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–   sortiment vřesů
–   zakrslé jehličnany, túje na živé 

ploty, okrasné dřeviny

Tradiční hody v Bíteši
byly spojeny s oslavami

Jak se dají úspěšně získat peníze z fondů Evropské 
unie (EU), ukázkově předvedli v Osové Bítýšce na 
Velkomeziříčsku. Obec totiž získala dotaci ve výši 
29.893.001 Kč na projekt Centra kultury, sportu 
a zájmových činností. „Tato částka představuje 92,5 
procent z celkového rozpočtu 32.316.758 Kč na akci,“ 
informoval starosta Josef Mach, „o dotaci z operační-
ho programu ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpo-
ry 3.3, žádalo 180 zájemců. Osová Bítýška se umístila 
na 12. místě. Celkem bylo kladně vyřízeno pouze třicet 
žádostí. Výše dotace získané pro naši obec je nejvyšší 
ze všech.“ O možnosti čerpání fi nančních prostředků 
z EU se dozvěděli před třemi lety. Na projektu potom 
začal pracovat tým čtyř lidí – starosta, ekonomka a ma-
trikářka obce – pod odborným vedením pracovníka 
z regionální rozvojové agentury v Jihlavě.

Výstavbou nové haly netradičního architektonického 
pojetí, která bude postavena v areálu základní školy, 
zajistí obec zlepšení výuky v tomto zařízení. Škola bude 
s novým objektem propojena, takže žáci vlastně neopus-
tí prostory. Vchod pro místní občany, ale i pro obyvatele 
ze spádového území, kteří budou moci moderní centrum 

Získali bezmála třicet milionů korun z fondů Evropské unie

Postaví moderní centrum 
využívat pro realizaci svých sportovních, kulturních 
a společenských aktivit, bude samostatný. „ Je to vpod-
statě poslední věc, která nám do občanské vybavenosti 
chybí,“ potvrdil Josef Mach. „Potom bychom rádi vě-
novali pozornost budově obecního úřadu. Ta potřebuje 
zmodernizovat,“ plánuje už nyní starosta další aktivity. 
Od podzimu letošního roku až do konce března 2010, 
kdy by se nové centrum mělo slavnostně otevírat, však 
bude mít plnou hlavu starostí a plné ruce práce s re-
alizací stávajícího projektu. „Pochopitelně jsme měli 
velkou radost z takového úspěchu, ale zároveň nás čeká 
i obrovská starost. Čerpání peněz z tohoto programu se 
řídí přísnými pravidly EU, oprávněnost jejich čerpání 
bude hodnocena již během výstavby a splnění všech 
podmínek pro defi nitivní uznání dotace může být až do 
pěti let od ukončení díla. Čili to nebude rozhodně jedno-
duché, ale jdeme do toho rádi,“ přemítá starosta Mach. 
Ten je navíc pevně rozhodnut, že zmíněnou akci určitě 
dotáhne do konce, a to i kdyby se v letošních senátních 
volbách na podzim stal senátorem, na jehož post kandi-
duje. „Kdybych tuhletu věc nedokončil, bylo by to ode 
mne nezodpovědné,“ zdůraznil.  (Dokončení na str. 2.)

Zrcadla
zpřehlední provoz

Město osadí Novosady dvěma 
zrcadly pro zpřehlednění provozu. 
Jedno ze zrcadel vyřeší problema-
tické vyjíždění z průjezdu mezi 
domy z ulice U Vody a druhé na 
protější straně z uličky od Zlatého 
lva.                                        -mrs-

Zmapují
bezbariérové trasy

Velké Meziříčí si nechá zpra-
covat generel bezbariérových tras 
na území města. „Vyčlenili jsme 
na to 159 tisíc korun a chceme se 
ucházet o podporu z grantového 
programu kraje Vysočina,“ uvedl 
starosta František Bradáč. Generel 
zmapuje bezbariérové přístupy 
v celém městě. Označí všechna 
místa – domy a objekty pro potře-
by veřejnosti chodníky a podobně 
– kde bude třeba upravit bezbarié-
rově nájezdy či přístupy podle sou-
časných požadavků. „V budoucnu 
pak budeme moci podle tohoto 
generelu postupovat,“ doplnil 
Bradáč.                                -mrs-

Diskotéky mohou dál hrát až do rána
Velkomeziříčské diskotéky budou i nadále otevřené bez omezení. 

Radní před časem uvažovali o zkrácení otevírací doby dvou zábavních 
podniků soustředěných do jedné lokality ve městě – Disco Clubu Exca-
libur a Sedmičky.

K tomuto kroku, který měl být ošetřen obecně závaznou vyhláškou, 
nakonec nedojde. „Prověřovali jsme tu možnost a zjišťovali podrobnosti 
na různých místech, ale nikde nám takový postup nedoporučili,“ vysvět-
luje starosta František Bradáč. „Dalo by se to sice nějakým způsobem 
udělat, ale zároveň by se to dalo lehce obejít, nebo i právně napadnout,“ 
dodává starosta. 

Důvodem záměru omezit provozní dobu diskoték byly stížnosti občanů 
bydlících nedaleko klubů. Lidé si stěžovali zejména na hlasitou hudbu 
a nepořádek v okolí, podle jejich názoru způsobený návštěvníky disko-
téky. „Stěžují si na noční hluk, otřesy oken, troubení taxíků… nemohou 
spát,“ uvedl tehdy místostarosta Josef Komínek. 

Návrh omezit provozní dobu obou zábavních podniků vyvolal disku-
zi mezi lidmi. Provozovatelé obou 
diskoték se shodovali na tom, že by 
tento krok radnice pro ně znamenal 
likvidaci jejich podniků. 

Mladí lidé se nechali slyšet, že 
pro ně ve městě není jiné místo, 
kam by se mohli jít pobavit a za-
tančit si. Na druhé straně zase stá-
li obyvatelé domů Pod Hradbami, 
kteří poukazovali na nadlimitní 
hodnoty hluku linoucího se z dis-
koték od nočních až do ranních ho-
din a devastaci okolí obou podniků 
návštěvníky obou klubů.

Martina Strnadová

Studie přibližuje moderní sportovní a kulturní centrum, které má vyrůst 
v Osové Bítýšce za dvacet měsíců. Bude sloužit jak místním lidem, tak 
těm z blízkého i širokého okolí.

Zdroj: OÚ Osová Bítýška

 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
  1. Kontrola plnění úkolů
  2. Majetkové převody
  3. Rozpočtová opatření
  4. Příspěvek SVaK Žďársko – příprava a realizace výstavby Dyje II
  5. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
  6. Přijaté dotace
  7. Podpora prevence před povodněmi II – protipovodňová opatření
     Velké Meziříčí
  8. Rekonstrukce a rozšíření denního stacionáře – návrhy smluv
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Závěr.                                            Ing. František Bradáč, starosta

Pozvánka na 

jednání 
Zastupitelstva 
města Velké 
Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 
23. září 2008 ve 14.30 hodin 
v koncertním sále Jupiter clu-
bu s. r. o. Velké Meziříčí

Prezident Václav Klaus navštívil v pondělí 15. září 
2008 dopoledne Velkou Bíteš. Učinil tak při příležitosti 
jejích oslav šestistého výročí udělení plných městských 
práv. Prezident svým podpisem tento historický akt 
znovu stvrdil, stejně jako před ním v šestnáctém sto-
letí císař Ferdinand I., následně v osmnáctém století 
panovnice Marie Terezie a po ní i Josef II. Bítešští 
ho na oplátku poctili udělením čestného občanství 
Velké Bíteše. „Až vás tady příště znovu přivítáme, 
už ne jen jako prezidenta České republiky, ale navíc 
i jako Bítešáka,“ pronesl starosta Miroslav Báňa, který 
předtím spolu s hejtmanem kraje Vysočina Milošem 
Vystrčilem, radními města a dalšími v jedenáct hodin 
před radnicí prezidenta slavnostně uvítal. 

Po úvodním aktu se všichni společně přesunuli 

Městská práva Bítešským stvrdil Václav Klaus

doprostřed náměstí na podium pod máji. Den předtím 
zde vyvrcholily tradiční bítešské hody spojené s hlav-
ním programem oslav výročí města. Václava Klause 
přivítala chasa a členové národopisného souboru Bí-
tešan. Nejprve jej podarovali chlebem, koláčky a zla-
tavými škvarečky. Těmi prezident opravdu nepohrdl 
a s chutí hned jeden ochutnal. Po poslechu lidových 
písní v podání Bítešanu a zhlédnutí Moravské besedy, 
kterou zatančila chasa, navíc starosta Miroslav Báňa 
zavěsil prezidentovi kolem krku insignii se znakem 
Velké Bíteše na straně jedné a s textem připomínajícím 
šest set let od udělení plných městských práv na straně 
druhé. Poté se Václav Klaus podepsal ještě do pamětní 
knihy města a na rozloučenou od bítešské chasy dostal 
dožínkový věnec.                     (Pokračování na straně 7.)

Velkobítešský starosta Miroslav Báňa přivítal prezidenta České republiky Václava Klause ve vestibulu radnice, 
kde mu představil radní a další.                                                                                   Foto: Martina Strnadová

Hlavnímu hodovému programu tradičních Bítešských hodů předchází vždy krojovaný průvod. Tentokráte 
se ho zúčastnil i Lacek z Kravař (před chasou vlevo), kterého doprovázel městský písař.  Foto: Jitka Kočí

Více fotek str. 7

Knedlo,
zelo, vepřo 
Úterý 23. září v 19.30 h.

Ještě jsou volné vstupenky 
na tuto divadelní hru!

Blíže strana 8.
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Postaví moderní centrum 
(Pokračování ze strany 1.) 
V současné době je vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele 

stavby. Předpokládané zahájení výstavby je v říjnu letošního roku a ukon-
čení do dvaceti měsíců. Přesné podmínky obec obdrží při podepsání 
smlouvy na čerpání dotace, která bude uzavřena letos na přelomu měsíce 
září a října. Obec si od realizace této akce slibuje řadu věcí. Například 
zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy, pro kulturní a společenské 
aktivity na tamní základní škole, rovněž zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury základní občanské vybavenosti. „Kapacitně dostačující 
tělocvičnu hod-
láme využívat 
pro pořádání 
různých turnajů 
a soutěží, a to jak 
školských, tak 
i sportovních, 
nejenom pro 
místní, ale i pro 
ostatní zájemce 
z okolí. Totéž platí 
i o prostorách pro 
pořádání různých 
kulturních akcí. 
Zajímavými bu-
dou jistě i mož-
nost tréninku na 
horolezecké stěně 
a taktéž nové mís-
to pro centrální 
obecní knihovnu, 
jež bude určena 
jak pro občany, 
tak pro žáky 
základní školy,“ 
doplňuje starosta 
Mach. Samo-
zřejmostí bude 
bezbariérový 
vstup pro osoby 
s omezenou po-
hyblivostí.

Iva Horká

Zprávy z jednání Rady města z 10. září 2008 
 1. Rada města projednala a schválila následující majetkové záležitosti: 

– Doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej stavebních po-
zemků v lokalitě Hliniště. Žádosti budou předloženy k projednání 
na Zastupitelstvu města 23. 9. 2008.

– Dále doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 
parc. č. 5317/1 o výměře 223 m2 a část pozemku parc. č. 5319/1 
(po geometrickém zaměření) v lokalitě Františkov, k. ú. VM za 
účelem výstavby malé vodní elektrárny.

– Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene – uložení komunikačních sítí do pozemků 
města parc. č. 2884/3, 2887/76 a 2887/3 na ul. Družstevní ve 
prospěch Telefónica 02 Czech Republic, a. s. Praha s právem 
provozování, údržby a opravy sítí na dobu určitou po dobu jejich 
trvání a funkčnosti.

– Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s uložením zemního kabelu VN do pozemku 
města parc. č. 5886 v k. ú. Velké Meziříčí s právem provozování, 
údržby a oprav ve prospěch E.ON ČR, a. s. České Budějovice na 
dobu určitou po dobu trvání této stavby.

– Vzala na vědomí odstoupení fi rmy Falco computer, s. r. o. Velké 
Meziříčí od uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní z důvodu 
nezrealizování záměru rekonstrukce budovy fi rmy a doporučila 
Zastupitelstvu města zrušit předmětné usnesení čís. 6/2003 ze 
24. 6. 2003 pod bodem 1g/.

– Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 
4772/4 o výměře 56 m2 na dobu určitou po dobu životnosti stavby 
garáže.

– Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části o výměře 400 m2 
z pozemku parc. č. 53/1 v k. ú. Mostiště a s provedením lehce od-
stranitelného oplocení a využitím jako staveniště pro výstavbu 
hospodářské budovy na sousedním pozemku žadatelů.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do doby dokon-
čení výstavby kanalizace v místní části Mostiště. Následně bude 
provedeno majetkové vypořádání pozemku dle dohody obou stran.

– Doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 1358/1 o výměře 4 361 m2 v k. ú. Olší nad Oslavou 
z majetku PFČR do majetku města.

– Souhlasila se záměrem odkoupení lesního pozemku parc. č. 2908/2 
o výměře 437 m2 v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Družstevní od vlast-
níka Lesy ČR s. p. a doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit 
odkoupení tohoto pozemku za podmínek stanovených vlastníkem.

– Vzala na vědomí žádost o vyklizení částí pozemků parc. č. 3846/1 
a 3847/3 na ulici K Novému světu, které budou žadatelé od města 
vykupovat a ukládá TSVM s. r. o. provést odklizení černé sklád-
ky z předmětných pozemků v termínu do 30. 9. 2008 na náklady 
města. 

– Souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Svazem vodovodů a kana-
lizací Žďársko a městem o právech a povinnostech, spojených se 
vstupem na pozemky města parc. č. 2402/2, 2751/1, 2751/2 a 5683/1 
na ul. Pod Strání, k. ú. Velké Meziříčí za účelem provedení rekon-
strukce vodovodu.

– Souhlasila s ukončením pronájmu části pozemku parc. č. 1648 
o výměře 19,5 m2, k. ú. Velké Meziříčí k 15. 9. 2008, který byl 
využíván za účelem umístění prodejního stánku.
Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části 
tohoto pozemku za účelem komerčního využití.

 2. Projednala a poté souhlasila s uzavřením  smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor mezi městem Velké Meziříčí a Základní školou 
a Praktickou školou Velké Meziříčí – budova občanské vybavenosti 
č. p. 1663/3 ve Velkém Meziříčí, ulice Poštovní.
Rada města projednala a souhlasila s uzavřením dohody mezi městem 
Velké Meziříčí a krajem Vysočina o úhradě nákladů vynaložených na 
technické zhodnocení a stavební úpravy budovy občanské vybavenosti 
č. p. 1663/3 ve Velkém Meziříčí na ulici Poštovní.

 3. Rada města neměla připomínky k předloženému návrhu vzhledu domu 
seniorů, jehož výstavba se připravuje v Čechových sadech ve Velkém 
Meziříčí. Návrh zpracovala fi rma STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. 
s r. o., Havlíčkův Brod.

 4. K připravovanému záměru výstavby sítě dětských hřišť Rada města 
doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění:
a) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí s podáním žádosti 

na projekt Výstavba sítě dětských hřišť ve Velkém Meziříčí podle 
předloženého návrhu

b) Město Velké Meziříčí disponuje dostatečnými fi nančními pro-
středky na krytí nákladů projektu ve výši min. 6,5 mil Kč, což 
bude průkazně doloženo nejpozději při podpisu Smlouvy o po-
skytnutí dotace (březen 2009).

 5. Rada města souhlasila s osazením dopravního zrcadla v ulici No-
vosady k zajištění bezpečného výjezdu z místní komunikace U Vody 
průjezdem č. 1171/126 na náklady města Velké Meziříčí.
Rada města uložila odboru dopravy prověřit možnost umístění do-
pravního zrcadla i v protějším směru na ulici Novosady. V případě, 
že odbor dopravy shledá umístění zrcadla v protějším směru jako 
vhodné, Rada města souhlasila s jeho osazením na náklady města 
Velké Meziříčí. 

 6. Rada města nesouhlasila s provedením vodorovného dopravního 
značení č. V 1a „plná čára souvislá“ a V 14 „jízdní pruh pro cyklis-
ty“ na místní komunikaci – cyklostezce Mostiště – Velké Meziříčí. 
Zůstane stávající stav.

 7. Rada města schválila Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí 
pronájem tělocvičny Charita pro školní rok 2008/2009 v rozsahu 3 
vyučovacích hodin týdně za sazbu určenou pro sportovní oddíly. 
Rada města dále schválila občanskému sdružení Delfín Velké Mezi-
říčí pronájem tělocvičny Charita pro školní rok 2008/2009 v rozsahu 
dle žádosti za sazbu určenou pro sportovní oddíly.

 8. Rada města po projednání nabídky fi rmy Foibos a. s., Praha o spolu-
práci při vydání knihy Slavné vily kraje Vysočina, kde budou zařazeny 
dvě vily z našeho města, souhlasila s umístěním znaku města v této 
knize a odkupem publikací ve výši 5 tis. Kč. 

 9.  Rada města vzala na vědomí předložené zprávy o hospodaření a čin-
nosti příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 2008.

Ing. František Bradáč (Pokračování v příštím čísle.)

