč.

St 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apo-
štola. 7 h za manžela, syna, rodiče, 
Boží požehnání a  duše v  očistci. 
10 h pohřební mše svatá: za † Bla-
ženu Hladkou. 17 h mše sv. Hrbov. 
18.30 h mše sv. Lavičky. Čt 1. 12. 7 h 
za † Jana Mikisku. 16.15 h nácvik 
zpěvů, 17 h schůzka ministrantů. 
18 h mše sv. pro děti: za rodinu 
Smejkalovu, Bradáčovu, Kožených 
a  vlastní úmysl. Pá 2. 12. 1. pátek 
v  měsíci / celodenní a  celonoční 
adorace. 8 h za rodiče Štoksovy 
a  Ludmilu Švarcovu. 13.30  h Do-
mov pro seniory. 14 – 16 h svátost 
smíření. 17 h Za Marii Rosovu a za 
živé a † členy rodiny Rosovy a Do-
hnalovy. 19 – 21 h svátost smíření. 

So 3. 12. Památka sv. Františka Xa-
verského, kněze. 7 h za † Marii Žá-
kovu-Mezlíkovu, Stanislava Mez-
líka, Bedřicha Žáka a  celou živou 
a † rodinu. 18 h za farníky. Ne 4. 12. 
2. neděle adventní / v naší farnosti 
pouť sv. Mikuláše. 7.30 h Za † Ja-
romíra Kratochvíla, dvoje † rodiče, 
† Petra Muchu, za děti a jejich rodi-
ny a duše v očistci. 9 h za rodiče Sla-
bých, děti a duše v očistci. 10.30 h 
mše sv. pro rodiny s dětmi: za živou 
a  † rodinu Kutlvašrovu, Skryjovu, 
Pospíchalovu a duše v očistci. 18 h 
za rodiče Moravovy, dvoje rodiče 
a duše v očistci.
Farní oznámení * Ve čtvrtek 1. 12. 
bude pravidelná návštěva nemoc-

ných. * V  sobotu 3. 12. je první 
sobota v  Netíně. Autobus pojede 
v 15 h od fary ve Velkém Meziříčí. 
Pěší poutníci vycházejí ve 12.30 od 
fary. * V neděli o pouti 4. 12. bude 
sbírka na dokončení oprav ozvuče-
ní v našem kostele.
Kalendář plánovaných akcí ve 
farnosti * Setkání biřmovanců: 2. 
a 16. 12., vždy v 19.30 hodin. * Se-
tkání seniorů našeho děkanství se 
bude konat ve farním sále na faře ve 
Velkém Meziříčí ve st 7. 12. od 8.30 
do 11 h na téma: „Stáří jako povolá-
ní.“ Hostem bude P. Josef Havelka, 
farář v Měříně a Uhřínově. Všichni 
jste srdečně zváni.
Farnost Netín. Čt 1. 12. 17.30 h 

mše svatá pro děti. Pá 2. 12. 1. pátek 
v měsíci. 18.30 h Za rodiče Rosec-
kých a † přízeň. So 3. 12. 1. v měsíci. 
15 h Svátost smíření. 16 h Za † man-
žela a za poutníky. Ne 4. 12. 2. neděle 
adventní. 8 h Za rodiče Nebohovy 
a Nedomovy a celou přízeň.
Farnost Bory. Pá 2. 12. 1. pátek 
v měsíci. 18 h mše sv. Dolní Bory: 
za Jindřicha Fňukala a  rodiče. Ne 
4. 12. 2. neděle adventní. 9.45 h za 
Stanislava Juříčka, rodiče Scholevo-
vy a dva syny a manžele Martínkovi.
Farní oznámení * V  pátek 2. 12. 
bude od 9 h pravidelná návštěva 
nemocných. * Autobus na I. sobotu 
do Netína 3. 12. pojede ve 14.40 h 
z Borů.                             Josef Drlíček

Tradiční předmikulášský večírek v Rock Depo Velké Meziříčí s kapelou 
Letrourou tentokráte opepřen kolegy z velice příjemné metalové partičkou 
Magua. Hoši přísnějšího žánru otevřou brány pekel v pátek 2. 12. od 20 h, 
následně je vystřídá LetRouŘí banda nejen na křídlech již padlých andělů, 
jako jsou Th e Doors, Muddy Waters, či Ray Charles. S touto kapelou hraje 
také Tomáš Dufek z Dolních Radslavic, který je znám též jako výrobce 
i hráč na didgeridoo. Těšte se i na hostující dechovou sekci.       LetRouRou

Mikulášská taškařice 
v Depu s kapelami 
LetRouRou a Magua

Hotelová škola SVĚTLÁ a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Den otevřených dveří 1. prosince 2016
Program
• Den otevřených dveří je tradičně spojen s adventem a vánoční tematikou
• Informace o možnostech studia na škole 
• Interaktivní činnosti a soutěže pro žáky základních škol
• Přijímací zkoušky nanečisto
• Prohlídka školy – odborné učebny, pracoviště odborného výcviku, 

domov mládeže
• Ukázky barmanského umění a vyřezávání ovoce a zeleniny
• Soutěž „Tvoříme betlémy“
• Občerstvení a ochutnávky z naší i zahraniční kuchyně
• Prezentace pokrmů zahraniční gastronomie spojené s degustací
• Prezentace speciálního inventáře, umění obsluhy 
• Prezentace zahraničních praxí

Dne 8. 12. z důvodu pravidelného povinného školení zaměstnanců bude 
omezen provoz ordinací: GYNEKOLOGIE – ordinace do 13.30 hodin, 
ENDOKRINOLOGIE – ordinace do 13.30 hodin, MUDr. Fillová – ordinace do 
13 hodin, MUDr. Šurda – odpolední ordinace zrušena, RHB a VODOLÉČBA 
– provoz do 13.30 hodin, OČNÍ – ordinace do 13.30 hodin

„Přátelé, nenechte se
nahlodat pesimismem!“ 

Není nereali-
stické počítat 
s  horší varian-
tou, ale je to jen 
půlka realismu. 
K realismu pat-
ří naděje. 