Nabídku Informační kanceláře 
Evropského parlamentu (EP) v Pra-
ze na seminář do Bruselu přijalo 
deset novinářů z celé České repub-
liky (ČR), Vysočinu nevyjímaje. 
Ta měla zastoupení nejpočetnější 
– odcestovala polovina žurnalistů 
z regionálních médií, mezi nimi 
také týdeník Velkomeziříčsko. 
Cílem třídenního pobytu bylo na-
hlédnutí na zákonodárnou instituci 
Evropské unie (EU), seznámení se 
s jejím chodem a především nejrůz-
nější setkání. Na řadu přišly deba-
ty se zástupci regionů v Bruselu 
– zejména kraje Vysočina –, dále 
s velvyslankyní ČR při EU Mile-
nou Vicenovou, tiskovou mluvčí 
předsedy EP Pötteringa Katrin 
Ruhrmann a administ rátorem 

Regionální novináři pobývali na semináři v Evropském parlamentu v Bruselu

Českou republiku čeká předsednictví v Radě EU
zodpovědným za střední Evropu 
Robertem Golanskim. Rovněž pak 
s komisařem Vladimírem Špidlou, 
s předsedkyní delegace EP – Izrael 
Janou Hybáškovou, tiskovým mluv-
čím stálého zastoupení ČR u EU Ja-
nem Vytopilem a Václavem Kolajou 
a předně s europoslanci zvolenými 
za Českou republiku. 

Dotazům byla tedy vystavena 
Zuzana Roithová, jež hovořila na 
téma ochrany spotřebitele, dále 
bývalý kosmonaut Vladimír Re-
mek, který představil mimo jiné 
projekt družicové navigace Galileo, 
nechyběl ani Jan Zahradil s výkla-
dem o budoucnosti Lisabonské 
smlouvy a její ratifi kace, Miroslav 
Ransdorf, který dal přednost de-
batě na různá témata o EU. Libor 

Rouček a Richard 
Falbr přiblížili EP 
a jeho sociální ba-
líček, Jan Březina 
a Oldřich Vlasák 
se zase věnovali 
regionální politice 
v souvislosti s EP 
a Miroslav Ouzký 
st ručně nastínil 
problematiku EP 
a změny klimatu.

Velvyslankyně 
Milena Vicenová 
seznámila přítomné 
s tím, jak probíhá 
příprava na před-
sednictví České 
republiky, kterého 
se naše země ujme 

v prvním půlroce 
2009. Prozradila 
pouze některé 
kulturní a spo-
lečenské akce, 
které budou 
pořádány. „Víte, 
to se dopředu 
nezveřejňuje, 
každá země chce 
něčím překvapit, 
a tak držíme též 
v tajnosti to, co 
máme připrave-
no,“ řekla téměř 
s omluvou vel-
vyslankyně. Ale 
jedním z prvních 
bude zahajovací 
Český ples, jenž 
se bude konat 
v Bruselu 30. 
ledna 2009, a na 
ukončení před-
sednictví potom 
proběhne obrov-
ská Street party. 
Nebude chybět 
ani velká výstava Dekadence, 
bude představen moderní design 
českého skla, a spousta dalších 
aktivit. Přiznala, že náročná je jak 
příprava doprovodných programů, 
tak pochopitelně samotného před-
sednictví. Zdali naše republika 
uspěje, se uvidí po 30. červnu 2009. 
„Předsednictví se hodnotí podle tří 
věcí,“ vyjmenovala M. Vicenová, 
„zaprvé podle toho, jak bude fun-
govat zázemí po technické stránce, 

dále potom podle obsahového 
hlediska, to je jakou legislativu se 
nám podaří ukončit, prosadit, jak 
se zhostíme případných mezinárod-
ních i nečekaných situací, zdali je 
správně vyřešíme, a za třetí budeme 
podrobeni hodnocení dle toho, jak 
dobře (či špatně, i to se může stát) 
jsme „prodali“ Českou republiku. 
Například Slovinci svůj úkol splnili 
dobře.“                         Iva Horká

(Pokračování příště.)

Jedenadvacet čápů na jednom místě?
To je neobvyklé, říká odborník

Na louce nedaleko Velkého Meziříčí byl k vidění na jednom místě 
neuvěřitelný počet čápů – celkem 21. Snímek jich zachycuje dvacet, je-
den stál opodál. Zeptali jsme se proto odborníků v brněnské zoologické 
zahradě, jak vnímají tento jev. Podle sdělení jednoho z nich sice nejde o 
výjimečnost, ale neobvyklé to rozhodně je. „Domnívám se, že důvodem 
byla patrně potravní nabídka v daném prostoru. Stává se to například na 
loukách, kde je hodně žab. Tam se potom čápi mohou stahovat ze širokého 
okolí,“ vysvětlil důvody, „ dokonce se do určité lokality mohou vracet 
každoročně, vědí i přesně, který měsíc či dokonce týden je tam nejvíc 
potravy. Mají to vysledované a vědí, že ta krmě tam bude. Mláďata si 
vše dokáží pamatovat od svých rodičů.“ A že by se čápi báli o nedostatek 
stravy? To prý nehrozí, více se tolerují, neboť u nich není rivalita tak běžná 
jako u jiných druhů živočichů.               -ivh- Foto: Martina Strnadová

OKÉNKO POLICIE

Cyklista střet s osobním automobilem nepřežil

Zrenovovali lávku přes Oslavu
Osmdesát sedm tisíc korun stála výměna dřevěných pražců lávky přes 

řeku Oslavu na ulici Vrchovecká. „Před časem se tam některé dřevěné 
pražce propadly. Po prozkoumání jsme zjistili, že jich je několik shnilých, 
proto jsme nechali vyměnit všechny,“ uvedl starosta František Bradáč. 
Nahradila je nová impregnovaná modřínová prkna.                    -mrs-

Nový mostek v Mostištích

Také v Mostištích už přejdete přes řeku. Tamní lávka je zcela nová. Most 
u Motorpalu je ale stále v opravě.                                   -ivh- Foto: -vla-

Ve středu 10. září byla hodinu 
po poledni na krajské operační a 
informační středisko Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina 
ohlášena dopravní nehoda v obci 
Jívoví na Velkomeziříčsku. Na 
místo události ihned vyjela jednot-
ka profesionálních hasičů ze stanice 

Velké Meziříčí. Při střetu osobního 
automobilu utrpěl cyklista zranění 
neslučitelná s životem a i přes veš-
kerou snahu záchranářů na místě 
svým zraněním podlehl. Příčinu 
dopravní nehody vyšetřuje Policie 
ČR.                         Petra Musilová,
tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Starosta Osové Bítýšky Josef Mach má důvod 
k úsměvu. Z Evropské unie získal dotaci bezmá-
la třiceti milionu korun na výstavbu moderního 
centra ve své obci.                   Foto: archiv JM

Velvyslankyně Milena Vicenová.     Foto: Iva Horká

Český dům v Belgii.             Foto: Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE
Během letních prázdnin dorazil do Velkého Meziříčí na krátkodobý 

pobyt Tomáš Beroun se svým přítelem a učitelem Eduardem Klezlou. 
Strávili tu nějakých deset dní. Během této doby navštívili také radnici, 
kde je přivítal místostarosta města Josef Komínek. Ten oba podaroval 
knihou Velké Meziříčí v zrcadle dějin. My jsme také měli možnost se 
s nimi potkat a krátce se jich zeptat na několik otázek.

První dotazy směřovaly na Tomáše Berouna. Eduard Klezla však ne-
vydržel a jeho některé stručné odpovědi často doplňoval a rozvíjel.
Na čem v současné době pracujete, co připravujete nového?

TB: Pro mě je nová záležitost, už téměř dva roky, že učím na konzer-
vatoři Jaroslava Ježka obor zpěv. 

EK: Populární zpěv – musím dodat. A také teď všichni skončili v di-
vadle. Skončil muzikál Angelika, kde měl Tomáš hlavní roli Nicolase, 
pak Tři mušketýři, ti se vrací zase v prosinci, a Angelika by měla jít na 
Slovensko. Takže práce má hodně. Teď Tomáš hraje hlavně v kapele.
Máte kapelu?

TB: Ano, kapela je pro mě další 
nová věc. Jmenuje se Eclipse. To je 
pro mě teď takové dítě, o které se 
starám, což není úplně jednoduché.
A kdy jste ji založili?

TB: V podstatě, my fungujeme 
už rok, ale koncerty je zatím po-
třeba těžce vydobývat, protože to 
jméno teprve vzniká.
Jaký styl hudby hrajete?

TB: Styl hudby se dá popsat jako 
taková syntéza několika stylů. Není 
to jenom jeden vyhraněný styl. Jde 
tam o jazzový zvuk, o citlivější 
přístup… Není to bigbít, ani hla-
sitá hudba – je to spíš k zamyšlení. 
K tomu by měly sloužit jak texty, 
tak hudba a atmosféra v písních. 
Zpíváte česky?

TB: Česky, jsme v Čechách.
Pro představu, jaké nástroje 
v kapele máte?

TB: Máme v podstatě klasické 
obsazení kapely. To znamená bicí, 
elektrická i akustická kytara, piano 
(všechny druhy, podle potřeby), jak 
elektrická baskytara, tak kontrabas a zpěv. Takové základní obsazení.

EK: Je to kapela, kdy neutíkáte z jejích koncertů, protože vás nebolí 
uši… Je to opravdu téměř akustické hraní, velice příjemné.
A koncertovali jste už, nebo teprve začínáte?

TB: Nějaké koncerty máme samozřejmě za sebou. Jenom… já zdůraz-
ňuji to „vydobývání“ proto, že hudba, když to není vyloženě střední proud, 
tak není pro tak široké spektrum posluchačů a není úplně jednoduché s ní 
oslovit širší obecenstvo.
To asi nepočítáte s tím, že byste přijeli do Velkého Meziříčí…

TB: Právě naopak. Už se na tom pracuje. S  ředitelem Jupiter clubu 
Milanem Dufkem už dokončujeme nějaký konkrétní termín, kdy bychom 
sem přijeli. (Koncert kapely Eclipse a Tomáše Berouna již 30. září 2008 
– pozn. red.) Bohužel nemůžeme přijet na jádro oslav města, což je velká 
škoda. Ale doufáme, že se to poštěstí někdy jindy. Vzhledem k tomu, že 
členové kapely jsou velice talentovaní mladí muzikanti, tak jeden z nich 
by se nemohl v termínu oslav zúčastnit. Takže to opravdu nejde, protože 
nejsme kompletní.

EK: Je to jeden, který studuje na jazzové akademii v Polsku. 
TB: Tam jsou přijímací řízení z celé Evropy a on se tam dostal z prv-

ního místa.
EK: Takže Tomáš má velice zajímavé hráče…

Tak to se máme na co těšit, to je dobrá pozvánka…
TB: Já doufám…

Zdržíte se ve Velkém Meziříčí déle?
TB: Zůstávám už jenom krátce. Mě se týkalo jen nějakých deset dní 

a zase do práce. Budu absolvovat seminář se současnou světovou zpě-
vačkou Agazarjan, která pochází také z Polska. U ní budu na wordshopu, 
kterým mám za cíl trošičku obsáhnout širší paletu hudby. To je pro mě 
teď další povinnost, ale příjemná. Spíš je to čas, kdy přes prázdniny, když 
člověk neučí, tak má čas pracovat na svých cílech.
Pracujete přes prázdniny a nevyrážíte nikam na Kanáry…

TB: Přiznám se, že Kanáry jsou pro mě většinou tady na Vysočině, 
protože já sem jezdím moc rád. A i odtud se dá vyjíždět na zajímavá místa. 
Vždycky si tady velmi dobře odpočinu, protože je zde velice příjemné 
prostředí a o tom to má celé být…aby se člověk cítil dobře.
A ještě otázka pro Eduarda Klezlu:

Nedávno skončil X Factor. Sledoval jste tu soutěž?
EK: Já se přiznám. Když to začalo, tak mně volali novináři. Chtěli, 

abych se vyjadřoval k některým věcem. Tak já jsem poprvé v životě udělal 
jednu jedinou věc, že naprosto cíleně jsem se od začátku nedíval, abych 

to nemusel komentovat. Poněvadž 
když jsem slyšel některé výroky 
buďto kolegů nebo zpěváků k po-
rotě a dalšímu - tak mně to připadne 
nepatřičné se jakkoliv vyjadřovat. 
Říkám, ať si každý zkusí, si tam 
sednout – jak je to velice těžké, pro 
porotce. Takže tomu jsem se chtěl 
vyhnout a nechtěl jsem v žádném 
případě mlžit. Nejlepší je říct prav-
du, tedy že nedívám, než abych se 
díval a potom říkal, že se nedívám. 
Tak to byl jediný důvod, proč jsem 
se opravdu nedíval. 
A co teď děláte vedle toho, že 
učíte na konzervatoři Jaroslava 
Ježka?

EK: Měl jsem na starosti hudeb-
ní nastudování Angeliky i Třech 
mušketýrů. Od září se vrací Kle-
opatra. Dále se bude dělat Adéla 
ještě nevečeřela, takže i tam mám 
hudební nastudování. Potom do di-
vadla Hybernia přijde Dobrý voják 
Švejk. V příští sezoně to bude Mona 
Lisa a potom přijde ještě jeden mu-
zikál, a já o něm nemůžu hovořit. 

Takže práce mám opravdu strašně moc. Teď jsme vlastně ještě s našimi 
studenty ve škole udělali velký koncert v divadle Broadway, který měl 
obrovský úspěch.
A takového dalšího studenta tady od nás, máte nějakého?

EK: Od vás, z Vysočiny? Akorát Tomáše...
TB: Já se přiznám, že mám studentku, která je z Vysočiny. Její bydliště 

bylo v Třebíči, ale nechci se domýšlet, z jaké obce přímo pochází, ale 
domnívám se, že je to tady z blízkého okolí. 

EK: Ale jinak tady máte překrásně! A dostal jsem od pana místostarosty 
nádhernou knihu, tak se na ni hodně těším, fakt se na ni těším! 

Martina Strnadová

Tomáš Beroun z Velkého Meziříčí pochází. V současné době učí na 
konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde sám předtím od roku 2000 
studoval zpěv u Eduarda Klezly. Debutoval na prknech Národního 
divadla v Praze (2003) pěvecko-tanečním představením Lucrezia 
Borgia. Poté následovaly v Divadle Broadway role D Ártagnana 
v muzikálu Tři mušketýři a Nicolase v muzikálu Angelika. Sou-
běžně s divadelní a muzikálovou scénou věnuje své umělecké úsilí 
nové hudební formaci Eclipse.
Eduard Klezla je vedoucím muzikálového oddělení na konzervatoři 
Jaroslava Ježka v Praze, kde vyučuje zpěv. Známým širší veřejnosti 
se stal během působení coby hlasový poradce a později i porotce 
soutěže Česko hledá superstar.

Rozhovor s Tomášem Berounem, který zazpívá ve Velkém Meziříčí

Zatímco Velkomeziříčští mají 
vrchol oslav šestistého výročí 
udělení plných městských práv 
Velkému Meziříčí zdárně za sebou, 
Velkobítešští soustředili hlavní 
program k oslavě povýšení Bíteše 
na město do období tradičních 
hodů. Při této příležitosti vydali 
almanach, který navazuje na pu-
blikace z let 1908 a 1958. Mapuje 
tak zejména posledních padesát let 
života města až do června 2008, 
ale ohlíží se přitom až do dávné 
minulosti. Akce byla spojena s ver-

Velká Bíteš vydala k letošním oslavám almanach v tisícovém nákladu

Za poškození památky hrozí vyšší sankce
Novela zákona o státní památ-

kové péči nově počítá s vyššími 
sankcemi za poškození historic-
kých památek. Od 21. srpna 2008 
již zákon na rozdíl od dosavadní 
normy nerozlišuje mezi firmou 
nebo soukromou osobou a pro 
všechny vlastníky nyní platí stejně 
vysoké sankce. Zatímco v minu-
losti hrozila za poškození kulturní 
památky sankce ve výši 10 až 100 
tisíc korun, nyní může být udělena 
až dvoumilionová pokuta. U ná-
rodní kulturní památky a pokut 
vyměřených krajským úřadem je 
hranice maximální sankce ještě 
dvakrát vyšší.

Novela zákona přináší více změn 
týkajících se každodenní praxe pa-
mátkové péče – přesun některých 
kompetencí z ministerstva kultury 
na krajské úřady, upřesnění ně-
kterých procesních otázek a pří-
slušnosti ke konkrétní správním 
řízením. Zásadní zvýšení sankcí 
za porušení povinností podle pa-
mátkového zákona odstraňuje stá-
vající neuspokojivý stav, kdy byla 
horní hranice pokut mnohdy zcela 
neúměrná škodám způsobeným na 
kulturních památkách. 

Změna zákona bude sloužit 
především obcím s rozšířenou pů-
sobností, které v rámci přenesené 
pravomoci zabezpečují výkon 
státní památkové péče. „Výše do-

sud uplatňovaných pokut, nebyla 
adekvátní vzniklým škodám ani do-
statečná pro efektivní uplatňování 
zákona o památkové péči v praxi. 
Krajský úřad v rámci zákona o stát-
ní památkové péči uplatňuje pokuty 
především za porušení oznamovací 
povinnosti stavebníka vůči arche-
ologickému ústavu při provádění 
stavební činnosti na území s ar-
cheologickými nálezy či posuzuje 
odůvodněnost a výši udělených 
pokut v rámci odvolacího řízení. 
Současná výše pokut bude odrážet 
novou maximální hranici,“ uvedla 
Olga Čermáková z krajského odbo-
ru kultury a památkové péče. 

Další významnou změnou záko-
na o památkové péči, kterou vyvolal 
tlak vlastníků nemovitostí nacháze-
jících se v plošně chráněných úze-
mích, zástupců samospráv i státní 
správy, je zavedení nového institutu 
plánů ochrany památkových rezer-
vací a památkových zón. Plány 
ochrany umožní lepší péči o památ-
kové rezervace a památkové zóny, 
odbourají vyjadřování orgánů státní 
památkové péče k zásahům, které 
v konkrétní památkové rezervaci 
nebo památkové zóně nemohou 
narušit její hodnoty, čímž dojde 
ke snížení administrativní zátěže 
občanů. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
Krajského úřadu kraje Vysočina

K vidění je na čtyřicítku aktů

VÝSTAVA

nisáží výstavy obrazů bítešských 
umělců.

Ofi ciální představení publikace 
Velká Bíteš – almanach k 600. 
výročí udělení městských práv 
veřejnosti proběhlo v pondělí 8. 
září 2008 ve výstavním sále klubu 
kultury. Ujali se jí ti nejpovolanější, 
totiž autoři. Jsou jimi historikové 
a pamětníci, ale svůj příspěvek do 
knihy vložili také současní zástupci 
města, ředitelé zdejších škol a další. 
Celkem lze napočítat osmnáct auto-
rů a devět fotografů, kteří doplnili 

texty svými snímky. Vedle toho 
nechybí ani množství dobových 
fotografi í. „Almanach je sborní-
kem příspěvků autorů z různých 
oblastí. Chce být knihou, zachycu-
jící pohledy historické, současné 
a mírně futurologické. Také chce 
být ročenkou s jubilejní padesátile-
tou periodicitou a konečně knihou 
životodárnou a osvěžující,“ uvedl 
historik Martin Štindl, který spolu 
s Josefem Hájkem publikaci redigo-
val. Mimo jiné také popisuje období 
a události kolem udělení bítešské-
ho privilegia roku 1408. Z dalších 
autorů lze jmenovat například 
historičku Lenku Jičínskou, která 
přispěla kapitolou Jak se slavilo ve 
Velké Bíteši před sto lety. Naopak 
současným oslavám se věnovali 
zase místní autoři Ladislav Kou-
bek spolu se Zorou Krupičkovou. 
Medailon významných bítešských 
rodáků a osobností sestavili Ivo 
Kříž a Josef Hájek. Proměny města 
v průběhu staletí popsal Jan Zdu-
ba, školství přiblížil Dalibor Kolář 
a farnost zase Bohumil Poláček. 
Současní zástupci města – starosta 

Na vernisáži byl k vidění i obraz od Stanislava Horkého ztvárňující Lacka 
z Kravař a jeho družinu.                                  Foto: Martina Strnadová

◄ Jeden z autorů Josef Hájek drží 
v rukou almanach k šestistému vý-
ročí udělení plných městských práv. 
Foto: Martina Strnadová

Brněnský fotograf Jiří L. Horák 
zahájil svoji výstavu aktů ve velko-
meziříčském Jupiter clubu minulou 
neděli odpoledne. Na slavnostní 
vernisáži ve výstavní síni představil 
devětatřicet snímků. Ty podle jeho 
slov vznikly v průběhu patnácti let 
a můžete na nich vidět převážně ma-
ďarské dívky. Výjimkou ale nejsou 
ani modelky z Moravy či Slovenska. 

„V takovém rozsahu, jako je vý-
stava tady ve Velkém Meziříčí, jsem 
ještě nikde v České republice nic 
podobného neabsolvoval. Čili jde 
dnes o jakousi moji premiéru i tady 
na Vysočině,“ podotkl jedenašede-
sátiletý J. Horák.

Ten se tomuto oboru věnuje od 
mládí, nejenže ho focení baví, ale 
celý život se jím i živí. Jeho civilní 
povolání je fotograf Ústavu soudní-
ho lékařství v Brně. „Focení aktů je 
takovou kompenzací té mojí zvláštní 
práce,“ říká Horák, „nefotím tedy 
jenom nebožtíky na pitevně, ale též 
krásné, živé ženy.“

Ke zdejšímu regionu má ale vřelý 
vztah. Jezdí do Tasova na Velkome-
ziříčsku chalupařit. Byli to také prá-
vě jeho kamarádi, kteří vystoupili 
v krátkém kulturním pásmu s kyta-
rami a zazpívali několik trampských 
či folkových písniček. 

Výstavu můžete navštívit do 
26. září 2008. 

(Další info naleznete na str. 9.)
Iva Horká

Jiří L. Horák vystavuje v Jupiter clubu sérii ženských aktů . Náš fotoaparát 
ho zachycuje u jednoho z nich.                                       Foto: Iva Horká

Eduard Klezla (vlevo) a Tomáš Beroun na radnici ve VM. 
Foto: Martina Strnadová

Miroslav Báňa a místostarostka 
Alena Malá – almanach opatřili 
úvodním slovem a dále se věnovali 
otázkám z oblasti samosprávy. 
Ohlédnutím a pohledem do budouc-
na jej pak uzavírá Karel Plocek. 

Sborník se zrodil během jed-
noho a půl roku. Vydalo jej město 
Velká Bíteš o nákladu tisíce kusů, 
přičemž jeho tisk stál tři sta tisíc 
korun. Dílem přispěl i kraj Vyso-
čina. Almanach je ke koupi za dvě 
stě padesát korun v bítešském in-
formačním centru. 

Spolu s almanachem se veřej-
nosti představili i četní umělci se 
vztahem k městu. Vernisáž výstavy 
jejich děl totiž probíhala souběžně 
s představením nové knihy. Své ob-
razy či sochy vystavili autoři dávní 
i nedávní, které spojilo dohromady 
jedno téma – město Velká Bíteš. 
„K těm určitě nejstarším patří 
plakát autora Seky či obraz Karla 
Rydlera z roku 1917. Nejmladšími 
jsou obrazy Petra Javůrka nebo 
Stanislava Horkého,“ vyjmenovala 
Zora Krupičková. Horký namaloval 
Lacka z Kravař a jeho družinu. Fik-
tivní portrét stejné postavy ztvárnil 
i sochař Lubomír Lacina, který na-
víc vytvořil sochu dívky nazvanou 
Alegorie Velké Bíteše. 

Martina Strnadová
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Vítej, školo
Před několika dny slova „vítej, školo” radostně zazněly z úst našich 

dětí a mládeže. Začal nový školní rok, a jak to bývá zvykem, přišla s ním 
znovu diskuze o školství. Skoro každý z nás v těch dnech použil výrazy 
škola, učitel, děti, mládež. Ve sdělovacích prostředcích se opět začalo 
mluvit o způsobech učení, o učitelských problémech, fi nančních potížích 
rodičů. Novináři měli opět téma.

Je samozřejmé, že hlavním úkolem školy je vzdělávaní, ale zdá se, 
že v posledních letech je všechno úsilí soustředěno jenom na tuto část 
školního života. A proto je třeba připomenout, že škola má nejenom 
učit, ale také vychovávat – ukázat hierarchii hodnot. Učitelé, rodiče, 
vychovatelé by měli vědět, že je to jejich společný cíl. Místo toho často 
slyšíme: „Žáci a studenti jsou takoví, jaká je dnešní doba. S tím materi-
álem nejde pracovat.” Nebo: „To je puberta, to brzy skončí a zase bude 
všechno OK.” A k tomu můžeme přidat příklady různých nedorozumění 
mezi domovem a školou.

 První podmínkou vychovávání je komunikace a spolupráce dospělých. 
A druhou, velmi důležitou, je odhodlání přinášet oběti. Výchova mladých 
žádá po nás a po nich čas, který budeme prožívat společně. Bohužel najít 
společnou chvilku na rozhovor, na zábavu, na práci, je neproveditelné. 
Buď mají rodiče svoje úkony, nebo jsou mladí mimo domov. Je zajímavé, 
že ta druhá situace se čím dál tím častěji objevuje ve společnosti. Kdysi 
dospělí byli ti, kteří nebyli schopni najít čas k odpočinku. Dnes je situ-
ace obrácená – to děti nemůžou být s rodiči, protože pořád mají různé 
mimoškolní činnosti. Každé odpoledne je naplněno nějakým kroužkem, 
kurzem, cvičením. Mladý člověk se po vyučování nevrací domů, ale po-
kračuje někam dál. Potom, po návratu pozdě večer, je unavený, zničený 
prací, sportem, cizím jazykem, a unavený jde spát. Kdysi byli workoholici 
a dnes budou kroužkoholici. Všechno má smysl a je prospěšné, když je 
absolvované s mírou. A když všichni budou mít čas a k tomu trošku ochoty 
být spolu, tak to už bude první krok ve výchově našich mladých.

P. Lukasz Szendzielorz

ŠKOLNÍ AKCE

Každý začátek nového školního 
roku je pro děti školou povinné 
nelehký. Po bezstarostných let-
ních dnech musí opět zasednout 
do lavic a zvládat všechny úkoly. 
Zvlášť obtížný je pro ty, kteří 
mnohdy s obavami i s velkým 
očekáváním vstupují do neznámé 
školy, navazují nová přátelství 
a poznávají své učitele.

Abychom toto vše našim žákům 
usnadnili a zpříjemnili, pořádala 
naše škola již druhým rokem pro 
žáky šestých tříd seznamovací 
pobyt. Letos jsme vyrazili do 
tábora v Nesměři. Celý výlet nám 
vydrželo krásné počasí a my si 
tak mohli plně užít tři dny svého 
pobytu. V bohatém programu 
nechyběly hry na seznámení, nej-

Poznáváme nové kamarády

různější pohybové aktivity, soutěž 
družstev, kde měli žáci možnost 
využít svoji rychlost, šikovnost, 
bojové úsilí a týmového ducha. 
V jednom dopoledni ale přece jen 
oživili školní vzpomínky a zá-
bavnou formou si osvojili některé 
poznatky z angličtiny, přírodopi-
su a zeměpisu. Výtvarné aktivity 
zastupovala výroba pest rých 
lampionů. Žáci se také na chvíli 
stali posly a mohli „sdělit světu“ 
své poselství, které se týkalo 
správného životního stylu, lásky 
nebo přátelství. Toto poselství pak 
společně přednesli u závěrečného 
táboráku.

Celý pobyt se opravdu vydařil 
a my už se těšíme na další! 

ZŠ Sokolovská

Zahrada na Ostrůvku ožila netopýry
Zahrada Střediska ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí 

ožila netopýry i více jak osmdesáti zvídavými návštěvníky všech věko-
vých kategorií. Konal se zde již pátý ročník Evropské noci, jejímž cílem 
je přiblížit veřejnosti tyto, pro někoho záhadné, létající savce. 

A tak jsme tu pod širým nebem promítali fotografi e, pomocí echoloká-
toru jsme sledovali netopýry létající nad našimi hlavami, a do připravené 
sítě jsme odchytávali živé netopýry. Odvážnější si je dokonce vzali do 
ruky. Ostatní si mohli alespoň vyrobit originální svícen ve tvaru netopýra. 
Vše již tradičně doplnil poutavým výkladem odborník na slovo vzatý 
– Mgr. Vlastislav Káňa. Všichni se přesvědčili, že netopýři nejsou žádné 
krvelačné stvůry, ale naopak docela milí tvorečkové, kteří si zaslouží 
naši ochranu. 

Více o této kampani na http://www.ceson.org/nnoc.php              -jau-

Opět se musíme vrátit do minu-
lého století, do doby, kdy se město 
rozrůstalo nejen bytovou výstav-
bou, a s tím spojeným přílivem 
obyvatel, ale rozrůstalo se i o nové 
podniky a různé provozovny, které 
uvnitř města ve stísněné zástavbě už 
nemohly rozšiřovat svoje provozy.

Zde se městu naskýtá první 
průmyslový obvod mezi ulicemi 
Karlov a Františkov, sahající přes 
těleso dráhy až k lesu Františkov. 
Zde se usadily naproti novému 
hřbitovu jako první Komunální 
služby města se svojí správní 
budovou a halou pro kamenoso-
chařství v letech 1955/1956. Před 
dráhou při cestě k ulici Františkov 
staví Okresní stavební podnik svoje 
středisko ve Velkém Meziříčí a svůj 
starý objekt na Třebíčské ulici pro-
dává městu pro Technické služby, 
které předtím začínaly svoji činnost 
v bývalé klihárně v ulici Nábřežní. 
Dále zde Dřevo Měřín rozšiřuje 
svoji provozovnu a zbývající pro-
stor zabírají Strojírny nákupních 
podniků, které uvolňují objekt na 
Moráňské ulici, bývalou továrnu 
Jeřábkových, ku zřízení Lisovny 
umělých hmot Komunálních služeb 
města. Na jižní straně města, v hor-
ní části ulice Třebíčská, staví své 
objekty ČSAO – automobil. opra-
vy, nad nimi Energostrojírny Brno 
realizují svůj velkorysý plán, daný 
nutnosti přesídlit své objekty z u1i-
ce Novosady, odkud jsou vytlačeny 
v důsledku rekonstrukce a rozšíření 
komunikace. Na zúženém místě po 
nich je pak stavěn obchodní dům 
Kotvička. Dále v ulici Třebíčská 
vzniká nový podnik Agrocent-

Zapomenutá výročí
10. díl

(Pokračování z čísla 30.)

rum, za ním staví Státní lesy svůj 
opravárenský podnik a naproti přes 
silnici vzniká nová trafostanice n. 
p. JMEZ. Uvnitř města na Ostrůvku 
vzniká nový podnik Opravny země-
dělských strojů. 

Tento rozvoj města zde v krát-
kosti popsaný se odehrává mezi 
léty 1955-1985. Proto i zde musely 
Technické služby provádět řadu 
rozšiřování sítě veřejného osvět-
lení a různé větší úpravy tak, aby 
byly dobře osvětleny komunikace 
a chodníky tam směřující. Toto do-
kládají následující skutečnosti.

V roce 1972 ovládalo veřejné 
osvětlení již 15 rozvaděčů, což 
svědčí o jeho rozšíření. Došlo 
u nich k výměně spínacích hodin 
za nový, v té době, výrobek, tzv. 
„světelné relé“ – je to zařízení 
skryté v malém kulatém válečku, 
kde je fotobuňka, která automaticky 
dovede zapojit a rozpojit automati-
ku ov1ádání VO podle intenzity 
denního světla. Obvykle je tato fo-
tobuňka umístěna nad rozvaděčem 
a obrácena k severu.

V roce 1975 bylo ve městě v pro-
vozu 931 světelných míst, tedy svě-
tel se 942 světelnými zdroji. Máme 
zde dva údaje, světelné místo a svě-
telný zdroj. Tak světelné místo je 
místo, kde stojí stožár a na něm 
svítidlo jakéhokoliv druhu, tedy 
světelný zdroj. A je-li na tomto 
stožáru další světelný zdroj, tak 

je to jeden stožár se dvěma světel. 
zdroji. A takových už bylo po městě 
více, takže ty zdroje naskakovaly ve 
statistice navýš. Za rok těchto 942 
světelných zdrojů spotřebovalo 
462 tisíc kWh a provozní náklady 
údržby přesahovaly částku 427 
tis. Kčs. Vypínací linka VO měla 
ve městě délku 26,3 km a zemní 
kabely 9 km..

V tomto stavu je již zahrnuto 
osvětlení obce Oslavice a jejího 
satelitu osady Osové, kde se jejich 
představenstvo, tj. obecní rada se 
starostou (tehdy předsedou) v roce 
1974 dobrovolně sloučila s městem 
Velké Meziříčí. Toto bylo přijato 
s povděkem, poněvadž jak město, 
tak i Oslavice byly již prakticky 
propojeny zástavbou a rozšiřování 
města na jih se dělo již na katastru 
této obce. A tak nějak byl již zpra-
cován územní plán města.

V roce 1979 to již bylo 1 046 
světel a statistika říká, že jich bylo 
91 % výbojkových, tj. 951. Tato 
světla za rok spotřebova1a 519 tis. 
kWh a roční náklady na tuto ener-
gii a zajištění provozu činily částku 
480 tisíc Kčs. Ve městě bylo již 303 
ocelových osvětlovacích stožárů.

Od roku 1981 se postupně pře-
cházelo na montáž sodíkových vý-
bojek 70, 100 a l50 W, které svítí 
růžově a jsou úspornější. 

Teď popisuji události, které se 
snad nikdy neměly stát. Byl to ja-

kýsi pokus podřídit obce v regionu 
toho kterého města pod pravomoc 
městských národních výborů. Tato 
doba nastala dnem 1. 7. 1980, kdy 
pod město Velké Meziříčí bylo 
přičleněno dalších 21 obcí, kde za-
nikly jejich malé MNV vč. funkcí 
předsedů a někde i tajemníků.

V této době dostaly Technické 
služby příkaz, aby v těchto obcích 
převzaly údržbu místních komu-
nikací a veřejného osvětlení. Aby 
byl znám alespoň výchozí stav, 
byla zahájena pasportizace těch-
to údajů a tyto zakreslovány do 
snímků příslušných katastrálních 
map té které obce. Tím byly po-
stupně získány údaje, kde se podél 
komunikací nacházejí jednotlivé 
body osvětlení.

Při první sumarizaci světel ve 
sloučených obcích v roce 1981 bylo 
napočítáno - statisticky vyjádřeno 
světelných míst - 400 a jejich počet 
se postupně upřesňoval prováděnou 
modernizací na světla výbojková, 
čímž v roce 1989 bylo evidováno 
427 světelných míst. V dalších 
letech došlo v několika obcích 
k rozšíření do menších stavebních 
obvodů a byla dokončena moder-
nizace, takže v roce 1990 bylo ve 
23 obcích zaznamenáno 576 světel, 
z toho 507 výbojkových, tj. 80 % 
a zbytek 69 žárovkových.

Nárůst světel k původnímu stavu 
byl ve výši 44 %, což svědčí o tom, 
že Technické služby se v rámci 
finančních možností dost dobře 
vyrovnaly se svěřenou správou 
VO v místních částech.

Věruš Pavliš
Foto: Archiv VP (Další díl v č. 34.)

Dopisy z Peru (12)
(Pokračování z čísla 30.)

Nejkrásnější hora světa
Naši milí,
už se nám to chýlí. Jsme již 9 dní na severu v Cordillera Blanca 

a nemůžeme se nabažit. Sice nás přivítal déšť, ale hned druhý den se 
vyjasnilo a celou dobu jsme měli azurové nebe. To prý tu není zas až 
tak obvyklé. Prostě máme celou naši cestu štěstí (ťuk ťuk, ať to nakonec 
nezakřiknu).