Dokonce i v hodně těžkých chví-
lích člověk může a  má hledat 
východisko. Ten, kdo počítá vý-

hradně jen s  tím nejhorším, ne-
dokáže domýšlet dál. Ochromuje 
ho strach z důsledků konkrétního 
jednání. K realismu patří i zkuše-
nost, že se v životě nakonec mno-
hé vyvíjelo lépe, než člověk čekal.
Pesimismus se drží článku víry: 
„všechno jde vždycky do háje“. 
Nejenže to není pravda, ale pe-
simismus se podle tohoto před-
pokladu stává bratrem lenosti. 
Ve skutečnosti pak jde opravdu 
často něco do háje, protože se 

člověk ani nepokusil udělat to 
lépe, nebo nezabránit nezdaru. 
Není jednoduché se domluvit 
s  pesimistickým škarohlídem; 
nic nezabírá, nic není akceptová-
no. Člověk si připadá jako děcko, 
kterému všechny věci, které sbírá 
se země, zase hned vypadají z ru-
kou. Samozřejmě může skutečně 
něco skončit nezdarem. Jenže ni-
kdo nemůže s  jistotou tvrdit, že 
to bude opravdu tak zlé. 
Optimista se ptá: proč by to ne-

mělo být dobré? Nejenže se mu 
snáze žije, ale skutečně se mu 
mnohé z  toho, do čeho se pustí, 
také povede. 
Čas, který nastal, doba adventní, 
nás vede k naději. I pokažené věci 
se mohou změnit. Musím  při-
jmout odpovědnost za to, co bylo, 
co je nyní a co může být dál. Když 
hledám východisko, jdu dopředu. 
Adventní naděje spočívá v  tom, 
že cesta vede dál. Neskončil jsem, 
mohu pokračovat. P. Pavel Šenkyřík

V celkovém pořadí už devátá akce hostů pivnice Na Lipnici a jejich rodin-
ných příslušníků obnášela – a to po roce již druhou – cestu plných dvou au-
tobusů do Rakouska. Cílem byl tradiční hororový festival zvaný ,Dionysos 
Pass‘ neboli Teufellauf (či též Krampuslauf). Nejprve přišla na pořad dne za-
stávka a poté i pobyt ve Freeportu Hatě, kde se mnozí podivovali ani tak ne 
tamějším obchodům a kýčovitým atrakcím, jako spíše onomu až nezvykle 
vysokému 
počtu tam 
přítomných 
návštěvníků 
muslimské-
ho vyzná-
ní. Oproti 
loňsku jde 
o  skutečně 
skokový ná-
růst…
V samotném Hollabrunnu si účastníci zájezdu dopřáli jak čertovské veselí, 
tak i ďábelskou hrůzu, no a samozřejmě také svařené víno a další velmi 
vítané pochoutky. Masky a kostýmy čertů, ďáblíků, rarachů, tatrmanů, ča-
rodějnic a všelijakých podivných monster byly skutečně perfektní.
Při jízdě bylo v obou autobusech nabízeno uzené maso s chlebem, slivovice 
a vodka, vše grátis. Poděkování náleží Lence Markové, Olze Pivovarníkové, 
Martinu Bezděkovi, Jiřímu Motyčkovi a oběma řidičům fy ZDAR Velké 
Meziříčí.
Doposud uskutečněné lipnické výjezdy a výšlapy:
– hasičská zbrojnice, stanice záchranné služby a Fajtův kopec (pěšky);
– Pozďatín a Studenec (vlakem a pěšky);
– Postřižinský pivovar v Dalešicích a Dalešická přehrada (autobus);
– Rakousko / Teufellauf v Hollabrunnu I (2 autobusy);
– zámek v Budišově (vlak);
– Slovensko / termálky Veľký Meder-Čalovo I (bus);
– Veľký Meder-Čalovo II (bus);
– Gulášfest a pivovar v Chotěboři (bus);
– a Hollabrunn II (2 busy).                                                          Text a foto: -vp-

Spolek žen a Jupiter club
Velké Meziříčí zvou na výstavu
ZIMNÍ VARIACE
aneb
OD ADVENTU DO VÁNOC 
ČEKÁ NÁS PRÁCE MOC
Několik vystavovatelů můžete 
pozorovat při práci, řadu výrobků 
si můžete zakoupit.
Těšíme se na vás, na příznivce 
vánočního tvoření.
Vstupné dobrovolné!
Velký sál Jupiter clubu,
5.–7. prosince 9–16 hodin.

Vánoční koncert
Neděle 18. prosince v 17 hodin, 
pondělí 19. prosince v 18 hodin.
Velký sál JC velké Meziříčí.
Účinkují: ZUŠ Velké Meziříčí, 
pěvecké sbory Sluníčko, Slunko, 
Harmonie.
Rezervace a prodej vstupenek 
od pondělí 14. listopadu 2016. 
Rezervované vstupenky nutno 
vyzvednout nejpozději do konce 
listopadu 2016. Nevyzvednuté 
budou dány do volného prodeje.