Podnikli jsme čtyřdenní trek údolím Santa Cruz. Sice jsme si mysleli, 
že vede kolem Alpamayo, ale to teda úplně nebyla pravda. Alpamayo jsme 
viděli asi 5 minut z jednoho konkrétního místa, kde jsme udělali pauzu na 
inscenovanou fotografi i pro Járu (jež Alpamayo považuje za nejkrásnější 
horu světa, ale oni to o ní píšou i na pohledech…).

I tak, bez Alpamayo, to bylo N-Á-D-H-E-R-N-Ý!!! Dva a půl dne jsme 
šli do kopce a pak den a půl dolů…:o) Lámalo se to v sedle Punta Union ve 
výšce 4.750 m.n.m., vedle nás hora Taulliraju, která měla 5.830 m, všude 
kolem zasněžené vrcholky, pasoucí se koně, krávy a oslíci, a hlavně, SKO-
RO ŽÁDNÝ LIDI! Míjeli jsme se s jedním Argentincem a předběhli (!) 
nás 3 Češi (teda 2 Češky a jeden Čech). Byli to horolezci, co se pokoušeli 
o Huascaran, ale jedné z nich tam bylo špatně, tak toho nechali. Když jsme 
je potkali, jejich druhá půlka zrovna zdolávala Alpamayo. Ale oni nešli, 
oni běželi. Taková rychlovka, to se člověk ani nestačí rozhlížet. A že je 
na co koukat. Nemá cenu to popisovat, to modré nebe, bílé hory, kvetoucí 
kaktusy, létající kondory, to vám můžeme ukázat na fotkách. A stejně 
to nebude ono. Co vám ale na fotkách neukážeme, jsou ty bolavé nohy, 
funící lokomotivy, smradlavá trička, spálené nosy a hlavně tu strašlivou 
zimu, jen co zapadne sluníčko.

Už dost chápeme, proč Inkové slunce tak opěvují. Ve chvíli, kdy zaleze 
za obzor, ochlazuje se naprosto strašlivě. Navlékáme na sebe všechny 
dlouhé rukávy, dvoje nohavice, tlusté ponožky, čepice a rukavice, a i tak 
je to někdy málo. Snažili jsme se vždycky zabydlet cca hodinu před sou-
mrakem, abychom se stačili umýt (někteří) a najíst (všichni!) před setmě-
ním. Úderem tmy je nejrozumnější zalézt do stanu a vystrčit maximálně 
špičku nosu. Takže v šest ležíte ve spacáku a přemýšlíte, co budete dělat 
do šesti do rána, kdy slunce opět vylézá. Teda – když jste ve vhodném 
údolí. Když vám stíní Hora, můžete čekat taky až do osmi… Teda dumají 
nad tím opět jen někteří, protože jiní, jež mají za předky medvědy, nemají 
vůbec problém spát 12 hodin v kuse…. No a pak vstanete, olíznete lžíci 
od večeře a začnete s ní oškrabávat ze stanu jinovatku… Poslední noc 
byla taková zima, že nám zamrzl i plyn v bombě na vaření. Což mi přijde 
z fyzikálního hlediska trochu jako blbost, ale přísahám, že v ní byl kus 
ledu, který cinkal o stěnu.

Z našeho začarovaného kruhu debat o jídle jsme se již nevymanili. 
Ani jsme se o to nepokoušeli. Ale v podstatě o čemkoli jsme začali, to 

se zhouplo na jídlo.
Tak třeba, Hanča říká, že mi 

nechutná alkohol.
Já na to, že docela jo.
Ale pivo nepiješ.
No to ne, to mi nechutná, taky 

mi nechutná vodka, po té bolí 
žaludek.

Radka: Vodka je dobrá s kyselej-
ma okurkama.

K: Mně moc nechutnaj ani kyselý 
okurky, ještě tak s řízkem a se šťou-
chanejma bramborama.

Radka: Jeee, šťouchaný brambo-
ry… mňam…

A už to jede. Následuje hodinová 

diskuze o tom, jak v které rodině dělají bramborový salát, a kdo dává 
hrášek, a kdo ne, a co jíme na Štědrý den, a jak děláme rybí polívku, a že 
někde mají hráškovou z pytlíku, protože rybí jim nechutná, a musíme 
vidět něco mooooc pěknýho, aby to naši pozornost od jídla zase odvedlo 
(třeba ňákou pěknou zasněženou horu).

Kromě jídla jsme se teda shodly (dívčí část expedice) na další věci, na 
kterou se dost těšíme. Až doma nebudeme muset mít na sobě neustále 
tři svetry… Představte si, že jsou kraje, kde mohou doma lidé V LÉTĚ 
chodit v tričku, či dokonce v prádle, či dokonce úplně bez prádla. Peru 
mezi takové krajiny skutečně nepatří…

Pak, když jsme jeli už zase minibusem zpátky do civilizace, čekalo nás 
další překvápko. Teda asi se dalo vyčíst z mapy, ale zkrátka jsme opět 
jeli přes jakési sedlo 4.800 m., a když jsme ho přejeli, tak se najednou 
vedle nás, v celé své kráse, objevil Huascaran, s oběma svými vrcholy. 
Ani nebyl moc v mlze, ale mraky začly za chvíli stoupat a Pán se halil 
do hábitu. No další krasáááávec. Je to nejvyšší hora v Peru a prý i nej-
vyšší hora v tropickém pásu. Celej zasněženej, dole šedivá skála a na ní 
vodopád. Prostě nááádhera.

Kromě toho, že jsme byli 4 dny v kuse v horách, jsme se pak taky 
trochu fl ákali. Teda já a Petra dokonale, Kája+Hanča+Ráďa vyrazili na 
výlet na Chavin, opět na ruiny, hned den po treku. S Petrou jsme shodně 
usoudily, že vstávat v šest a sednout si hned ráno zase na 4 hodiny do 
collectiva a večer to samé, že to teda už ruiny vidět nemusíme… (Petra 
je podobný kulturní barbar jako já). Pak jsme se jeden den vyšplhaly na 
vyhlídku nad Huaraz a jen tak se toulaly po kopcích kolem. Toulaly – já, 
Hanča, Petra. Ten den došlo k opětovnému rozdělení expedice a Radka 
a Karel se vydali zpět na jih, ještě na Islas Ballestas a na obrazce v Nazce 
a možná na sand-boarding. Odlétají o den později než my tři a jsou to 
kulturní lidi, lační po poznání.

Malý výlet za město měl na mě naprosto ničivé účinky. Ač se mi celou 
dobu vyhýbají všechny trable, kašel, průjem a podobně, za jediný den 
jsem si stačila do krve podrápat nohy o jakýsi agresivní trnovník, napálit 
to čelem do nízké stříšky, až se mi zatmělo, takže tam mám pěknej šrám 
a modřinu, a navíc jsem se na slunci spálila, protože jsem se nepečlivě 
namazala…. No ještě že už jedeme domů.

Dnešek byl třešinkou na dortu, takovou sladkou tečkou za celým Peru. 
Popojely jsme autobusem kousek za Huaraz (ani ne hodinku), místo se 
jmenuje Pitec. Odtud jsme se přes dvě hodiny škrábaly nahoru k jezeru 
Churup. Jezero je ve výšce cca 4 500 m. n. m a nad ním se tyčí zhruba 
o tisíc metrů vyšší zasněžené Nevado Churup. Oba velcí krasááávci. 
V jezeře úplně průsvitná modro-zelená voda, ani nebyla moc studená. 
Dokonce jsme uvažovaly, že bychom do ní skočily, ale bylo tam moc ču-
milů, a to by bylo moc velké pozdvižení. Taky pak začal foukat studenej 
vítr, tak jsme to vzdaly. Zato jsme si tam velmi masňácky pochutnaly 
na bramborách a omáčce, kterou jsme si dopředu uvařily, a tam jen na 
vařiči ohřály. Jednak nám zbyl v bombě plyn (ten zamrzlý…:o) a jednak 
už máme plný zuby chleba. Lidi okolo na nás koukali jako na blázny, ale 
určitě záviděli, protože to vonělo široko daleko. A když jsme si pak ještě 
udělaly čajíček, museli z nás být už naprosto paf… Žvejkali tam ty svý 
toustový chleby s juniorem…

Zážitků máme ještě fůru, ale prostě vám je sem všechny nenacpu, 
ani kdybych se rozkrájela. Některé třeba vyplavou nad fotkami, další 
pak časem. Peru je zkrátka prďácká země a jestli někdo nevíte, kam se 
vydat, rozhodně můžeme zdejší končiny vřele doporučit (vřele i přes 
místní nízké teploty).

Zítra už jedeme do Limy a pak pomalu zamíříme domů. Maminky 
(a jeden tatínek) již povětšinou dostaly/i (?) své instrukce, co se uvítacího 
menu týče, brzy svlékneme bundy a rukavice a těšíme se domů.

Mějte se fajnově a někdy po návratu nazdar!

Klára, Hanka, Petra (chystající salát na cestu)
(Ráďa a Kája t. č. u tuleňů)

(Dokončení v čísle 34.)
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vás zve do nově otevřené podnikové vinotéky
ve Velkém Meziříčí na Náměstí 84 (objekt staré pošty)
Široká nabídka stáčených a lahvových vín
včetně dárkového sortimentu. 
Nyní také „částečně zkvašený hroznový mošt – BURČÁK“.
Pracovní doba Po–Pá 9–12 a 14–18 So 8.30–11

Výkup aut od r. v. 93.

Doklad o ekologické likvidaci

na místě, vše zdarma!!!

Ing. Pavlína Spěšná, bezplatná linka 800 607 706.

VÝUKA JAZYKŮ
PŘEKLADY, TLUMOČENÍ

ECO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Od října 2008 otevíráme kurzy anglického a německého jazyka pro 

začátečníky a pokročilé.

V jednom kurzu max. 3 – 6 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 21. září 2008

na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu
(např. německý jazyk pro začátečníky) a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

Velké Meziříčí
přijme

KUCHAŘE – KUCHAŘKU
práce na hlavní pracovní poměr

směnný provoz

Informace v recepci hotelu nebo 
u pana Vítka tel. 724 250 315, 
e-mail: vitek@jelinkovavila.cz

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

O víkendech a státních svátcích 9–17 hodin
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M.
do Mostišť

ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČNOSTI.
Požadavky: ● min. SŠ vzdělání 
 ● min. 5 let praxe v administrativě 
 ● znalost AJ (možnost výuky AJ na pracovišti) 
 ● uživatelská znalost PC (MS Offi ce) 
 ● dobré komunikační schopnosti 
 ● spolehlivost 
 ● schopnost samostatné práce 
 ● časová fl exibilita 
 ● vysoké pracovní nasazení 
 ● řidičský průkaz sk. B

Písemné žádosti s životopisem posílejte na adresu sídla 
společnosti, nebo na el. adresu chylikova@construct.cz.

Budeme reagovat pouze na písemné žádosti.

Společnost

CONSTRUCT A&D, a. s.,

Františkov 220,
594 01 Velké Meziříčí,

přijme pracovnici na pozici 

Obec Martinice
vyhlašuje výběrové řízení 
na pronájem pohostinství 

v obci Martinice.
Zájemci mohou zasílat svoje přihlášky
na adresu:
Obec Martinice,
Martinice 52,
594 01 Velké Meziříčí

Pohostinství je k pronájmu 
od 1. října 2008.

výtvarné a školní potřeby
kreativní dárky • tradiční hračky

 od 1. 9. 2008 je prodejna přestěhována z ulice Novosady 10 do ulice Komenského 5

 rozšiřujeme sortiment školních a výtvarných potřeb i hraček – sešity, pouzdra, aktovky…

Komenského 5, Velké Meziříčí
www.vytvarnyobchod.cz

tel: 736 175 204   e-mail: info@vytvarnyobchod.cz

Zubní
pohotovost

20. 9. MUDr. Beáta Bílková,
Strojírenská 6,

Žďár nad Sázavou

21. 9. MUDr. Stanislav Vo-
borný, Osová Bítýška 130

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

Velké Meziříčí – Stará pošta,
1. patro, ve dvoře,

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

Zveme vás do nově 
zrekonstruované

prodejny „Charlie“
Komenského 4/9 VM

Zahájen prodej zimního zboží
Při předložení inzerátu 5 % sleva

na vybrané zboží.

Přijmeme prodavačky
do prodejny potravin. 

Telefon 777 743 474.

Nepůjde
elektrický proud
Z důvodu plánovaných prací na 
zař ízení dist r ibuční soustavy 
– rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena 
dodávka el. energie dne 17. 9. 2008 
od 7.30 do 14.30 hodin ve Velkém 
Meziříčí.
Vypnutá oblast: Bezručova vč. ga-
ráží, Nad Tratí, sklad Oseva.
Děkujeme za pochopení.   -E.ON-

Likvidace aut

Rádi vám poradíme s výběrem rostlin pro vaši zahradu.
Čeká vás široká nabídka okrasných dřevin, trav a trvalek.

Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18
Vídeň 91. Tel. 731 507 260
e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

Brambory na uskladnění, 
odrůda Filea, Princes. Cena 
400 Kč/q. Baleno po 25 kg. 
Bramborový odpad 100 Kč/q.
Tel.: 737 937 326. 

Žaluzie,
sí ě r letysí ě r letysítě, rolety,sítě, rolety,sítě roletysítě roletys tě  olet ,s tě, olet ,ítěě,ě roletl yt
čalounění dveř .čalounění dveřčč ěě d říčč ěě d říčča ouněěn dveeříčča ouněěn dveeříčal unění dveříčal unění dveříčalč oulo něu níě ddí ved říeč lč l ě íě dí d í
Caha, tel.: 602 950 673.



s bočnicí a čelem, zach., má úložný 
prostor – šuple. Cena 700 Kč (pův. 
cena 7.000 Kč). Tel.: 605 112 840, 
Po–Ne po 14. hodině. 
■ Dveře vchodové plastové vč. 
zárubně, bílé a hnědé z neuskuteč-
něné stavby RD, nové s dokladem 
a zárukou. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 
4.800 a 9.800 Kč. Dopravu zajistím 
zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Nabízím chovatelům drobného 
ptactva oves naháč z letošní skliz-
ně. Cena 6 Kč/kg. Prosím volejte na 
tel.: 737 873 804.
■ Venkovní dveře dřevěné , 
levé, kompletní prosklené. Tel.: 
566 536 014.
■ Odpad z brambor. Tel.: 
566 536 014. 
■ Levně velkou funkční kopírku 
Toshiba 2540 (možno i na náhr. 
díly) a tiskárnu HP Laser JET 5P 
v dobrém stavu, funkční. Tel.: 
605 519 323.
■ Monitor dechu novorozence 
NANNY (bezvadný stav, v zá-
ruční době) a dětskou autosedačku 
zn. CHICCO 0–13 kg, s odepínací 
stříškou, vložkou pro zpevnění hla-
vy miminka a adaptérem (adaptér 
se připevní do auta pásy a sedačka 
pouze naklapne). Cena dohodou. 
Tel.: 737 406 428.
Koupím
■ Pianino, starší. Tel.: 
568 878 319.
■ Srovnávačku s potahem tovární 
výroby. Tel.: 721 086 594.
■ Ogar 250 nebo jen díly. Budu rád 
i za tip, kde by se mohl nacházet. 
Tel.: 737 524 676. 
■ Palivové dříví do krbu, může být 
i měkké. Cena do 300 Kč za metr. 
Tel.: 733 196 660.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, 
zelené a modré, dále koupím va-
ťáky, maskáče, letecké boty, kom-
binézy, kalhoty, blůzy s beranem, 
kukly, opasky, přezky, nášivky, 
odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 
poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
Nemovitosti

■ Koupím samostatně stojící 
RD se zahradou na klidném mís-
tě, dobrý technický stav, cena do 
2.000.000 Kč. Nejsem zástupce re-
alitní kanceláře. Tel.: 732 604 183, 
e-mail: zpetruzelka@volny.cz.
■ Koupím garáž v oblasti Čecho-
vy sady. Tel.: 736 488 558.
■ Prodám rodinný dům 3+1 po 
částečné rekonstrukci v Kocháno-
vě u Velkého Meziříčí se zahradou, 
cca 1 500 m2, ihned k nastěhování. 
Cena dohodou, prodej bez realitní 
kanceláře. Tel.: 606 368 386.
■ Hledám byt 1+1, 2+1 nebo 2+kk, 
výhradně s balkonem v pěkném 
prostředí. Velká kuchyně a nová 
zástavba výhodou. Platím hotově. 
Volejte po 17. hodině, děkuji. Tel.: 
776 378 273.

  (Pokračování str. 7.)
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

PODNIKATELSKÉ 
A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ručitele 
do 200.000 Kč 

 máte příjem a nemůžete jej dolo-
žit? U nás vyřídíte úvěr od 18 do 
75 let.

 Také pro podnikatele a začínající 
podnikatele.

 podnikatelské úvěry do 3 milionů 
bez zajištění!

 rychlé vyřízení (FO i PO)

 hypotéky:
 na bydlení s nízkým úrokem
 Americké na auto, úhrada jiných 

půjček…
 bez doložení příjmů a faktur

 leasing
 auta, budovy, technologie

 poplatky neúčtujeme

Kancelář: Poříčí 11 (Dům zdraví), 
Velké Meziříčí

 Po 9–12 13–16 hodin,
 St 9–12 13–16 hodin

Jiné dny po telefonické doho-
dě s pí. Kolouchovou na tel.: 

777 873 810.

Prodám
■ Kvalitní, ručně sbírané bram-
bory na uskladnění, 5 Kč/kg. Tel.: 
775 615 344 – volat večer.

■ Felici i , r. v. 1995, najeto 
96 000 km, STK do 9/2009, rádio, 
nové brzdy a startér, cena dohodou. 
Tel.: 605 441 236.
■ Králíky, 3 kg živé váhy, cena 
120 Kč/ks. Tel.: 732 746 434.
■ Peugeot Partner 1.9 D, r. v. 
1998, najeto 190.000 km, modrý, 5 míst, závěs, Construct, výborné 

zimní starty, velmi dobrý stav. 
Cena 79.000 Kč dohoda. Tel.: 
737 748 354.
■ Zánovní horské kolo Sprinter, 
po gen. opravě, výborný stav, stáří 
1,5 roku. Tel.: 731 937 407.
■ Dvě starší skříně za 200 Kč/ks. 
Tel.: 739 024 837. 
■ Nové nepoužité cihly Heluz 
Supertherm 49 STI. Celkem 7 
palet, na paletě 60 ks. Cihly jsou 
originál zabalené, nové a nepoško-
zené. Zajistím naložení VZV. Tel.: 
721 526 625.
■ Louku – vhodné na zahradu. 
Tel.: 732 655 962.
■ Škoda Fabie Al kola 14", zimní 
obutá kola, pneu 185/60/14; Škoda 
Favorit do r. 92 zimní obutá kola. 
Tel.: 777 182 760.
■ Brambory na uskladnění. Tel.: 
566 544 005, 732 438 387.

■ Nábytek do obýv. pokoje – leš-
těný jasan. Cena dohodou. Tel.: 
776 029 416.
■ Krmné brambory, cena 100 Kč 
za 1 q. Tel.: 737 389 820.
■ Ruč. dvoukolák, zánovní. Cena 
2.200 Kč, nový 3.500 Kč. Tel.: 
737 409 469 – VM po 15. hodině. 
■ Na Citroën C3; ZX, Saxo, 
Berlingo, Peugeot 206, 306, 405, 
Partner, Audi B4 zimní obutá kola. 
Tel.: 733 259 795.
■ Zetor 8011 v dobrém technic-
kém stavu, cena 87.000 Kč. Tel.: 
733 259 146.
■ Škodu Favorit, r. v. 1992 – lev-
ně. Tel.: 737 387 107.
■ Škodu Felicii 1.3 LXI , r. v. 
1998, nový model, najeto 100 tis., 
litá kola, centrální zam., zelená 
metalíza, rádio CD, závěs, servisní 
kniha, zimní kola + zahrádka. Cena 
dohodou. Fiat Punto 1.2, 5 dveří, r. 
v. 1997, najeto 90 tis., koupeno 
ČR, po rozvodech, závěs, rádio, 
výborný stav. Cena 62.000 Kč. 
Tel.: 777 321 877.
■ Z důvodu odjezdu do zahraničí 
prodávám půl roku starý počítač 
i s monitorem. Vše v záruce. Vhod-

ný pro sledování fi lmů i na hry. Pro-
cesor AMD A64 X2 4000+, 2GB 
RAM, 19 palcový plochý monitor 
ADI P 900, čtečka i vypalovačka 
CD, DVD, graf. karta Gainward 
Geforce 8500 GT, televizní karta, 
optická myš, nové repro. Cena 
10.000 Kč. Na požádání předvedu. 
Kontakty: 604 849 814 nebo e-mail 
petr.cejka@kamarad.cz 
■ Vysavač Zelmer PROFI Vod-
ník , v záruční době do prosince 
2009. Málo používaný. Za 2.000 Kč. 
Měřín. Tel.: 566 544 284.
■ Škodu Favorit 135 GLX, r. v. 
1993, STK do 10/08. Cena dohodou. 
Tel.: 731 019 238.
■ Ford Focus; Mondeo, zimní 
obutá kola Polaris II 195/60/15 4× 
108 mm, Fiesta zimní kola. Tel.: 
777 182 760.
■ Elektro instalační krabice malé 
i velké s věnečky a víčky. Levně. 
Tel.: 608 022 589.
■ Citroën ZX 1,9 D. r. v. 94, el. 
šíbr, el. okna, nové rozvody, nový 
olej + filtry, spotřeba 5 l. Cena 
28.000 Kč. Tel.: 775 144 086.
■ Obývací stěnu, pračku se ždí-
mačkou, elektrickou troubu. Cena 
dohodou. Tel.: 736 423 865.
■ Prase na zabití, i v půlkách, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.
■ Žulové kostky 10×10, ocho-
zené, cena 6 Kč/ks. Asi 3 t. Tel.: 
776 211 809.
■ Kamna, roz. 47×47 cm, výška 
105 cm, kovová, silný šamot, dvířka 
regulační, prosklená, velké topeniš-
tě, při vhodném postavení možno 
vytápět celý byt nebo domek, nová, 
nepoužitá, cena dohodou. Obklady 
bílé, mramor, 4,5 m2, cena dohodou. 
Tel.: 776 008 310.
■ Gauč rozkládací (rozložen 
180×200cm) za 2.500 Kč; předsí-
ňovou skříň světlé dřevo, hl. 50 cm, 
š. 190 cm, v. 200 cm, skříň na ka-
báty, zrcadlo, odkládací police, 2× 
botníky, cena 3.900 Kč. Svářečka 
zánovní, 1.000 Kč. Obývací stěna 
černá se světlými dvířky 4 ks, 
police 2 ks, prosklená skříňka 1 ks, 
regál 1 ks, 2× knihovna a 1× stolek, 
cena celkem 5.900 Kč. Vše pěkné. 
Tel.: 777 873 810.
■ Starší nábytek v dobrém stavu, 
do obývacího pokoje. Levně. Tel.: 
566 543 234.
■ Kuchyňskou linku, kulatý stůl, 
4 židle a mechanický psací stroj. 
Tel.: 739 320 513.
■ Motorovou str. sekačku na 
trávu , lehká, v dobrém stavu. 

Cena 1.500 Kč. Tel.: 
723 059 704.
■ Motorový navi-
ják na 12 V, lano 9 m, 
tažná síla 1 400 kg, 
nový, zatím nepo-
užitý s dálkovým 
ovládáním, možno 
i na natahování aut. 
Cena 2.500 Kč. Tel.: 
723 059 704.
■ Ford Focus , 
3dvéřový, 2× airbag, 
rádio, dovoz na pře-
stavbu nebo přihlá-
šení, nový model 97. 
Cena 19.000 Kč. Tel.: 
723 059 704.
■ Zemnící pásku 
cca 70 m, nové 
eternitové hřebe-
náče 22 ks, nové 
tabule skel – bron-
zová kůra 13 ks. Tel.: 
604 171 964.
■ Truhlářskou 
pilu REMA a po-
davač TOS. Tel.: 
604 171 964.
■ Nové zimní pne-
umatiky 165/70R13 
(79T TLMP12/A), 
4 ks za 2.200 Kč. 
Nové letní pne-
umatiky s disky 
165/70R13, 4 ks, za 
2.800 Kč, novou ne-
použitou autobaterii 
(má zár. list) Perion 
44 Ah (12 V 360 
A/EN) za 850 Kč. 
Rozkládací válendu 

Přijmu řidiče MKD
s praxí.
Informace na tel.: 

604 255 606.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i vaše dluhy, 
exekuci či hypotéku.

Garážová vrata,
předokenní rolety, žaluzie, 
sítě proti hmyzu, parapety.

B-STYLE.
Tel.: 777 163 019.

Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278

AKČ NÍ CENY od 18. do 24. 9. 2008

Ceny platí do vyprodání zásob. Tel.: 566 523 016.

Javořické párky  59 Kč

Kostelecký Poličan 153 Kč

Vysočina Tišnov 119 Kč

Vepřový bok  49,90 Kč

Kuřecí řízek mražený, balení 1 kg  99,90 Kč

Kuře mražené  44,90 Kč

Pangasius fi lety  67 Kč



dějepis ZŠ ve Velkém Meziříčí 
a okolí. Tel.: 608 619 756.

■ Hledám spolužáky z SOUz 
Hornoměstská z nadstavbové-
ho studia ukončeného v roce 
1986 (spolužák Jiří Kotík, 
třídní učitel Fritscher a Aleš 
Nevrkla). Jakékoli informace 
prosím na adresu Ivana Buš-
tová, Pavlovská 21, Mikulov, 
tel.: 774 939 625.

■ Naučím němčinu. Tel.: 
737 439 784.

■ Kdo doučí matematiku 
prvního ročníku obchodní 
VOŠ? Tel.: 732 533 351.

■ Prodám vesnický RD 4+kk 
v klidném prost ředí na kraji 
obce, 8 km od Vel. Meziříčí směr 
Třebíč. K domu patří dvojgaráž, 
stodola, dílna, studna, sklep, uza-
vřený dvůr, zahrada. Vytápění 
kotel TP, plyn u domu. Telefon: 
731 489 334.
■ Prodám garáž na ulici Na Vý-
sluní. Zn. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
777 917 585.
■ Koupíme rod. dům ve V. Me-
ziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám RD 3+1 se zahrád-
kou v Borech, do 1 mil. Kč. Tel.: 
775 214 919.
■ Podám dva stavební pozemky, 
každý o výměře 800 m2, v obci 
Ořechov, její části Ronov. V těsné 
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FOTBAL – MLÁDEŽ

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 6.)
Nemovitosti
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Prodám byt 3+1 cihlový ve 
Velkém Meziříčí, Krškova ulice. 
Tel.: 777 812 366.
■ Koupím chatu (chalupu) v oko-
lí Velkého Meziříčí a Křižanova. 
Cena dohodou. Tel.: 732 877 959, 
530 314 056.
■ Prodám RD 2+1 v Horních 
Radslavicích, poz. 239 m2, oprava 
nutná. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím zahradu s chatou na 
Fajtově kopci. Tel.: 776 548 628.

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, od-
loučené pracoviště SEV Ostrůvek, Ostrůvek 288/2, Velké Meziříčí

Program Evropského týdne mobility
16.–22. září vstupní hala radnice
Informační panel pro veřejnost: Čistota ovzduší v našem městě – namě-
řené hodnoty ze stanice sledující kvalitu ovzduší v našem městě
16.–22. září na všech základních školách ve Velkém Meziříčí zábavný 
kvíz „Zachraňte princeznu Matyldu“
17. září dopoledne: prohlídka stanice měření kvality ovzduší pro studenty 
druhého ročníku gymnázia 
20. září cyklistický výlet Za čistým vzduchem
Sraz všech účastníků je ve 14 hodin na parkovišti u Plusu, kde si před 
odjezdem prohlédneme stanici na měření čistoty ovzduší. Trasa: Mos-
tiště, Vídeň, Dobrá voda, Lhotky. Délka trasy přibližně 25 km. S sebou: 
kolo v dobrém technickém stavu, sportovní oblečení, dostatek pití, něco 
k zakousnutí, případně pár drobných penízků a hlavně dobrou náladu. 
Děti do 18 let cyklistickou přilbu!
20. září od 13.30 do 14.30 hodin ul. K Novému nádraží (u lékárny) bude 
otevřena stanice na měření čistoty pro všechny zájemce.    Jana Audy

MSDD 
FC VM st. dorost – SK Uherský 
Brod 6:1 (3:0)
Góly: 2× Kerouš M., Koníř P., 1× 
Liška L., Večeřa J. ŽK: Mucha O., 
Večeřa Z., Kozuň J. Sestava FC 
VM: Pokorný M. – Mucha O. (50. 
Horký M.), Kerouš M., Večeřa Z., 
Nožička R. (63. Nedoma J.) – Kami-
naras A. (45. Vítek J.), Budzinský 
A., Smejkal E., Liška L. – Večeřa 
J. (65. Kozuň J.), Koníř P.
Náš tým měl od první minuty územ-
ní převahu a byl aktivnější. Po dvou 
nevyužitých šancích v 7. minutě 
dal první náš gól Kerouš. Následně 
hned v 10. Skóroval hlavou Liška. 
Pak jsme měli několik dalších bran-
kových příležitostí, zatímco soupeř 
jednu, kterou nevyužil. Poločas 
končil za stavu 3:0. Aktivněji jsme 
začali i po přestávce. V 77. min zvý-
šil na 4:0 opět stoper Kerouš. Další 
dvě branky dal Koníř. Ke konci se 
hostům podařilo vstřelit jejich je-
diný gól. A to gól úplně zbytečný, 
ale naštěstí neměl vliv na zisk tří 
bodů, který si naši hráči za předve-
dený výkon za celý zápas zasloužili. 
FC VM ml. dorost – ČSK Uher-
ský Brod 1:1 (0:0)
Branky: Liška, za hosty Hruboš. 
Sestava FC VM: Homola L. – Partl 
Z., Kubec J., Polák D., Wasserbauer 
P. – Stávek T., Prudík J. (45. Liška 
L.) – Miškela J., Kozuň J. (64. Ma-
loušek M.), Minařík A. (42. Stupka 
P.) – Kuřátko T. 
Chtěli jsme doma prolomit smůlu 
a konečně naplno bodovat, ale 
marodka a školní povinnosti nám 
nedaly možnost se 100% připravit, 
a tak prvních 10 minut našeho zá-
pasu vypadalo na ručník do ringu. 
Pak se podařilo z lavičky nastarto-
vat všem motory a dostávali jsme se 
do gólových šancí, kterých jsme ale 
nevyužili. Hosté v prvním poločasu 
nevyprodukovali žádnou vážnější 
akci. Ve druhém poločase měli 
kluci za úkol hlavně na domácí půdě 
konečně skórovat. Hned ze začátku 
poločasu jsme zastřídali, abychom 
zesílili tlak na hosty. Pak konečně 
v 69. minutě po výkopu Homoly 
doletěl míč až na hranici velkého 
vápna a Kuřátko svou aktivní hrou 
donutil brankáře k chybě. Ten neu-
držel míč, kterého se zmocnil Liška 
a pálil do prázdné brány. Pak jsme 
bohužel v 76. min. dostali branku 

z jasného ofsajdu a zápas skončil 
remízou.                                -kub-
FC VM st. žáci – 1. FC Jemnicko 
11:0 (7:0)
Střelci branek: 11., 21., 52., 63. 
Polanský, 13., 18. Komínek, 59., 
67. Krejčí, 8. Bárta, 18. Pokorný, 
34. Rosický J. Sestava: Řeháček 
– Bradáč, Štefka, Rosický, Pazder-
ka (33.’ Novotný J.) – Krejčí, Pokor-
ný, Bárta (45.’ Ráček), Chytka, (36.’ 
Procházka J.) – Polanský, Komínek 
(59.’ Pospíšil), ŽK: 0:1, bez ČK 
Domácí začali utkání náporem. 
Diváci se první branky dočkali 
v 6. minutě, kdy se do míče opřel 
Pokorný a nedal tvrdou střelou z 20 
metrů brankáři šanci. Pak následo-
vala naše smršť sedmi gólů. I druhý 
poločas jsme začali aktivněji. V 52. 
minutě přidal další branku do sítě 
už náhradního brankáře Krejčího 
po samostatné akci Polanský. Do-
mácí se snažili přidat i další branky. 
To se povedlo nejprve Krejčímu po 
přihrávce Komínka a následně náš 
kapitán Polanský předvedl samo-
statnou akci a přidal desátou bran-
ku utkání. Poslední branka padla 
v 67. minutě, kdy Krejčímu krásně 
přihrál Novotný.                    -dek-
FC VM ml. žáci A – 1. FC Jem-
nicko 8:0 (3:0)
Branky: 4× Vokurka, Ráček, Krčál, 
Bačák, Procházka. Sestava: Hladík 
– Hibš, Novotný, Jůda, Hlávka R. 
– Chalupa, Procházka, Ráček, 
Bačák – Krčál, Vokurka. Střídali: 
Liška P., Singer
I když domácím chyběli čtyři hráči, 
od úvodu utkání jasně dávali najevo, 
kdo je favorit. Celý první poločas 
měli trvalý tlak, z kterého dokázali 
Ráček, Krčál a Bačák vstřelit branky. 
Ve druhém poločase naši žáci po-
kračovali ve velkém tlaku a přidali 
další branky. Nejprve se čtyřikrát 
trefi l Vokurka a na konečných 8:0 
upravil Procházka z penalty.
TJ Destrukce Jaroměřice n. Rok. 
– FC VM ml. žáci B 5:0 (3:0) 
Sestava: Kučera M. – Hlávka R., 
Kožený, Smejkal, Minařík – Cha-
lupa, Singer, Procházka, Liška P. 
– Vokurka, Šmíd. Střídali: Kavalec, 
Klimeš, Dvořák, Pištora, Nevídal
Příliš krutá porážka hostujícího 
týmu. S vedoucím týmem tabulky 
hrál rovnocennou partii, ale nepro-
měnil ani jednu vyloženou šanci, zato 
domácí proměnili všechny své.  -kol-

Městská práva Bítešským stvrdil Václav Klaus
(Dokončení ze strany 1.) 
Ač panovalo nevlídné studené počasí, přesto se 

na náměstí sešel houf lidí pod deštníky, kteří chtěli 
prezidenta pozdravit. „Dobrý den, pane prezidente, 
ukažte, ať si na vás alespoň sáhnu,“ volala jedna 
z přihlížejících. Václav Klaus všem poděkoval za milé 
přijetí. Kolem stojícím dětem připomněl, ať se na něj 
zítra ve škole nevymlouvají. „Jestli z toho dnešního 
chladného počasí budete zítra nemocní, ne abyste 
říkali, že to je kvůli panu prezidentovi,“ zažertoval 
s nimi Klaus. Neopomněl si ani rýpnout do svého 
oblíbeného téma, za které sklízí vesměs všude kritiku: 
„Dnes nám to globální oteplování moc nepomohlo, 

blízkosti rozvody plynu, vody 
a elektřiny. Cena dohodou. Tel.: 
774 812 055.
■ Koupím byt 2+1 nebo 1+1 
v osobním vlastnictví ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 603 776 299.
■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1.965 mil. Kč. RK 
nevolat. Tel.: 602 948 306.
■ Koupím RD 3+1 se zahradou ve 
V. Meziříčí a okolí do 20 km. Tel. 
777 824 822.
■ Koupím dům nebo stavební po-
zemek ve Velkém Meziříčí. Rodina 
s dětmi. Tel.: 605 703 821.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1, 

platíme hotově. Prosím nabídněte. 
Tel.: 731 508 270.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí i k re-
konstrukci, platba hotově. Tel.: 
776 584 310.
Pronájem
■ Pronajmu pokoj v rodinném 
domku, samostatný vchod. Volný 
ihned. Tel.: 603 726 466.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, kou-
pelna, WC – společné. Mobil: 
723 531 154.
■ Pronajmu byt 2+1 k okamži-
tému nastěhování ve Velké Bíteši 
v ulici U Stadionu, pouze vážnému 
zájemci. Tel.: 721 355 088.
■ Pronajmu byt 2+1 dlouhodobě. 