Zájezd do Hollabrunnu

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA výrobků uživatelů den-
ního stacionáře NESA - Středa 7. 12. 2016 od 9 do 17 hodin
Nesa, Čechova 30, Velké Meziříčí
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1. Lavičky 10 0 0 0 77:19 20
2. River VM 10 7 1 2 58:32 15
3. Vídeň 10 7 0 3 78:29 14
4. Benetice   9 7 0 2 75:29 14
5. Křižanov 10 6 0 4 41:45 12
6. Balinka 10 5 1 4 36:46 11
7. Dráhy 10 5 0 5 38:44 10
8. Tasov 10 4 0 6 40:52   8
9. Měřín 10 2 1 7 35:47   5
10. Str. Zhoř 10 2 1 7 35:66   5
11. Kabades.   9 2 0 7 23:63   4
12. Bory 10 0 0 10 24:88   0

EXTRALIGA

Tech. služby  – SK Mostiště 3:9
Strnad, Chudoba, Šlapal – Požár 
Jar. 3, Simonides, Požár Jos., Buri-
an, Smejkal, Dohnal, Vidlák
Radostín n. O. – Agromotor 3:3 
Láznička 2, Váša – Sobotka, To-
man, Svoboda 
SK Omega VB – HC Pikárec 10:2
Sladký 4, Dvořák 3, Dočkal, Kejda, 
Dobrovolný – Chrást 2
HC Lukáš – SK Netín 2:9

Jirovský 2 – Plhák M. 2, Plhák T. 2, 
Brůha 2, Dvořák, Řehoř, Stoček
Horní Heřmanice – Sanborn 2:16
Kutílek 2 – Hanus 5, Bukáček 3, 
Trejbal 2, Šulc 2, Srnský, Holub, Fi-
ala, Ptáček
Auto Dobrovolný VM – HC Oře-
chov 7:3
Oliva 4, Šefčík, Prokop, Říha – 
Dvořák, Zeman, Holík 

1. LIGA
HCF Dráhy VM – HC Bory 4:1
Slavík, Hamřík, Vetešník, Kácal - 
Pohl
SK Lavičky – NHÚ Balinka 8:3
Hejl 3, Kampas J. 3, Kampas M., 
Barák – Navrátil 2, Mucha J.
Stránecká Zhoř – Benetice 2:15
Sojka, Necid – Rygl L. 3, Krejčí 3, 
Rygl M. 2, Doležal 2, Valík, Caha, 
Letmajer, Mikuláš, Houzar
HC Bory – HC Tasov 1:6
Kadlec – Jaseňák, Chlubna, Svobo-
da, Šoukal, Páral, Sláma

Balinka – SK Stránecká Zhoř 5:1
Mucha J. 2, Strádal M. 2, Necid - 
Necid
River VM – HC Křižanov 9:4
Zelený 4, Havlíček 2, Kozina 2, Vr-
tal – Běhal J., Běhal T., Glos, Horký
HCF Dráhy – SK Lavičky 2:10
Šilpoch, Hamřík – Vítek 4, Nevěčný 
2, Kampas M. 2, Kampas J., Polák
SK Vídeň – Farma Měřín 7:3
Nedoma 2, Pálka 2, Vyhlídal 2, Ja-
nák – Panáček, Kožený, Zezula

1. Sanborn 9 8 1 0 87:26 17
2. Omega 9 7 0 2 61:33 14
3. Radostín 9 6 2 1 46:27 14
4. Netín 9 6 0 3 62:38 12
5. Agromotor 9 5 1 3 53:40 11
6. Lukáš 9 5 0 4 62:48 10
7. Mostiště 9 5 0 4 54:40 10
8.Tech. služby 9 5 0 4 62:61 10
9. Dobrovol. 9 2 1 5 40:67   5
10.H. Heřm. 9 2 1 6 33:72   5
11. Ořechov 9 0 0 9 24:61   0
12. Pikárec 9 0 0 9 19:90   0

Městskou ligu vede stále Sanborn

DOROST

HHK VM - HC Hlinsko 6:5SN 
(1:1, 3:2, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly a asistence HHK: 16. Loup 
(Burian M.), 24. Burian M., 24. 
Kapusta L. ((Procházka), 30. Báňa 
(Bednář), 49. Havliš (Loup, Pro-
cházka), 65. Doležal T.
Sestava HHK: Svoboda I. (Pestr) - 
Báňa, Bíbr A., Karásek, Loup, Do-
ležal J. - Bednář, Doležal T., Burian 
M. - Procházka, Havliš, Kapusta L. 

- Zacha, Ambrož, Strádal D. - Bar-
tošek.
Rozhodčí: Zídek - Tichý, Fiksa. Vy-
loučení: 4:3, využití: 2:0, v oslabení: 
0:0. Střely na branku: 34:47 (13:12, 
10:17, 10:18 - 1:0). Diváci: 45.

STARŠÍ ŽÁCI

HC Dukla Jihlava - HHK VM 
13:1 (3:0, 3:1, 7:0) 
Gól a asistence HHK: 26. Klár (Šve-
jda).
Sestava HHK: Juda P. - Švejda, Kři-
kava Vác., Zdvihal, Bíbr D., Koude-
la, Hammer, Křikava Vít, Kuřátko, 
Bárta, Outulný, Klár.
Rozhodčí: Mejzlík - Mareček, Poja.

Vyloučení: 7:6, navíc: Bina (JI) - 5 + 
20 za napadení. Využití: 2:0, v osla-
bení: 4:0. Diváci: 52.

MLADŠÍ ŽÁCI

HC Dukla Jihlava - HHK VM 9:3 
(2:1, 2:1, 5:1)
Góly a asistence HHK: 14. Modl 
(Vrzal), 40. Vrzal (Modl), 57. Modl.
Sestava HHK: Mašek - Zeman, 
Modl, Vrzal, Jašek, Katolický Š., 
Čamek, Němec, Vejmola, Krato-
chvíla, Karásek, Krejčí, Katolický 
M., Jurný.
Rozhodčí: Havelka, Mareček. Vy-
loučení: 1:2, využití: 0:0, v oslabení: 
0:0.  Diváci: 51.                                 -jj-

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

1. Jihlava 15 14 0 1 168:44 28
2. Chotěboř 15 10 3 2 127:86 23
3. Vel. Mez. 15 10 0 5 97:76 20
4. Třebíč 15 8 2 5 69:55 18
5. Pelhřimov 15 5 1 9 89:110 11
6. Žďár 15 4 2 9 76:111 10
7. Ledeč 15 3 1 11 59:101   7
8. Havl. Brod 15 1 1 13 40:142   3

1. Světlá 11 10 0 1 0 70:18 31
2. Litomyšl 12 10 0 0 2 131:24 30
3. Lanškroun 11 8 0 1 2 48:24 25
4. Chotěboř 12 8 0 0 4 49:36 24
5. Vel. Mez. 13 6 2 0 5 58:50 22
6. Hlinsko 12 7 0 1 4 51:50 22
7. Skuteč 12 7 0 0 5 42:49 21
8. Č. Třebová 11 5 0 0 6 56:59 15
9. Polička 11 4 0 0 7 31:51 12
10. Choceň 12 3 0 0 9 36:50   9
11. Třebová 13 3 0 0 10 29:82   9
12. Boskovice 11 1 1 0 9 20:60   5
13. Pelhřimov 11 1 0 0 10 25:93   3

1. Jihlava 15 11 0 4 122:44 22
2. Havl. Brod 15 10 2 3 97:49 22
3. Žďár 15 10 2 3 104:57 22
4. Chotěboř 14 9 1 4 73:52 19
5. Třebíč 15 6 4 5 77:58 16
6. Ledeč 14 6 1 7 80:70 13
7. Pelhřimov 15 1 0 14 53:144   2
8. Vel. Mez. 15 1 0 14 30:162   2

Hodnocení podzimní části mlad-
šího dorostu
Příprava mladšího dorostu začala 
třetí týden v červenci. Trénova-
li jsme 3 x týdně na umělé trávě. 
Bohužel příprava neproběhla úpl-
ně dle našich představ. Z důvodu 
dovolených, táborů a jiných aktivit 

jsme měli neustále několik omlu-
venek. Vrcholem bylo zrušení po-
sledního přátelského zápasu před 
mistrovským utkáním pro nedo-
statečný počet hráčů.
V soutěži jsme i s jarní předehráv-
kou sehráli 14 zápasů. Všechna 
utkání kromě dvou posledních 

se odehrála na přírodní trávě. Po 
podzimní části jsme skončili na 5. 
místě, kdy jsme dokázali 6x vyhrát, 
5x remizovat a prohrát pouze 3x.
Jarní příprava začne 20. 1. Tréninky 
budou probíhat 2 x týdně na umělé 
trávě a jednou v posilovně. 
                -chal-

FOTBAL MLADŠÍ DOROST

HC Veverská Bítýška - HHK Vel-
ké Meziříčí „B“ 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)
Branky HHK „B“: 8. Barák (Kavi-
na), 16. Tůma (Burian M., Bradáč), 
35. Střecha L.
Rozhodčí: Dostál – Mejzlík, Slani-
na. Diváků: 15. Střely na branku: 
41:32. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. 
Oslabení: 0:0.
HHK „B“: Štourač (Šeba) - Malec, 
Pokorný – Střecha L., Bradáč – 
Vrána, Barák, Kavina –  Kapusta 
O., Tůma, Burian M. 
Nedělní utkání 8. kola na bíteš-
ském zimáku mnoho hokejové 
krásy nepobralo. Na domácích 
hráčích byli znát tři předchozí po-
rážky v řadě a jejich soupeř, který 
si musel vypůjčit dva juniory, aby 
vůbec mohl nastoupit, na tom byl 
ještě hůře.
Úvodní část sice byla podle čísel 
vyrovnaná, ale Bítýška přeci jenom 

předváděla přímočařejší hru a její 
útoky byly nebezpečnější. Vedení 
jí přinesla v sedmé minutě využitá 
přesilovka, ale už v následující mi-
nutě vyrovnal Barák po přihrávce 
Kaviny zpoza branky. Skóre se 
znovu měnilo v 16. min nejprve 
šli znovu do vedení domácí hoke-
jisté, aby vzápětí srovnal z dorážky 
Tůma. Předcházela tomu přihráv-
ka Bradáče na Martina Buriana, 
jenž z úhlu prostřelil gólmana Ve-
verek.
V prostřední třetině měli nadále 
více ze hry hráči z Bítýšky, ovšem 
hosté se vždy stačili ubránit a spo-
léhali na svoje protiakce. Při jedné 
z nich sebral kotouč za domácí 
brankou Libor Střecha a po jejím 
objetí zasunul puk za čáru. Tento 
stav pak vydržel až do konce druhé 
části.
Taktika meziříčského béčka pro 

poslední třetinu, tj. udržet jedno-
gólový náskok co nejdéle, vydr-
žela pouze šest minut. Po chybě 
v obranném pásmu domácí vy-
rovnali. Klid na hokejky jim pak 
přinesla 51. minuta. Po dalším ne-
důsledném bránění se totiž Bítýška 
dostala do vedení, a to byl rozho-
dující moment zápasu. Hostům za-
čaly stále více docházet síly a na vy-
rovnání už to nebylo ani v hlavách. 
Dvě minuty před koncem dostali 
ještě pátý gól a bylo po zápase. 
Další zápas odehrajeme v neděli 
4. 12. 2016 doma s Bystřicí nad P. 
Začne se v 16.00.                   -ht-

Hokejovému béčku se stále nedaří, 
prohrálo s Veverskou Bítýškou

1. Bystřice 8 6 0 0 2 54 : 33 18
2. Náměšť 8 5 1 0 2 59 : 34 17
3. Zastávka 8 5 0 0 3 41 : 40 15
4. V. Bítýška 8 4 0 0 4 38 : 41 12
5. VM „B“ 8 2 0 1 5 26 : 40   7
6.VM „B“ 8 1 0 0 7 16 : 46   3

Prosinec 2016
(harmonogram na konec měsíce 
bude stanoven později)