Velký, pěkný, zrekonstruovaný. 
Tel.: 776 886 576.
■ Pronájem dvou pokojů , 
samostatný vchod sprcha, WC, 
možnost namontování kuchyňské 
linky. Velké Meziříčí. Telefon: 
732 411 587.
■ Hledám pronájem menšího 
domku ve VM neb blízkém okolí, 
na 3–4 roky. Tel.: 775 335 528.
■ Hledám pronájem garáže 
v oblasti Čechovy sady. Tel.: 
736 488 558.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
Různé
■ Hledám paní na výpomoc 
v domácnosti , 3 hodiny denně. 
Tel.: 736 423 865.
■ Studentka gymnázia, doučím 

Tradiční hody v Bíteši byly spojeny s oslavami

protože žádné vedro tady v Bíteši opravdu není.“ 
Ještě předtím, než se prezident odebral s předsta-

viteli města na společný oběd do jedné ze zdejších 
restaurací, popřál Bítešským, ať se jim v jejich městě 
dobře žije. Z Velké Bíteše pak prezident Václav Klaus 
odjel do Brna na zahájení podzimního strojírenského 
veletrhu. Pozvání na oslavy šesti set let od povýšení na 
město obdržel Václav Klaus i od Velkomeziříčských, 
kteří své výročí slavili letos v červenci. Těm se však 
omluvil z důvodu rekonvalescence po předtím prodě-
lané operaci kyčle. Velké Meziříčí naposled ofi ciálně 
navštívil i se svou chotí Livií loni v září.    

Martina Strnadová

Prezident dostal od chasy dožínko-
vý věnec (foto nahoře).
Děti přišly pozdravit hlavu státu 
(vpravo).
Václav Klaus se stal čestným obča-
nem Velké Bíteše (zcela vpravo).
Na hodovém pódiu zatančily členky 
souboru Bítešan (dole).
Vzácnou návštěvu vítali Bítešští 
v dešti (vpravo dole).

Foto: Martina Strnadová

Minulou středu máji postavili a dnes odpoledne ji skácí. 
Foto: Jitka Kočí

Rychtář a rychtářka mávali kolemstojícím z ko-
čáru.Foto: Jitka Kočí

Hlavní stárek a stárková, L. Raušo-
vá a P. Řezanina. Foto: Jitka Kočí
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Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 
16 let). Pořadatel: Jupiter club Velké Meziříčí.
Zahájení: v pondělí 22. září 2008, ukončení do 23. ledna 2009
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2008.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin
(Gymnázium, Střední škola řemesel a služeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Střední škola řemesel 
a služeb, ostatní)
Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i individuálně. 
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu tel. 566 524 572, 
otevřeno po – pá 8–16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy 
– taneční.                                                                                          -prog-

Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

23. 9. přednáška Středověké rytířské řády Mgr. Thomas Töpfer

30. 9. přednáška Nové objevy Velkomoravské architektury   prof. Josef Unger, CSc.

 7. 10. přednáška Moravský kras O. Novotný

14. 10. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

21. 10. přednáška Jošt Lucemburský – markrabě moravský JUDr. Jaromír Karmazín

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v úterý 7. října 2008 
od 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

travesti show skupiny Screamers v novém pořadu

Rezervace vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu. 
Vstupné: 220 Kč.

Úterý 23. září v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč
Telefon 566 523 243, 566 524 572 
nebo programové oddělení JC. 
Rezervované permanentky jsou již k odběru!

Komedie z kravína o touze uniknout z malého moravského venkova sym-
bolizovaného vepřovou se zelím do velkého světa. Ola zklamaná životem, 
Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí 
své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nicola Zbytovská, Josef Polášek 
a J. Barin Tichý.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Čtvrtek 2. října 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě pro-
puštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na 
příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.
Hrají: Simona Stašová (za tuto roli obdržela cenu Thálie), Radka Filás-
ková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová  a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Říjen – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Brilantní komedie o jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás. Pokud jste dosud o svém manželství nevěděli všechno, po 
zhlédnutí této hry budete mít jasno.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnický, Jan Šťastný/Michal Pešek, 
Agáta Hanychová/Klára Jandová.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Pondělí 17. listopadu 2008 v 19.30 hodin
STUDIO DVA

Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy Garland. Na-
vzdory chmurné faktografi i je hra nesmírně zábavná a vtipná. V inscenaci 
živě zazní písně Judy Garland v podání Hany Maciuchové.
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

KINO JUPITER CLUB – ZÁŘÍ

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

Programové oddělení Jupiter clubu velké Meziříčí, tel. 566 523 243, 
oznamuje, že si mohou zájemci o divadelní předplatné Horáckého 
divadla v Jihlavě na sezonu 2008/2009 – celkem 6 předsta-
vení – vyzvednout permanentky v kanceláři č. 18, 1. patro.
Dramaturgický plán:
Figaro (hudební komedie)
Valčík tučňáků – Patrick Haudecoeur (hudební komedie)
Hrátky s čertem – Jan Drda (pohádková komedie)
Kdyby 1 000 klarinetů – Jiří Suchý (muzikál)
Dobro naší země – Timberlake Wetenbakerová (drama)
Opala je poklad – John Patrick (veselohra)

Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 621 Kč (možnost 
uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci atd.)

Změna programu vyhrazena!                                                      -prog-

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat

na výstavu Jiřího L. Horáka

výstavní síň JC.

 Výstava je otevřena v pracovní dny 8–16 hodin, 
neděle 14–16 hodin ♦ Potrvá do 26. září 2008.

Středa 17. v 19 hodin
ZAPOMENUTÝ OSTROV
Staň se hrdinou vlastního příběhu.
Malá Nim žije sama se svým otcem Jackem na ostrově kdesi uprostřed 
Pacifi ku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se baví vymýšlením dob-
rodružných výprav po ostrově v doprovodu svých zvířecích kamarádů 
lachtana, ještěrky a papouška. Mezi její další záliby patří čtení knížek 
o Alexi Roverovi, největším dobrodruhovi všech dob, které jen podpo-
rují jejího dobrodružného ducha. Jednoho dne se Jack rozhodne odjet na 
pozorování na druhý ostrov a Nim si vyvzdoruje, že může doma zůstat 
sama. Jenže vzápětí udeří bouře a po Jackovi jakoby se slehla zem. Nim 
se tedy rozhodne napsat Alexovi, aby ji přijel zachránit. Jenže Alex je 
ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která sice prodala milióny svých 
dobrodružných knížek, ale nikdy neopustila svůj dům. Odmítnout pomoc 
malé dívce a svojí oddané čtenářce se Alex ale nechce. Vypraví se tedy 
přes půl světa na osamělý ostrov, kde ji čeká největší dobrodružství jejího 
života. Dobrodružná rodinná komedie USA, český dabing.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut

Pátek 19., sobota 20. v 18 hodin
KUNG FU PANDA
Připravte se na něco pandastic-
kého!
Hlavním hrdinou fi lmu je mladý, 
neklidný, roztomilý a totálně ne-
šikovný pandí chlapík jménem Po. 
Po zbožňuje bojové umění kung fu. 
Je jím natolik posedlý, že ignoruje 
vlastní nebetyčnou lenost a vydá se 
do paláce v rodném Údolí klidu, aby 
na vlastní oči viděl volbu Dračího 
bojovníka – legendárního váleč-
níka, který by zemi ochránil před 
pomstou démonického tygra Tai 
Lunga. Stane se však něco nečeka-
ného. Po je zvolen dračím bojovní-
kem. Z nemotorného, líného a nenažraného pandy se musí stát legenda 
kung fu dřív, než se do Údolí klidu vrátí zlý Tai Lung a přeorá ho k obrazu 
svému. Animovaná rodinná akční komedie USA. Český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut

Středa 24. v 19.30 hodin
NEUVĚŘITELNÝ HULK
Nenechte ho vzteky zezelenat!
Když se naštve, nebudete ho mít rádi. V občanském živote je Bruce Banner 
sympatický vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum, 
které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe. Komiksový svět ho zná pod 
přezdívkou Hulk. Zničit ďábla v sobě samém je hlavní vědecký cíl Bruce, 
jehož záhadné proměny nálad způsobilo mimořádně silné ozáření. Bruce 
se ve svých výjimečných schopnostech nevyžívá, naopak jimi trpí, protože 
přežívá mimo civilizaci, dobrovolně izolovaný od své životní lásky Betty 
a jejího otce, armádního generála, který by rád využil Bruceovy schop-
nosti ve prospěch amerických ozbrojených sil. Zatímco Bruce se snaží 
co nejvíc zůstat v klidu, na obzoru se objeví nepřítel… Akční sci-fi  horor 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 112 minut

Čtvrtek 25. v 19 hodin
Filmový klub 
NÁMĚSTÍ SPASITELE
Bartek se s manželkou Beatou a s dětmi před dokonče-
ním nového bytu nastěhuje ke své matce. Když mladí 
manželé zjistí, že naletěli podvodníkům, jejich pobyt 
se protáhne. Soužití v bytě s vyhlídkou na varšavské 
Náměstí Spasitele není jednoduché. Mezi Beatou a tchyní Terezou 
narůstá napětí, jež se spolu s tíživou finanční situací přenáší do 
vztahu mezi manželi a nakonec vyústí v tragédii. Bartek od rodiny 
odejde. Zoufalá Beata se v depresi rozhodne pro krajní řešení. Tvůrci 
vyprávějí příběh reportážním způsobem a jakoby s odstupem. Nej-
lepší polský psychologický fi lm roku 2006. Režie: Krzysztof Krauze, 
Joanna Kos-Krauze Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 45, 75 Kč 105 minut

Pátek 26. v 19.30 hodin
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Pravda je tam uvnitř.
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož 
vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů. Na příběh jako 
takový je zatím uvaleno informační embargo a ani z prvních zveřej-
něných záběrů není příliš jasné, čemu budou agenti na stopě tentokrát. 
Krimi, sci-fi  detektivka USA, původní zněné, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut

Tomáš Beroun představí 
Velkému Meziříčí svoji kapelu 

Tomáš Beroun, lídr kapely ECLIPSE a představitel muzikálových 
hrdinů, přijede do rodného Velkého Meziříčí. V Jupiter clubu představí 
divákům 30. září od 19 hodin v rámci akce „Den s paralympioniky“ 
svoji kapelu ECLIPSE. Tři písně z autorského repertoáru kapely si 
posluchači mohou poslechnout již nyní na webových stránkách kapely 
www.ieclipse.cz.

Hudba ECLIPSE vychází z jazzové harmonie, ovšem jen velmi těžko ji 
lze zařadit do nějaké „škatulky“. Prolínání hudebních stylů, které je dnes 
v hudbě zvykem i záměrem, jí dodává další rozměr. ECLIPSE nepůsobí 
na české hudební scéně dlouho, přesto však je jejich hudba velmi kladně 
hodnocena. Jedinečnost kapely a její hudby spočívá v silných muzikant-
ských osobnostech, které ECLIPSE tvoří. 

ECLIPSE hrají ve složení: 
Tomáš Beroun – zpěv, Vít 
Křišťan – piáno, Jakub Jurá-
nek – kytara, Martin Kapusník 
– baskytara, Otto Hejnic – bicí

Vstupenky na koncert lze za-
koupit v předprodeji v Jupiter 
clubu, Náměstí 17, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel.: 566 52 3243. 
Vstupné činí 100 korun.

Lucie Absolonová
Webové stránky ECLIPSE: 
www.ieclipse.cz 
Webové stránky Tomáše Be-
rouna: www.tomasberoun.cz

Foto: Archiv T. Berouna

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kdož mají studentská 
taneční nějaký rok za sebou, nabízíme vám

ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
STARLET taneční škola manželů Buryanových
(výuka tanců standardních, latinskoamerických i moderních)
Začátečníci a mírně pokročilí
– 7 základních lekcí + společenský večer 
– cena kursovného 1.400 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v pondělí 22. září 2008 ve 21 hodin 
– možnost pokračování v kurzu „Pokročilých“ 
– uzávěrka přihlášek 19. září 2008
Pokročilí 
– 6 lekcí + společenský večer
– cena kursovného 1.200 Kč/taneční pár 
– začátek kurzu v úterý 18. listopadu 2008 ve 21 hodin
– uzávěrka přihlášek 14. listopadu 2008
Přihlášky a bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 523 243, 566 524 572, Po–Pá (8–16 hodin).                          -prog-

v sobotu 20. září 2007 od 10.00 
do 17.00 ve velkém sále Jupiter 
clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Akci pořádá Středisko ekologic-
ké výchovy Ostrůvek, odloučené 
pracoviště školského zařízení Cha-
loupky o. p. s. ve spolupráci s Jupiter 
clubem s. r. o. a Střední školou ře-
mesel a služeb ve Velkém Meziříčí.

Pro návštěvníky bude připra-
ven pestrý program zaměřený na 

Pozvánka na Den zdraví
zdravý životní styl. Budou zde pre-
zentovány výrobky a služby fi rem 
zabývajících se zdravou výživou 
a produkcí biopotravin. Chybět ne-
budou ani další produkty a služby 
podporující zdravý způsob života. 
Zájemci mohou využít nabídky 
měření krevního tlaku, tělesného 
tuku, BMI a hladiny cholesterolu 
a cukru v krvi.       

       Jana Audy

ZUŠ Velké Meziříčí ještě může 
přijmout žáky do tanečního, literár-
ně-dramatického oboru a sborové-
ho zpěvu.

Pohyb a následně tanec je po-
třebou nás všech a především dětí. 
Moji snahou bude rozvíjet a pěs-
tovat v dětech smysl pro taneční 
a hudební cítění. Děti se budou 
v hodinách taneční výchovy učit 
základy klasického tance, lidové 
tance, současný moderní tanec 
a také gymnastické prvky, které 
jsou důležité pro rozvíjení obrat-
nosti a nebojácnosti. To všechno 
v hodinách propojím taneční hrou, 
aby výuka byla zábavná a dětem se 

v hodinách líbilo. Zdeňka Punarová

Literárně dramatický obor při 
ZUŠ ve Velkém Meziříčí ve škol-
ním roce 2008/2009 nabízí inter-
pretaci zábavných scének ze života, 
pohádek či pohádkových parodií. 
Jako první v řadě je na programu 
Čert a Káča. Do našeho pojetí za-
pracujeme písničky, tanec, aerobik, 
chybět nebudou ani reklamní bloky. 
Spěchejte k nám s přihláškou, role 
už rozdáváme.

Srdečně zve Mgr. Lea Fučíková.

Pěvecký sbor ZUŠ přijímá nové 
zpěváky ve věku 7–18 let. (ZUŠ, 
učebna č. 10 )       Martin Karásek

Nábor do ZUŠ

Setkání PTP
Územní organizace Moravskoslezského svazu PTP – VTNP Žďár nad 

Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II. – Klášter a Město 
Žďár nad Sázavou si vás dovolují pozvat na tradiční setkání přátel svazu 
PTP VTNP na mši svatou se vzpomínkou na zesnulé bratry, která se 
uskuteční ve čtvrtek 18. září 2008 v 9 hodin v konventním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou II – Klášter.

Po obřadu bude setkání členů PTP a jejich přátel v Křížové chodbě 
fary. Doprava: autobus MHD č. 2 z autob. a vlakového nádraží vždy 
45 min po celé hodině, výstup na zastávce Zámek. Příp. dotazy na tel.: 
566 677 259.                                                                                        -fč-

Zdroj: www.sms.cz

Autorské čtení a křest knihy
TRUTH – KNOW

autor: Michal Číhal
neděle 21. 9. 2008, start ve 12.21 h

koncertní sál Jupiter clubu, VM, Náměstí 17
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Poděkování

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Když umře maminka, 
sluníčko zajde, 
v srdci nám zůstane smutek a chlad 
V tom širém světě sotva se najde, 
kdo by jak maminka uměl mít rád. 
Těžko se s Tebou, maminko, loučilo. 
Těžké je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, 
v srdci Tě navždy budeme mít. 

Dne 22. září vzpomeneme smutné 
10. výročí, kdy od nás odešla bez 
slůvka rozloučení paní 

Marie Navrátilová 
z Laviček. 

Za tichou vzpomínku děkují a s lás-
kou vzpomínají dcery s rodinami. 

Kouzelná školka s Majdou a Františkem
V sobotu 20. září v 10 hodin přive-

ze umělecká agentura Pragokoncert do 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí jako 
dárek pro děti Kouzelnou školku s Ma-
jdou a Františkem. 

Během představení si budou děti 
s Majdou a Františkem zpívat a povídat 
o kamarádech, zvířátkách, moři, létání, 
zahrají si na piloty, školku, a taky se 
dozví „kampak teče voda z vany“.

Vstupenky na představení zakoupíte na prog. odd. Jupiter clubu, tel.: 
566 523 243.                                                                             zprac.: -jk-

20. 9. Čáslavice
26. 9. Předín
 4. 10. Studenec

Přednáška
na téma nového konceptu hubnutí podporovaného lékaři.