So   3.12. 14.15 – 15.45
Ne   4.12. 13.45 – 15.15
Pá   9.12. 17.30 – 19.00
So 10.12. 13.45 – 15.15
Ne 11.12. 10.15 – 11.45
Ne 11.12. 16.15 – 17.45
St 14.12. 14.15 – 15.45
So 17.12. 14.15 – 15.45
Ne 18.12. 13.45 – 15.15
Vstupné –  bruslící 20,- Kč,
 doprovod 10,- Kč

Krajská soutěž Vysočiny
TJ Spartak VM C 1541:1593 PSJ 
Jihlava C *1:5
Lavický F       369:395   Souček
Lavický A      347:362   Doubek
Krejska           399:412   Partlová
Mátl               426:424   Pausar
BOPO Třebíč C 1506:1433 Spar-
tak VM C *6:0
Kolářová        359:356   Lavický F
Franc              404:374   Mátl
Frantík           375:373   Krejska
Malý              368:330   Lavický A
Tento týden hrálo jen céčko a to 
hned dva zápasy, bohužel ani jed-
nou nebodovalo.                           -st-

KUŽELKY VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

SK Jihlava B – ST VM 10:6
Body: Maštera Martin 3/1, Kam-
pas Jan 1/2, Klíma Petr 1/3, Skry-
ja Marek 0/3
Čtyřhra: Klíma, Kampas
TJ Jiskra Humpolec – ST VM 
5:10
Body: Maštera Martin 4/0, Kam-
pas Jan 2/1, Skryja Marek 2/1, 
Klíma Petr 1/2 
Čtyřhra: Maštera, Skryja
Pelhřimov B – ST VM B 1:10
Body: Šoukal Slavomír 3/0, Jašek 
Petr 2/0, Borůvka Vít 2/0, Kupka 
Jiří 1/1
Čtyřhry: Šoukal, Borůvka. Kup-

ka, Jašek
SKST Třešť B – ST VM B 10 :7
Body: Šoukal Slavomír 4/0, Bo-
růvka Vít 3/0, Kupka Jiří 0/4, Ja-
šek Petr 0/4
Fryšava – ST VM C 7:11
Body: Buk Martin 3/1, Kořínek 
Stanislav 3/1, Hrůza Vlastimil 
2/2, Dvořák František 2/2
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
Dne 26. 11. uhrálo áčko i béč-
ko jedno vítězství z venkovních 
dvojutkání. V Jihlavě jsme zápas 
nezvládli. Celou dobu v třího-
dinovém maratonu jsme pouze 
dotahovali nepříjemný výsledek. 
Zkušení domácí nás ani vyrovnat 
stav nenechali a pohlídali si body, 

až do konce. V Humpolci už byla 
výhra dle umístění v tabulce po-
vinná. Předpoklady jsme také 
naplnili a výhra nás neminula. 
Nejlépe z našich hráčů hrál už 
poněkolikáté Maštera. Béčko zví-
tězilo rozdílem třídy v Pelhřimo-
vě. Zato v Třešti se čekala výhra. 
Opak se stal skutečností, domácí 
překvapivě zvítězili. V našem 
týmu se bohužel zadařilo jenom 
dvěma hráčům, to však nestačilo 
k týmovému bodovému zisku. 
Nejlépe hráli Šoukal a Borůvka. 
Céčko změřilo síly ve Fryšavě, 
kde také podle očekávání bralo 
všechny body. Všichni hráči hráli 
dobře.                                      -pk-

STOLNÍ TENIS

Poslední hrací den čtvrtého kola: 
1. Kalíškáři 
2.Chelsea 
3.Jager 
Nához Kružík 203 
Čtvrté kolo: 
1. Stavebniny 
2. Jager 
3. Kalíškáři 
Jednotlivci
Jméno        nához   počet kol  průměr
Kružík 8404       52             161,6
Baloun 9592       60             159,9
Němec   8919       56             159,3
Bednář 9518       60             158,6
Kozina 9408       60             156,8

BOWLING
Dne 12. 11. odcestovali naši nejmenší 
házenkáři ze svč DÓZA na další tur-
naj v miniházené, tentokrát do Žirov-
nic. Všechna družstva odehrála pět 
zápasů, jedno utkání trvalo 10 minut.
Minižáci
VM šedí: klukům se tento turnaj 
povedl na jedničku, jak výsledkově, 
tak i herně. Hráči se hrou vyloženě 
bavili. Dost prostoru na hříšti do-
stali všichni hráči. Nejvíce Ondra 
Trifanov, který chytal za všechna 
chlapecká družstva z Velkého Me-
ziříčí, ač věkově spadá ještě do pří-
pravky. Celkové skóre 101: 38 
Výsledky
Havlíčkův Brod B 17:11
Dolní Cerekev 19:2
Ledeč n. S.  B 17:4
Žirovnice  24:9

Nové Veselí 24:12
Sestava: Ondřej Trifanov, Jakub 
Uchytil, Vojtěch Bradáč – Benja-
min Rosa, Lubomír Izdný, Robin 
Koudela, Jiří Peterka
VM červení: hráči z červeného 
týmu měli na konci turnaje bilanci 
tři výhry, jedné remízy a jedné po-
rážky. Klukům scházel větší pohyb 
a lepší zakončení. Velmi se dařilo 
Adamu Jašovi. Celkové skóre 51:33
VM červení
VM dívky 11:0
Havlíčkův Brod D 15:2
Havlíčkův Brod A 7:15
Ledeč n. S.  A 8:8 
Havlíčkův Brod  C 10:8
Sestava: Ondřej Trifanov – Alan 
Marek, Martin  Borkovec, Adam 
Jaša, Michal Kučera, Denis Vik, 

David Vávra, Petr Zezula
Přípravka
VM zelení: kluci z přípravky všech-
ny zápase vyhráli. Druhý zápas s 
výsledkem 14:2 pro nás byl herně 
nejhorší, ale po důrazné promluvě 
hráli zodpovědně a podle naučené 
taktiky . Celkové skóre 52: 15
Výsledky: VM zelení
Havlíčkův Brod A 13:1
Dolní Cerekev  14:2
Žirovnice  B 6:5
Žirovnice  A 8:4
Ledeč n. S.  11:3
Sestava: Ondřej Trifanov – Jakub 
Kocourek, Adam Krejčí, Tomáš Je-
línek, Stanislav Fňukal, Vítek Smej-
kal, Lukáš Trifanov, Jakub Chalupa. 
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Horá-
ková             -vl-

Házenkářský turnaj minižáků

VÝLET NA UMĚLOU HORO-
LEZECKOU STĚNU DO TŘE-
BÍČE  - 3.12.2016
Sraz: 10:15 Parkoviště U Penny 
marketu vedle autobusového ná-
draží.  Odjezd -  10:35. Návrat - 
17:25
Cena: 220,- Cena pro nečleny, 
kamarády, babičky, domácí maz-
líčky a tak dále je 320,- (300,-). 
Přihlašování: Od pátku 25.11. 
10:00 skrze systém SCVM a 
od 12:00 i telefonicky na čísle 
773002922. .
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Attaco vs. Flamengo 2.0
1:2 (1:0)
18' Ochrana Miroslav - 56' Hibš 
Dominik, 57' Hibš Dominik 
Domácí dlouho vedli, ale na ko-
nec zápasu zavřeli hosty ve váp-
ně a Dominik Hibš zaúřadoval.
Tento pátek se na hřišti s umě-
lým povrchem uskutečnilo oče-
kávané finále DRFG Ligového 
poháru MKVM. Účast v tomto 
finálovém střetnutí si vybojovalo 
favorizované Attaco, proti černé-
mu koni soutěže týmu Flamenga 
2.0. 
Utkání mělo opatrný rozjezd. 
Oba týmy se tzv. oťukávaly s 
mírnými náznaky šancí na obou 
stranách. Do první vážnější  pří-
ležitosti se dostal tým Attaca v 
17. minutě. Zakončení Hynka 
Ráčka skončilo na břevně branky 
hostí. Vzápětí konečně rozvlnil 
síť nejlepší střelec základní části 
Miroslav Ochrana přízemní stře-
lou po hezké akci po levé straně, 

které nezabránil ani skluz Jardy 
Kubce a poslal Attaco do vedení 
1:0. Tento stav, díky dobře orga-
nizované obraně Attaca, vydržel 
až do konce poločasu.
Druhý poločas začal brankovou 
příležitostí Flamenga 2.0, ale míč 
opět pouze orazítkoval horní 
tyčku. V průběhu druhého polo-

času si oba týmy vytvářely šance, 
ale vše končilo na dobře připra-
vených gólmanech obou týmů, 
nebo mimo branku. 
Závěr zápasu patřil Flamengu 
2.0. V 53‘ ještě míč skončil opět 
na brankové konstrukci. O pár 
okamžiků později přišly dvě vel-
ké chvíle Dominika Hibše. V 56‘ 

tečoval střelu Adama Vlka – 1:1. 
O minutu později hlavičkoval do 
odkryté brány po rohu a otáčí 
skóre ve prospěch Flamenga 2.0 
-  1:2. 
V tomto zápase vyhrál šťastnější 
tým Flamenga 2.0. Attaco stejně 
jako vloni nezvládlo závěrečný 
finálový zápas a musí se spokojit 
s druhým místem. Flamengo 2.0 
(na fotce) se může těšit na mist-
rovství republiky.
Po skončení zápasu se uskuteč-
nilo vyhlášení jednotlivých týmů 
DRFG Ligového poháru MKVM 
a předání individuálních cen po 
základní části:
Nejlepší střelec: Míra Ochrana 
(Attaco)
Nejlepší hráč: Hynek Ráček 
(Attaco)
Nejlepší brankář: Zdeněk Si-
mandl (La Bucañeros)
Díky za report Pavlu 
Wasserbauerovi.
         Jan Bílek

Hokejisté HHK vybojovali velmi cenný bod. V sobotu vyzvou v derby Bíteš
SKMB Boskovice - HHK VM 4:3 
PP (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)
Góly a asistence: 28. Špok (Karný), 
53. Kroupa (Václavík, Krejčiřík), 
54. Dufek (Karný, Bednář), 61. 
Karný (Bednář, Špok) - 22. Pejchal 
(Krča), 50. Křenek (Rozmarín), 56. 
Pejchal (Bula). 
Sestava: Štourač (Svoboda I.) - Šerý, 
Vlašín P., Ambrož, Burian V., Ko-
chánek, Chlubna - Křenek, Střecha, 
Sobotka - Krča, Bula, Pejchal - Vla-
šín M., Roupec, Rozmarín - Mašek.
Rozhodčí: Zlámal - Sedlák, Skoká-
nek. Vyloučení: 3:5, navíc: Pelikán 
(BOS) 5+20 za hrubost, Střecha 
(HHK) 5+20 za hrubost. Využití: 
2:1. Diváci: 125. Střely na branku: 
37:25 (12:8, 10:9, 15:8).
Procentuální úspěšnost brankářů: 
(BOS) Hrachovina - 88,00 % - 22 
zákroků - 60 min, (HHK) Štourač - 
89,19 % - 33 zákroků - 60 min. 
Ve čtrnáctém kole zajíždělo první 
mužstvo HHK do Boskovic, kde se 