Jupiter club, Velké Meziříčí
Středa 1. října 2008 v 18 hodin

Přednáší Dr. Krejčík a Dr. Navrátil

Výstava

Do 30. 9. 2008

v kavárně v pasáži 

IMCA

Autor: Martin Hrubý
www.foto-hruby.cz

Jak se již stalo tradicí, i v roce letošním jsme připravili pro všech-
ny, kteří rádi navštěvují zámek v netradiční dobu, jeho noční 
prohlídku. V sobotu 20. září v době od 20 do 24 hodin čeká na 
návštěvníky zajímavý program, který tentokrát muzejní pracov-
níci připravili ve spolupráci s šermířskou skupinou Štvanci. Takže 
všichni, kdož chcete zhlédnout noční dění na zámku neváhejte, 
a objednejte si vstupenky na tel.: 566 522 206. Vstupné činí pro 
děti 50 Kč, pro dospělé 80 Kč.                                              -muz-

Čtvrtek 18. 9. 
 9.30–11.00 Barevné cvičení s ekologickým náčiním pro rodiče 

s dětmi. 
 9.00–13.00 Kavárnička + herna.
 9.30–12.00 Masáže dětí a kojenců II. – Naučíme se, jak správně prová-

dět relaxační masáž s použitím vonných olejů a esencí.
Pondělí 22. 9.
 9.30–11.00 Montessori techniky za použití přírodních materiálů pro 

děti od 1 do 6 let v doprovodu rodiče. Program je zaměřen 
na rozvoj motoriky, smyslů a samostatnosti u dětí.

11.00–13.00 Tvůrčí dílna rodičů a dětí v ekologickém duchu.
 9.00–13.00 Kavárnička + herna.
15.00 Začínáme s angličtinou – první informativní schůzka! 

Angličtina pro rodiče s dětmi. Angličtina pro dospělé – za-
čátečníky (hlídání dětí zajištěno). Výuku angličtiny povede 
lektorka Dana Harvey. Proběhne 35 lekcí, 1 lekce cca do 
50 Kč, dle počtu zájemců, 1. lekce se uskuteční 29. 9. 2008 
– čas bude upřesněn na informativní schůzce. 

Úterý 23. 9. 
10.00–12.00 Klub rodičů – Jak děti nevychovávat – zásady správné 

výchovy II. Setkávání rodičů (1× za 14 dnů – s dětmi i bez 
nich), kteří přemýšlí a zajímají se o výchovu dětí. Budeme 
se společně zamýšlet, diskutovat a hledat řešení různých 
problémů (partnerské vztahy, soužití s prarodiči, prosazení 
se v práci aj.). Součástí budou i psychohry a psycho-cvičení 
k danému tématu. Klub rodičů odborně povede Mgr. Elen 
Sejrková (hlídání dětí zajištěno).

 9.00–13.00 Tvůrčí dílna rodičů a dětí.
10.00–13.00 Kavárnička + herna.
Středa 24. 9.
 9.30–11.00 Barevné cvičení pro rodiče s dětmi, písničky pro malé 

dětičky. Zpíváme, cvičíme, básničky se učíme.
11.00–13.00 Tvůrčí dílna rodičů a dětí.
 9.00–13.00 Kavárnička + herna.

Tento týden tomu bylo 15 let, kdy 
jsme se rozloučili s naším drahým 
manželem a tatínkem 

Norbertem 
Karáskem. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a dcery s rodinou.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal. 
Dne 19. 9. 2008 uplyne 1 rok, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Stanislav Kudiovský 
z Rudy. 

S láskou vzpomínají a nikdy neza-
pomenou manželka, syn a dcery 

s rodinami. 

Někteří lidé 
pro nás znamenají víc než ostatní,
o to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 21. září 2008 uplynou dva 
roky, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný dědeček, pan 

Stanislav Kazda 
ze Stránecké Zhoře. 

Navždy s láskou vzpomíná celá 
jeho rodina.

Výherci soutěže o volné vstupenky 
na představení s Majdou a Františkem

Správná odpověď zněla: František je skřítek a v představeních – tak 
jako v ČT – ho mluví Tomáš Juřička a vodí profesor Jaroslav Vidlař.

Výherci vstupenek jsou:
Iva Bendová, Vendula Puzrlová, Radka Uchytilová, Michaela So-

botková, Lenka Holíková, Nikola Musilová, Vojtěch Drápela, Marcela 
Nožičková, Denisa Nožičková, Vladimíra Mahelová. 

Výherci si mohou vstupenky vyzvednout v redakci Velkomeziříčska. 
-red-

V neděli 14. 9. 2008 proběhlo v katastru obce Dobrá Voda slavnostní odha-
lení pamětního kamene, věnovaného památce obyvatel zaniklé vsi Urbani-
ce. Tato mimořádná akce se setkala s velkým zájmem občanů. Děkujeme 
obec. zastupitelstvu v čele se starostkou Marií Žejškovou, ing. Hrom-
kovi z Křižanova a mnoha dalším zúčastněným za vzornou přípravu 
akce a za krásný kulturní zážitek.   Občané obce Dobrá Voda a hosté

Dne 18. září uplynou tři roky od chvíle, kdy jsme se rozloučili s milovaným 
manželem, tatínkem a dědečkem, panem 

Josefem Navrátilem 
z Velkého Meziříčí.          Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Poděkování
Děkujeme našim bývalým spolužačkám 
Kristýně Boučkové (nyní Vilímové) a Kateřině Krejčí 
za přání k chystané svatbě, ale jednalo se z jejich strany o vtip a žádná 
svatba ani děti se neplánují. Děkujeme.                      Veronika a Vojtěch

Muzeum Velké Meziříčí
vás zve na výstavu

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 
Komenského 10/2

Nabídka zájmové činnosti pro děti,
mládež a dospělé. Školní rok 2008/2009
Zájmové vzdělávání pro děti od 4 let
cvičení na velkých míčích, logopedie, dětská fl étna, malí šikulové, 
dramatický, programování pro MŠ, džezgymnastika, programování, 
gymnastika, taneční – soubor radovánek, hliněnka, výtvarný.
Zájmové vzdělávání pro děti 1.–3. tříd ZŠ
anglický jazyk, malý kutil, basketbal, mažoretky, cvičení na velkých mí-
čích, miniházená, cvičení pro děti s nadváhou, německý jazyk, dětská fl ét-
na, papírový modelář, dramatický, praktická dívka, džezgymnastika, pro-
gramování, gymnastika, prop klub, hasičský, ruský jazyk, hliněnka, spor-
tovní, logopedie, šachový, malí šikulové, taneční – plamínek, malování na 
hedvábí, turistický a přírodovědný, malý cukrář, výtvarný, malý kuchař.
Zájmové vzdělávání pro děti 4.–9. tříd
aerobic, mladý historik, anglický jazyk, mladý kuchař, aranžování květin, 
mladý kutil, basketbal, mladý novinář, country tance, německý jazyk, cvi-
čení na velkých míčích, paličkování, cvičení pro děti s nadváhou, papírový 
modelář, dramatické studio, plastikový modelář, dramatický, praktická 
dívka, drátování, programování, džezgymnastika, prop klub, elektro, psa-
ní na počítači, fi latelistický, radioamatérské vysílání, fl étna, ruský jazyk, 
fl orbal, rybářský, gymnastika, step, aerobic, hasičský, stolní tenis, kala-
netika, střelecký, keramický, šachový, klub českého jazyka, švadlenka, 
klub matematiků, taneční – plamen, kultura mluveného projevu (rétorika), 
turistický a přírodovědný, kytara, tvorba www stránek a prezentací, le-
tecký modelář, výtvarné práce s textilií, malá kopaná, výtvarný, malo-
vání na hedvábí, základy orientálních tanců, mažoretky, mladý cukrář. 
Zájmové vzdělávání pro mládež od 15 let
aerobic, mladý novinář, anglický jazyk, malování na hedvábí, aranžování 
květin, mažoretky, country tance, mladý kutil, cvičení na velkých míčích, 
německý jazyk, dramatické studio, paličkování, dramatický, programo-
vání, drátování, psaní na počítači, džezgymnastika, ruský jazyk, fi latelis-
tický, step aerobic, francouzský jazyk, stolní tenis, kalanetika, střelecký, 
keramický, šití a výroba střihů, kytara, turistický a přírodovědný, kultura 
mluveného projevu (rétorika), tvorba www stránek a prezentací, klub 
železničních modelářů, výtvarné práce s textilií, malá kopaná, základy 
orientálních tanců, mladý historik, zobcová fl étna. 
Zájmové vzdělávání pro dospělé
country tance, klub železničních modelářů, cvičení pro rodiče a děti, ma-
lování na hedvábí, dramatické studio, paličkování, kalanetika, střelecký, 
keramická dílna, tvorba www stránek a prezentací, keramická dílna pro 
rodiče a děti, základy orientálních tanců.
Vzdělávací programy pro dospělé
aranžování květin, drátování, drhání, šití a výroba střihů, kultura mlu-
veného projevu (rétorika), anglický jazyk, německý jazyk, francouzský 
jazyk, ruský jazyk, programování, výtvarné práce s textilií.
Kluby pro dospělé
klub kutilů, klub leteckých modelářů, klub linie, klub matek
Bližší informace v kanceláři DDM nebo na tel. čísle 566 522 087.

Knihy z období 1501–1800 z knihovního fondu Muzea Velké Meziříčí
Výstava potrvá do 12. října 2008.

Otevřeno denně mimo pondělí, úterý–pátek 9–12 a 13–17, sobota 
13–17, neděle 10–12 a 13–17 hodin. 

Desatero problémů Velkého Meziříčí

Řešme je společně při veřejné diskuzi
na tzv. Fóru Zdravého města Velké Meziříčí. 

Chcete v našem městě něco změnit?

Přijďte vyjádřit svůj názor a přispějte
svým hlasem ke zlepšení životních podmínek ve Velkém Meziříčí. 

Projednávat se budou problémy z oblasti: 
■ veřejné správy
■ zdravotnictví a sociálních služeb
■ životního prostředí
■ kultury a památkové péče
■ sportu a volného času
■ vzdělávání a osvěty
■ podnikání, ekonomiky a cestovního ruchu
■ zemědělství
■ dopravy
Na co se můžete těšit?
■ občerstvení zdarma
■ výherní tombola
■ produkty zdravé výživy

Jupiter club – výstavní síň – 29. září 2008 – 15.30 hodin

Velkomeziříčská kapela 
NONSENSE ve fi nále

Kapela NONSENSE, která působí již 13 let v hudebních vodách České 
republiky a okolních států, se zhruba před třemi měsíci přihlásila do hu-
dební soutěže VÝTAH na TV stanici Óčko. Podařilo se jí dostat do dalšího 
kola a po odvysílání jejich rozhovoru na již zmiňované stanici pokračuje 
dále. Díky vám a vašim hlasům kapela Nonsense postoupila a dostala se 
do fi nále. Kapela NONSENSE všem moc děkuje! Můžete navštívit její 
webové stránky www.nonsense.cz a podpořit ji v dalším hlasování. 

Zdraví vás crossoverová kapela NONSENSE a předem děkuje za vaše 
hlasy.
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HOKEJ

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

FOTBAL

FOTBAL – BORY

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

MSFD sk. D
FC ŽĎAS ŽĎÁR – FC VM 4:2 
(2:0)
Branky: Smetana 2 (11., 26.), Zední-
ček (52.), Hirsch (83.) – Kratochvíl 
2 (51., 67.). Rozhodčí Šumšál, Volf, 
Drozdy, ž. k. 1:2, č. k. P. Mucha 
(85.). Diváků 485. Sestava FC 
VM: Trnavský – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha, Fober (41. Pánek) – Hort, 
Pokorný, Průša (71. Kolečkář), 
Němec, J. Krejčí – Kratochvíl (88. 
Havlíček). Výsledek utkání hovoří 
jasně ve prospěch domácího celku. 
Skutečný průběh hry ale nezobrazu-
je. Meziříčští měli bodový zisk na 
dosah. Nespekulujme, jaké kvality 
mohl být. Jisté je, že se o něj při-
pravili vlastními chybami, kterými 
nevýrazného soupeře opět dostali 
do sedla. Skóre utkání otevřel v 10. 
Němec, bohužel z ofsajdové po-
zice. Vzápětí domácí kopali svůj 
první roh a urostlý Smetana poslal 
svůj celek do vedení. Hosté od-
pověděli křížným pasem Průši na 
Horta, který ideálně míč zpracoval, 
odpoutal se od svého strážce, ale 
zamířil těsně vedle. Další šance se 
naskytla ve 25. po akci Kratochvíla 
a šikovném uvolnění Krejčího nabí-
hajícímu Pokornému, ten ale zblízka 
trefi l jen horní stranu břevna. Nedáš 
– dostaneš zafungovalo vzápětí, 
když obrana Velmezu nechala na 
hranici šestnáctky volného Bojdu 
s Horákem a z jeho příhry vytěžil 
Smetana svůj druhý gól. Snaha 
Meziříčí o kontaktní gól vyústila 
do slibné šance Horta, který po své 
pravé straně dal svým strážcům vale, 

byl však z toho zase jen roh. Krátce 
po změně stran se hosté dočkali. 
Střídající Pánek po křížném centru 
Němce vymazal levou stranu obrany 
Žďasu a jeho přízemní centr promě-
nil Kratochvíl v důležitý kontaktní 
gól. Vzápětí přichází studená sprcha, 
když Zedníček beze zbytku využil 
hrubé chyby v rozehrávce soupeře 
před vlastním pok. územím a zajis-
til domácím opět dvougólové vedení. 
Herně lepší Velmez se ale nevzdal. 
Trpělivě rozleptával obranu soupeře 
a po čtvrthodině hry, kdy Hort obel-
stil své stážce a přesně odcentroval, 
snížil Kratochvíl na rozdíl jednoho 
gólu. O dvě minuty později měl po 
akci Kratochvíla na kopačkách vy-
rovnání Hort, kdy zcela osamocen 
nedokázal důrazně zakončit do od-
kryté části branky domácích. V do-
bě, kdy drama vrcholilo a Velmez se 
nadechoval k vyrovnání, zapomněli 
hosté na zcela volného Hirsche, 
Krejčí v souboji s ním podklouzl 
a osamocený záložník domácích 
nedal Trnavskému šanci.    -ber-
 1. Šardice 7 5 2 0 12:5  17
 2. Konice 7 5 1 1 12:8  16
 3. Vyškov 7 4 1 2 14:10 13
 4. Žďár n. Sáz. 7 4 1 2 13:11 13
 5. Líšeň 6 4 0 2 10:6  12
 6. Třebíč 7 3 3 1  8:5  12
 7. Hulín 6 3 2 1 10:2  11
 8. Ždírec 7 3 2 2  8:5  11
 9. Boskovice 6 2 2 2  6:7   8
10. Protivanov 7 2 1 4  6:8   7
11. Rousínov 7 2 1 4  9:12  7
12. Velké Meziříčí 6 2 0 4 10:13  6
13. Napajedla 7 0 4 3  3:9   4
14. Rájec-Jestřebí 7 1 1 5  5:12  4
15. Mohelnice 6 0 3 3  5:11  3
16. Vikt. Otrokovice 6 0 2 4  3:10  2

HHK Velké Meziříčí – HC Uničov 
4:7 (0:1, 3:3, 1:3) 
Sestava HHK: Betinec (53. Kousal) 
– Smejkal, Stráňovský, Heřman-
ský, Konta, Pálka, Plch, Vlašín, 
Kochánek – Konečný, Bukáček, 
Kunstmüller – Foltýn (21. Dostál), 
Nekvasil, Bula – Sobotka, Krča, 
Burian – Jánský, Bašnár. Branky: 
28. Nekvasil (Heřmanský), 37. Ko-
nečný, 39. Kunstmüller (Bukáček, 
Konečný), 58. Kunstmüller (Heř-
manský) – 17. Pekr (Jurča), 35. Jur-
ča (Urban), 36. Pekr (TS), 37. Paško 
(Heča), 43. Diviš (Rajnoha K.), 50. 
Pekr (Kurča, Handl), 53. Rajnoha 
K. (Paško). Rozhodčí: Volf – Sko-
pal, Reich. Vyloučení: 4:4; navíc 5 + 
TH Konečný (HHK). Využití: 0:2. 
Střely: 18:27. Diváků: 250.
První kolo nové sezony nepřineslo 
příznivý výsledek pro domácí 
hokejisty. I když diváci viděli je-
denáct gólů, z vítězství se radovat 
nemohli. 
Vstup do zápasu neměli domácí 
špatný, v první minutě zahrozil 
Konečný, ale Tihlář v soupeřově 
brance byl pozorný. Do 15. min se 
hráčům v modrých barvách dařilo, 
ovšem po 15. min začínali vystrko-
vat růžky hosté. Nejprve zahrozil 
Bašnár. A v 17. min už skóroval 
po řadě chyb v našem obranném 
pásmu Pekr z Uničova. Do konce 
utkání už byli hosté aktivnější. 
Ve druhé třetině se hra domácích 
množila chybami. Dokonce v pře-
silové hře z 25. min musel Betinec 
čelit samostatnému úniku, který 
zdárně vychytal. Téměř v polovině 
zápasu rozjásal domácí publikum 
poprvé Nekvasil, jehož střelu Tihlář 
neudržel. Ovšem hned po vhozeném 
buly následovala blesková šance 
hostí, kterou kryl opět Betinec. Ve 
35. min, po vyhraném buly, vsítil 
druhý gól Uničova Jurča. O mi-
nutu později bylo nařízeno trestné 
střílení proti Velkému Meziříčí. To 