střetlo s hráči Minervy. Ti si v mi-
nulém kole doma vyšlápli na lídra 
KL, tým Kroměříže. Ten z Bosko-
vic odjel po prohře 5:4 bez jediného 
bodu. 
Domácí tým si dělal zálusk na dal-
ší porci mistrovských bodů, které 
měli urvat našemu týmu.
Utkání se od úvodního buly hrálo 
ve vysokém tempu. První možnost 
změny stavu měli domácí, kteří ve 
3. a v 7. minutě měli výhodu pře-
silové hry. Obě oslabení naše druž-
stvo dobře ubránilo. Ve 12. minutě 
má početní výhodu i naše mužstvo. 
Přesto že se několikrát dostali naši 
hráči do dobré šance, nepodařilo se 
překonat domácího Hrachovinu v 
bráně. Úvodní třetina tak skončila 
bezgólovou remízou.
Úvod druhé periody patřil naše-
mu týmu. Několikrát zle zatopili 
v boskovickém brankovišti. První 
gól utkání střelilo naše mužstvo. V 
polovině 22. minuty se u mantine-

lu uvolnil Michal Krča, který svoji 
přihrávku načasoval na uvolněné-
ho Martina Pejchala, který střelou 
z mezikruží střílí vedoucí gól - 0:1. 
Vyrovnání se domácí fanoušci do-
čkali na začátku 28. minuty - 1:1. V 
polovině utkání putuje na trestnou 
lavici domácí Skácel. V nabídnu-
té přesilovce se do brejku dostal 
domácí Karný, kterému znemož-
nil skórovat Kamil Šerý. Nařízené 
trestné střílení domácí nevyužili. 
V poslední minutě se do pěstního 
souboje pustili domácí Pelikán a 
Filip Střecha. Oba hráči dostali za 
vzájemnou rvačku tresty do konce 
utkání. Nutno podotknout, že po 
dlouhé době byli za rvačku, která k 
hokeji neodmyslitelně patří, vylou-
čeni oba hráči do konce utkání. 
Třetí třetina byla gólově nejbohatší. 
Nejprve se v 50. minutě ujímáme 
vedení. Po střele Petra Rozmarína 
překonal domácího golmana Da-
vid Křenek - 1:2. Boskovičtí hráči 

otočili průběžný stav dvěma slepe-
nými góly v 53. minutě. Nejprve po 
sporném momentu, kdy domácí 
hráč přebíral kotouč už v útočném 
pásmu, vyrovnal Kroupa. Po ob-
drženém gólu protestoval u hlav-
ního sudího Petr Vlašín, kterého 
za nesportovní chovaní poslal na 
dvě minuty na trestnou lavici. Na-
bídnutou přesilovku domácí hráči 
využili a poprvé v utkání se ujali 

vedení - 3:2. 
Další pře-
silovou hru 
měl náš tým 
k dispozici 
na začátku 
56. minu-
ty. To se za 
hákování 
poroučel na 
trestnou la-
vici domácí 
Kroupa. 
Početní vý-

hodu proměnil ve vyrovnávací gól 
Martin Pejchal, kterému nahrál 
Honza Bula - 3:3. V témže čase si 
vzal trenér Vondráček oddecho-
vý čas, aby hráče uklidnil před 
závěrečnými minutami. Poslední 
minuta přinesla ještě dvě vyložené 
šance. Nejprve domácí po pravé 
straně najeli do našeho pásma a 
střelou zápěstí nepřekonali pozor-
ného Jirku Štourače. Naopak odra-

žený kotouč se dostal k Lukáši So-
botkovi, který projel do útočného 
pásma. Zakončení končí nad horní 
tyčí domácího gólmana. Třetí část 
byla minulostí a na řadě bylo pro-
dloužení. 
Po vhozeném buly dostal dvoumi-
nutový trest za podražení Lukáš 
Sobotka. Nabídnutou přesilovou 
hru domácí tým v téže minutě pro-
měnil ve vítěznou branku.
Domácí si připsali za vítězství v 
prodloužení dva mistrovské body. 
Naše mužstvo si domů odvezl je-
den bodík, který nás posunul na 
druhou příčku KL.  -jj-
1. Kroměříž 13 10 0 1 2 84:48 31
2. Velké Meziříčí 12 9 0 1 3 56:36 28
3. Uherský Brod 12 9 0 0 3 74:42 27
4. Boskovice 13 8 1 1 3 67:42 27
5. Uh. Ostroh 13 9 0 0 4 65:47 27
6. Uničov 13 6 2 1 4 68:55 23
7. Břeclav 13 6 1 0 6 54:53 20
8. Hodonín "B" 13 4 2 0 7 48:51 16
9. Velká Bíteš 12 3 1 2 6 39:52 13
10. Rosice 12 3 1 2 6 43:60 13
11. Blansko 13 3 1 0 9 35:60 11
12. Uh. Hradiště 12 3 0 0 9 37:70 9
13. Vsetín "B" 12 0 0 1 11 33:87 1

Házenkáři prohráli, starší žáci uspěli v kvalifikačním turnaji o Žákovskou ligu

Malou kopanou vyhrálo Flamengo 2.0

2. LIGA MUŽI - 15. kolo
TJ FS Napajedla - TJ Sokol Velké 
Meziříčí 30:20 (16:9)
V neděli dopoledne sehráli naši 
muži nepovedené utkání v Napa-
jedlech. Soupeř si hned v úvodu 
vypracoval značné vedení (7:1, 
11:2) především díky naší nepřesné 
koncovce a technickým chybám. 
Od 20. minuty se podařilo hru vy-
rovnat a zkorigovat na poločasový 
výsledek 16:9.
V druhé půli jsme vydrželi hrát to, 
co jsme si řekli v šatně pouze pět 
minut, následně jsme opět kupili 
chyby a soupeř to nekompromisně 
trestal z rychlých brejků. Protihrá-
či nás bohužel předčili ve všech 
činnostech a zaslouženě zvítězili v 
poměru 30:20. V příštím kole čeká 
naše mužstvo Kostelec na Hané a 
bude třeba opět v domácím pro-
středí bodovat.
7m hody 4/1:3/1, vyloučení 3:4, di-
váků 69. Sled branek:7:1, 11:3, 13:5, 
16:9, 18:12, 25:14, 28:18, 30:20
Sestava a branky: Ondřej Poul, Li-
bor Kotík - Vítězslav Večera (8/1), 
Miloš Necid (4), Jan Lečbych (3), 

Pavol Živčic (2), Roman Matušík 
(1), Jiří Kaštan (1), David Kubiš (1), 
Martin Fiala, Filip Macoun, trenér 
Martin Janíček a Ladislav Šidlo.

STARŠÍ ŽÁCI
V sobotu 26. listopadu odehráli 
starší žáci na domácí palubovce 
kvalifikační turnaj o Žákovskou 
ligu.
Po loňských zkušenostech v Žá-
kovské lize, kde starší žáci obsadili 
dvacátou příčku, a šli herně velice 
nahoru, jsme chtěli opět do této ce-
lorepublikové soutěže proniknout. 
Jelikož jsme v Lize Vysočiny po 
podzimní části na druhém místě, 
museli jsme opět absolvovat kvali-
fikační turnaj.
Byli jsme zařazeni do čtvrté kvali-
fikační skupiny a za soupeře nám 
byli nalosováni Dukla Praha „B“, 
České Budějovice, Jičín a Sokolni-
ce. Z pětičlenné skupiny postupo-
vali první tři družstva, bylo tady 
nutné minimálně dva zápasy vy-
hrát. Turnaj se hrál 20x20 minut 
systémem každý s každým.
V prvním utkání jsme se utkali s 

družstvem Sokol Sokolnice. Na 
soupeře jsme vyrukovali aktivní 
obranou a poměrně rychle jsme 
si vypracovali šestibrankové vede-
ní. Během utkání jsme postupně 
zapojili všechny hráče ze střídač-
ky a rozložili síly do dalších bojů. 
Utkání jsme dovedli do vítězství 
21:18. Ve druhém zápase jsme se-
hráli velmi dramatickou hru proti 
pravidelnému účastníkovi Žákov-
ské ligy HBC Jičín. Od úvodních 
minut jsme dotahovali jedno až 
dvoubrankové manko. Soupeř se 
snažil hrát velmi rychle, ale naši 
hráči zdatně soupeři sekundova-
li a v poločase svítilo na ukazateli 
skóre 12:12. Do druhé půle jsme 
změnili obrané rozestavení a poté, 
co jsem přečkali dvojité oslabení,  
jsme byli lepším týmem a vypra-
covali si až pěti brankové vedení. V 
závěru soupeř přistoupil k osobní-
mu bránění na naše nejlepší střelce 
Štěpána Fialu a Vojtu Svobodu, ale 
vzali to na sebe Tomáš Kučera s Lu-
kášem Dobejvalem a utkání jsme 
dovedli k vítězství 27:25.
Ve třetím zápase s Duklou Prahou 

„B“ jsme vydrželi hrát 30 minut 
vyrovnanou partii. Pak se projevila 
větší kvalita soupeře a po bojov-
ném výkonu jsme podlehli 20:27. 
V posledním utkání jsme přehráli 
jednoznačně Loko České Budějo-
vice v poměru 30:21, kdy si odved-
lo na hřišti svůj díl všech šestnáct 
hráčů.
Kluci zápas od zápasu herně rostli 
a podali kolektivní výkon, přede-
vším utkání s Jičínem a Duklou 
měli slušné parametry, na kterých 
se dá stavět. Důležité je, že pro le-
tošek máme širší kádr a do těchto 
náročných turnajů můžeme posta-
vit šestnáctku hráčů.
Turnaj nám ukázal, jaká bude kva-
lita Žákovské ligy, která bude ještě o 
stupeň výš a na co se budeme mu-
set zaměřit, abychom mezi nejlep-
šími 25 týmy v republice hráli opět 
po roce důstojnou roli. 
V Žákovské lize postupně ode-
hrajeme šest turnajů, ve kterých 
se postupně utkáme s ostatními 
dvaceti čtyřmi účastníky. Celek, 
který posbírá nejvíce bodů, v těch-
to turnajích se stane Mistrem ČR 

v kategorii staršího žactva. První 
turnaj absolvuje družstvo starších 
žáků již v sobotu 10. prosince ve 
Šťáhlavech.
Sestava a branky: Roman Juhoš, 
Tomáš Krčál - Vojtěch Svoboda 
(29), Štěpán Fiala (23), Alex Cer-
kal (10), Lukáš Dobejval (10), Alex 
Kuřátko (6), Jakub Strýček (5), Ra-
dek Navrátil (4), Jakub Mach (4), 

Filip Mička (3), Tomáš Kučera (2), 
Štěpán Klapal (1), Martin Chalupa 
(1), Jakub Borkovec, Tomáš Rosa, 
trenéři Petr Kavka, David Stoklasa, 
Radek Buchta a Ladislav Šidlo   
Pořadí turnaje: 1. Dukla Praha „B“ 
8b, 2. TJ Sokol Velké Meziříčí 6b, 
3. HBC Jičín 4b, 4. Sokol Sokolnice 
2b, 5. Loko České Budějovice 0b.
                 Text a foto: Ladislav Šidlo.

Ski klub začal zasněžovat 
sjezdovku na Fajťáku
Zdejší lyžařský areál se pomalu začíná zahalovat do sněhu. Začátkem 
tohoto týdne jeho provozovatel Ski klub VM začal s umělým zasněžo-
váním. Venkovní podmínky jsou příznivé, začalo mrznout, tak lyžaři 
musí doufat, že k umělému sněhu přibude i ten přírodní. Více o aku-
tálním stavu sjezdovky najdete na webu ski klubu a online kamerách.