Pekr s přehledem proměnil. O další 
minutu později zvýšil náskok hostí 
osamocený Paško. Do konce třetiny 
padly ještě dva góly, oba do branky 
Uničova. Ve 37. min individuálně 
zakončil Konečný a ve 39. min na-
dvakrát zakončoval Kunstmüller. 
V závěrečné třetině se z boku trefi l 
Diviš a uklidnil tak hráče Uničova. 
Ve 46. min využili hosté přesilové 
hry a po bleskové akci dokonal svůj 
hattrick Pekr. Poslední gól v 53. min 
vyhnal z brány Betince, autorem 
sedmé branky byl Rajnoha. Do 
branky domácích nastoupil Roman 
Kousal. Na závěr třetiny v 58. min 
ještě kosmeticky upravil konečný 
stav Kunstmüller na 4:7. 
Hlavní trenér Bohumil Prachař 
zápas okomen-
toval: 
„První utkání 
bylo z naší stra-
ny katastrofální. 
Nedařilo se nám 
nic, k utkání 
jsme přistou-
pili špatně. Sice jsme dotáhli na 
3:4, ale pak jsme po nešťastných 
hrubkách dostali laciné góly. Ten 
přístup byl špatný a dá se říct, že 
všech. Rozhodl důraz v koncovce 
a breakové situace, které hosté 
proměňovali. Pak už jsme do nich 
tlačili a bohužel jsme udělali chyby, 
a tím jsme zápas prohráli. Sestava 
HHK určitě není konečná. Někteří 
hráči si musí uvědomit, že takto se 
hokej nehraje, i když příprava byla 
vcelku dobrá. Dnes si mysleli, že to 
půjde samo, a ono to samo nepůjde. 
Ve Žďáře samozřejmě budeme chtít 
tento výsledek odčinit.“

Program na tento týden:
Středa 17. 9. 2008 SKLH Žďár 
nad Sázavou – HHK Velké Mezi-
říčí, začátek utkání v 18.00 hodin. 
(ZS Žďár nad Sázavou)
Sobota 20. 9. 2008 HHK Velké 
Meziříčí – HC Slezan Opava, 
začátek utkání v 17.30 hodin. (ZS 
Velké Meziříčí)                           -hhk-

Pátek: Staří páni Bory – Radostín 
1:1 (1:1) Diváků 60.
Střelec za domácí: Petr Beneš. Bylo 
to opakované utkání dohodnuté na-
rychlo, ale pěkné.
Sobota: Bory B – Tasov 5:1 (3:0) 
Tasovští u nás sehráli svoji premi-
éru. Předtím hráli za okres Třebíč. 
Hráli překvapivě dobře, ale naši je 
nakonec předčili. Už ve druhé mi-
nutě vyslal dálkovou nechytatelnou 
střelu Petr Ďásek. Potom se 2× tre-
fi l Š. Křehlík a 2× kapitán mužstva 
P. Viliš hlavičkami k tyči. V závěru 
si naši dali vlastní gól pod břevno ve 
zmatku při odkopávání míče. 
Neděle: Přípravka Radostín 
– Bory 5:2 (2:2)Střelci: V. Váša 
3, Homola, Krčál – P. Starý, Zik-
mund. 
Dorost: Jívoví – Bory 1:5 
(0:2) Střelci: Tvrdý – L. Ochrana 
2, P. Kujal 2, Bíbr. 

Nedvědice – Bory A 5:1 (2:0) 
Diváků 130
V první půli nás hned domácí pře-
kvapili organizovanou hrou (jsou 
výrazně posíleni vynikajícími hrá-
či rozpadnuvšího se Doubravníka). 
My jsme zřejmě počítali s vlastní 
převahou, ta se však nedostavila. Ve 
druhé půli jsme opět byli spíše v de-
fenzivě a po naší chybě padla třetí 
lehká branka. Teprve ve 25.́  druhé 
půle dává Milan Špaček dálkově do 
prázdné branky míč, když brankář 
soupeře hodně daleko vyběhl. Měli 
jsme velkou snahu, ale po dalších 
chybách jsme nakonec těžce prohrá-
li, i když soupeřovi branky nebyly 
nijak zázračné. Nedostali jsme žád-
nou jasnou příležitost. Nedvědice 
je teď v tabulce druhá, my čtvrtí 
se stejným počtem bodů za Žďá-
rem. Uvidíme, co nám řekne příští 
neděle doma s Jívovím.     -ochr-

Tatran Bohunice – Sokol VM 
muži A 32:25 (18:16)
V neděli náš A tým zajížděl na 
půdu našeho dlouholetého sou-
peře, s kterým na brněnské půdě 
nemáme pozitivní bilanci. Tu se 
bohužel ani tentokrát nepodařilo 
změnit. Začátek první půle zápasu 
s naším rivalem byl velmi vyrov-
naný a obě družstva se střídala ve 
vedení. Konec první půle byl jako 
na houpačce. Ve dvacáté minutě 
Bohunice odskočily o 4 branky (14:
10), kdy soupeř trestal naše oslabe-
ní. Vzápětí se naši hráči psychicky 
zvedli a rychlými brejky ze zajiště-
né obrany kontrovali, 5 brankami se 
dostali do vedení (27. minuta – 14:
15). Následovalo opět zbytečné 
vyloučení našich hráčů, což sou-
peř v tomto zápase nekompromis-
ně trestal a do druhého poločasu šel 
s dvoubrankovým vedením. Druhá 
půle byla již ve znamení Bohunic, 
které nás nepustily do vedení. Do 
45. minuty si udržovaly dvoubran-
kový náskok. Díky špatné obraně 
a několika chybným zakončením 
Bohunice odskočily na rozdíl 5 
branek a náskok si již pohlídaly 
do závěrečného hvizdu. V druhé 
půli si soupeř stále udržoval dvou-
gólový náskok do 15. minuty. Pak 
díky naší špatné obraně a zbrklému 
zakončení Bohunice odskočily na 
rozdíl 5 branek. Pak už výsledek 
kontrolovaly až do závěrečného 
hvizdu. Nezbývá než doufat, že 
naši hráči zkoncentrují své síly na 
derby příští týden, kdy budou hostit 
tým Nového Veselí.
7 m – hody 5/3:2/2, vyloučení 
3:8. Sestava a branky: Stoklasa, 
Kotík – Matušík (8), Konečný (4), 
Chlubna (3), Večeřa (3), Fischer 
(3/2), Kříbala Pa. (1), Kaštan P. (1), 
Bezděk (1), Šidlo (1), Kříbala Pe., 
Kříbala Ma., Kaštan J. Trenéři: 
Vaverka, Raus.
TJ Dolní Bojanovice – Sokol VM 
muži B 21:23
Náš B tým zajížděl v sobotu na 
hřiště Dolních Bojanovic, kde se 
hrálo pod širým nebem. Hra obou 
mužstev byla ovlivněna typem 
povrhu. Umělá tráva klouzala, což 
hodně omezovalo útočné snahy 
obou týmů. Soupeř B tým hodně 
potrápil úpornou obranou. Skvěle 
zachytal brankář Petr Kubát.
Sestava a branky: Kubát – Raus D. 
11, Kříbala Petr 5, Necid 2, Buchta 
2, Kaštan P. 2, Liška 1, Rosa, Kubiš, 
trenér: Raus St.                     -nav-
Velkomeziř íčské mládežnické 
celky tentokrát vyšly bodově na-
prázdno.

I. liga mladší dorostenky
DHK Zora Olomouc – Sokol VM 
36:27 (20:11)

Pouze první čvrthodinu utkání 
vydržely Velkomeziříčské držet 
krok s domácími (2:3, 8:7). Další 
vývoj prvního dějství poznamena-
ly nesčetné útočné chyby v podání 
našich a zejména nekompaktní 
a místy až chaotická hra na míle 
vzdálená od činností zvaných 
obrana. Domácí tým tak v pohodě 
brankami zejména z rychlých brej-
ků stanovil výrazný poločasový 
rozdíl. Po změně stran se očividně 
změnila komunikace a organizace 
našich v defenzivě, což přineslo 
řadu dobrých brankových příleži-
tostí. Rychlé útočné akce a nápaditá 
hra v postupném útoku nesly svoje 
ovoce, což se začalo projevovat na 
postupném snižování brankového 
odstupu (38. min. 24:17, 53. min. 
29:25). Škoda jen, že ve snaze 
rychle otočit nepříznivý stav, se 
začaly naše hráčky opět dopouštět 
řady nevynucených útočných chyb. 
Olomoucké to psychicky zvedlo 
a opětovně odskočily na 32:25 
a utkání pak s přehledem dohrály. 
4/2:6/5, vyloučení 6:2.
Hrály: Simandlová H., Babáčková 
M. – Kratochvílová M. (11/5), Rou-
sová N. (7), Salašová I. (4), Hamme-
rová P. (3), Bártová M. (1), Záviško-
vá I. (1), Necidová S., Novotná K., 
Palečková H. Trenér ing. Záviška.

Divize mladší žáci
Tatran Bohunice – Sokol VM 
15:6, 26:9 (11:6), nájezdy 16:6
Souboj osobních obran rozehráli 
lépe naši hráči. V dalším průběhu 
a v ostatních herních částech se 
však projevila větší vyrovnanost 
a kompaktnost kádru Bohunických. 
Zbývající části pak měly jednoznač-
ný průběh.
Hráli: Macoun F. – Veselý J. (9), 
Pavliš D. (4), Lečbych J. (2), Fiala 
M., Svoboda F., Ambrož M., Drápe-
la V., Holub J., Pažourek L. Trenéři 
Janíček, Šidlo.

Divize starší žáci
Tatran Bohunice – Sokol VM 
16:15 (8:10)
Tvrdé a vyrovnané utkání, v němž 
po většinu hrací doby měli Velko-
meziříčští brankově navrch, zvládl 
v koncovce lépe šťastnější domácí 
tým. Naše hráče limitovalo nepro-
měňování vyložených šancí a místy 
až brutální hra Bohunických.
Hráli: Brabec J. – Svoboda J. (9), 
Krátký (3), Juránek J. (1), Pospíšil 
M. (1), Horák P. (1), Pavliš D., 
Veselý J., Lečbych J., Chlubna M., 
Fiala M., Holub J. Trenéři Janíček, 
Šidlo.
POZVÁNKA do haly za Světlou:
Sobota 20. září 8.00 a 9.15 ml. a st. 
žáci Nové Veselí, 11.00 I. liga mlad-
ší dorostenky Prior Olomouc, 13.00 
II. liga ženy Prior Olomouc, 15.00 
II. liga muži Nové Veselí, 17.00 
divize muži B Juliánov B.   -záv-

Ve dnech 28. 8.–7. 9. 2008 uspořá-
dal oddíl kuželek 8. ročník turnaje 
kuželkářských dvojic s názvem 
Pohár TU Spartak, kterého se zú-
častnilo 80 dvojic. Hrálo se stan-
dardním způsobem na 100 hodů, tj. 
50 do plných a 50 dorážky. O tom, 
že se tento turnaj těší velké oblibě, 
svědčí i účast hráčů působících 
v zahraničních či v našich ligových 
družstvech, ale také kuželkářů ze 
Slovenska. Meziř íčský turnaj 
je navíc součástí kuželkářského 
seriálu Turné Vysočina, a tak 
hráči bojovali i o body za celkové 
umístění, které budou započítány 
do výsledků tohoto turné. 
Zajímavostí letošního turnaje bylo 
dosažení nejlepších výsledků v sa-
mém začátku a konci turnaje. To 
ale neznamenalo, že se uprostřed 
hracích dnů nic nedělo! Na rozdíl od 
jiných turnajů bylo dosaženo 7 vý-
konů nad 500 poražených kuželek! 
Hráči chvílemi překonávali sami 
sebe. Díky vyrovnaným výkonům 
neustále se měnící výsledková lis-
tina nedokázala do poslední chvíle 
nikomu říct, na jaké příčce se umístí. 
Celkovými vítězi turnaje se stali 
naši hráči, kteří v současné době 
reprezentují ligová družstva u nás 
a v zahraničí, Petr Března a Milan 
Souček výkonem 1035 kuželek 
(504+531). Druhé místo obsadili 
loňští vítězové Kotyza, Parkan 
(PSJ Jihlava) výkonem 1001 kuže-
lek (525+476) a třetí místo Varga, 
Samák (TKK Trenčín) výkonem 
999 kuželek (524+475). V kategorii 

žen obsadily první místo Račková, 
Pospíchalová výkonem 948 kuželek 
(509+539). 
Umístění domácích: 9. Mátl, Víte-
ček – 939, 17. Kováč, Badalík – 886, 
31. Mátl, Weiss – 864, 32. Lavický 
B., Korydek – 861, 39. Starý, Ka-
menský – 853, 48. Lavický A., La-
vický F. – 823, 61. Mička J., Mička 
L. – 795, 66. Žák, Šišpela – 761, 
Dycha J., Dycha P. – 727. 
Domácí oddíl připravil účastní-
kům turnaje skutečně vynikající 
herní prostředí. Hrálo se s novými 
koulemi do nových kuželek na re-
pasovaných automatech německé 
fi rmy Vollmer (tyto byly zakoupeny 
v loňském roce za fi nanční pomoci 
města VM). Několikrát bylo mož-
no slyšet od účastníků turnaje slova 
chvály nad padavostí naší kuželny, 
ale také i to, že této skutečnosti 
nedokázali ve svůj prospěch vy-
užít. Přesto se hráči pořadatelům 
odvděčili skvělými výkony a 6 re-
kordy kuželny. Jednotlivci – muži: 
Souček – 531 kuželek, juniorky: 
Račková – 509 kuželek, žáci: Do-
beš – 457 kuželek. Dvojice – muži: 
Března/Souček – 1035 kuželek, 
ženy: Račková/Pospíchalová – 948 
kuželek. Račková dosáhla navíc 
rekordu na dráze č. 1 výkonem 280 
kuželek. 
Poděkování za spoluúčast na turnaji 
patří i sponzorům: týdeník Velko-
meziříčsko (mediální partner) a fi r-
my Alpa, Construct, Evra, Falco 
Computer, Kovo Koukola, Lisovna 
plastů, Vezeko, Výtahy.       -bp-

Nábor mladých hokejistů
Horácký hokejový klub zve kluky i holky roč-
níku narození 1998 a mladší, aby přišli mezi nás 
a trénovali pod vedením zkušených trenérů. 

Tréninky přípravky jsou ve dnech: 
pondělí 14.30, středa 15.00, čtvrtek 16.00.

Případné informace po 15. hodině 
na tel. 732 459 665.                                         -hhk-

So 20. 9. 14.15 – 15.45
Ne 21. 9. 14.30 – 16.00
So 27. 9. 14.15 – 15.45
Ne 28. 9. 14.00 – 15.30

Basketbalový oddíl BK Velké 
Meziříčí hledá dívky roční-
ky narození 1995 a mladší. 
Informace na telefonním 
čísle: 777 101 701, nebo na ZŠ 
Školní u pana Ubra v pondělí 
a ve středu v 15.30. 

VOLEJBAL

Blíží se závěr měsíce září, a to 
ve volejbalovém světě signalizuje 
blížící se zahájení republikových 
soutěží. Star t do neuvěřitelné 
deváté sezony v nejvyšší soutěži 
čeká i naše želízka v ohni, celek 
juniorů. V celku došlo, jako každý 
rok, k částečné obměně kádru. Z to-
ho loňského odešel Ondra Kadlec 
a Dominik Šesták, dosud nejasný je 
start repre nahrávače Honzy Bará-
ka, kolem něhož již krouží „lanaři“ 
z mužské extraligy. Lavičku rovněž 
opustil dosavadní lodivod Zdeněk 
Pekař, který se s rodinou odstěhoval 
do Tábora. Chtěl bych touto cestou 
všem poděkovat za vše, co pro náš 
oddíl, příznivce, ale i město uděla-
li. Přejme jim to nejlepší, věřím, 
že o nich ještě uslyšíme hodně 
dobrých zpráv.
Poslední ostrou přípravou v konku-
renci příštích soupeřů je každoroč-
ně povinný testovací turnaj v Hrad-
ci Králové. V testování speciálních 
disciplín byl z našeho celku nejlepší 
Víťa Trojan, který se v tvrdé kon-
kurenci více než 120 ostatních 
hráčů umístil na skvělém patnác-
tém místě. Družstvo pak obsadilo 

desáté místo z patnácti účastníků.
Po tomto testování individuálních 
vlastností se jako každoročně již 
hrálo. Začínalo se ve třech sku-
pinách, dva nejlepší celky ze tří 
skupin hrály o pořadí 1.–6., druž-
stva ze třetích a čtvrtých o 7.–11., 
zbytek o 12.–15. Naši kluci ve 
skupině porazili Slavii Liberec 
2:1, pak podlehli Budějovicím 1:2, 
Ostravě 1:2 a Novému Jičínu rovněž 
1:2. Start ve skupině o umístění se 
jim rovněž vydařil, porazili celek 
ze Zlína 2:0, pak už však následo-
valy pouze porážky: VM – Kadeti 
ČR 0:2, – Dansport Praha 0:2. Po 
započítání porážky od Budějovic, 
kterou si přinesli ze základní sku-
piny, tak nakonec obsadili celkové 
jedenácté místo. Vítězem turnaje se 
stalo USK Praha, před Duklou Li-
berec a Volejbalem Brno. Umístění 
sice jsme zaznamenali v minulosti 
i lepší, cenné však je, že žádný zá-
pas kluci nezabalili, o čemž svědčí 
počet vyhraných setů. Do zahájení 
soutěže zbývají ještě 2 týdny, prv-
ním ostrým startem bude zápas 
v Novém Jičíně 27. 9.
Sestava VM: Šimek, Málek, Trojan, 
Vrána, Vašíček, Dvořák, Procházka, 
Kameník, Veselý a Sklenář.  -kon-

TURNAJ V KUŽELKÁCH


