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PANASONIC
TX-32LED8F LCD, 82 cm, DVB-T, 2× HDMI 15.990 12.990
TH-37PX8 PLAZMA, 94 cm, DVB-T 18.990 15.990
TH-42PX80 PLAZMA, 107 cm, DVB-T 23.990 19.990

A navíc k plazma a LCD televizoru sleva 500 Kč.

Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slo-
venských programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV,
Prima atd.

Tel. 604 853 080.

Dnes opět rozšířené vydání
za stejnou cenu!

• plastová okna REHAU
• el. vrata a brány
• obklady, dlažby – prodej
• koupelny na klíč

Brněnská 201/11, Třebíč
Tel.: 568 820 425, 774 117 570, 777 117 570

www.az-kratochvil.cz
obchod zdravé výživy
(Dům zdraví u lékárny)

bio potraviny,
bezlepková dieta,

výrobky pro diabetiky
OTEVÍRACÍ DOBA
Po, St 8.00–14.30
Út, Čt 8.00–15.30
Pá 8.00–12.30

Ing. Ladislav Molnár

Zahradní centrum 
v Budišově

(vedle zámku)
Nabízíme

okrasné dřeviny,
ovocné stromky a růže

Otevřeno
Po–Pá 9–17 hodin

So 8–12 hodin
Telefon

568 875 403,
736 484 434

Zasadí památný strom
Památný strom k šestistému výročí udělení plných městských práv Vel-
kému Meziříčí zasadí starosta František Bradáč společně s dalšími rad-
ními města. Slavnostní událost proběhne ve středu 22. října 2008 ve 
13 hodin. „Zasadíme pravděpodobně lípu a místo jsme vybrali před 
základní školou na Oslavické ulici. Opodál, na otočce autobusů, už je-
den památný strom je. Ten jsme sázeli v roce 1998 k výročí republiky,“ 
uvedl František Bradáč a dodal, že vybrat vhodnou lokalitu bez inže-
nýrských sítí či výhledově volnou ve městě je docela problém.     -mrs-

Beseda s Janem Švejnarem
Podzimní povídání s profesorem Janem Švejnarem se ko-
ná 15. října 2008 v 17.30 hodin v koncertním sále Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí.                                                          -ivh-

Rodiče holčiček, které byly zaměněny v třebíčské 
porodnici v prosinci roku 2006, požadují jako od-
škodné celkem dvanáct milionů korun. Zmíněná ne-
mocnice nabídla každé rodině po třech stech tisících 
korunách, ale to rodiče Nikolky 
i Verunky odmítli. Spor tedy 
nyní řeší krajský soud v Brně. 
Prvního stání, které se konalo 
desátého září letošního roku, se 
zúčastnily obě postižené rodiny 
– jak manželé Čermákovi, tak 
Jaroslava Trojanová a Libor 
Broža z Jabloňova u Velkého 
Meziříčí. Soud pokračoval 16. 
září. Tehdy bylo přistoupeno 
k výslechům žalobců – Libora 
Broži, Jaroslavy Trojanové, 
Jana Čermáka a Jaroslavy Čer-
mákové. Další jednání ve věci 
proběhlo 6. října 2008, kdy soud 
provedl výslech svědků. Soudce ale verdikt nevynesl, 
potřebuje ke svému rozhodnutí výsledky znaleckých 
posudků, a to rodičů i dětí. Odborníci by měli posou-
dit, jakou újmu aktéři utrpěli. Další soudní jednání je 
tedy podle sdělení krajského soudu stanoveno na 22. 
říjen, kdy se bude pokračovat dalším dokazováním. 
„Na řadu přijde mimo jiné také – pravděpodobně 
neveřejné – dokazování ve zdravotní dokumentaci,“ 
upřesnila pracovnice krajského soudu z oddělení ko-

Spor o dvanáct milionů rodinám zaměněných dětí je u soudu

Rozsudek hned tak nepadne
munikace s médii. Podle jejích slov je velmi nereálné, 
že by rozsudek v této složité kauze padl ještě do konce 
tohoto roku, neboť jenom vypracování znaleckých 
posudků trvá dva až tři měsíce.

Případ odstartovalo podezření 
matky Libora Broži, jíž připada-
lo, že právě narozená vnučka se 
jejímu synovi vůbec nepodobá. 
Ten si na matčino naléhání, 
a posléze i svého švagra, nechal 
udělat testy DNA. Ty potvrdily, 
že není otcem dítěte, které měl 
zhruba tři čtvrtě roku doma. 
Následovala žaloba o popření 
otcovství a výsledky od soudu. 
Ty ukázaly, že ani Jaroslava 
Trojanová není matkou mimin-
ka, jež si přivezla z porodnice. 
Tudíž svému partnerovi Brožovi 
nemohla být nevěrná, jak ji po-

dezíral přítel, jeho matka i švagr.
Poté nastal mediální humbuk a pro zúčastněné 

opravdové peklo. Kolotoč senzace se na chvíli zastavil 
vloni 9. prosince, kdy obě holčičky slavily svoje první 
narozeniny už se svými pokrevními příbuznými. Ti se 
totiž předtím dohodli, že si děti defi nitivně vymění.

Zájem veřejnosti opět probudily informace, že se 
celá věc dostala k soudu a začalo se řešit dvanáctimi-
lionové odškodné.                                       Iva Horká

Zaměněné holčičky spolu oslavily rok. 
Brzy jim budou dva. Zleva V. Brožová 
a N. Čermáková.           Foto: Iva Horká

Bývalý areál koželužny Svit za 
řekou Balinkou, který stojí v cen-
tru Velkého Meziříčí, pomalu mizí 
z povrchu zemského. Od prvního 
srpna letošního roku, kdy bylo 
staveniště předáno k demolici, pro-
bíhá bourání starých objektů. De-

Z bývalé koželužny v centru města zbyly jen hromady suti

Svit mizí z povrchu zemského
moliční fi rma pracuje denně a jsou 
za ní vidět hmatatelné výsledky 
– tuny a tuny suti. Tento materiál je 
soustředěn v hromadách, které už 
pomalu zaplňují celé prostranství. 
Podle sdělení Miroslava Tegzy, 
vedoucího dopravy a mechanizace 

z fi rmy Aquasys, pokračují práce 
podle stanoveného harmonogra-
mu. Rozebrány jsou prakticky 
všechny objekty, například velká 
skladová hala, volný sklad postru-
žin, příruční sklad, výrobní haly 
a pomocné provozy. V minulém 
týdnu došlo navíc i na komín. „Ten 
jsme zpočátku rozebírali ručně, aby 
nedošlo k ohrožení sousedící budo-
vy. Po dosažení výšky její střechy 
dodělá demontáž pásové rypadlo 
CAT 330 s výškovým dosahem třia-
dvaceti metrů,“ upřesnil M. Tegza, 
„v tomto měsíci se budeme věnovat 
bourání podlahových a základo-
vých konstrukcí a dojde také na 
předrcení stavební suti. Tu budeme 
drtit postupně a budeme ji dělit na 
kontaminované betony, které po 
předrcení odvezeme k následné de-
kontaminaci, již zařizuje fi rma Envi-
ro-ekoanalytika, a dále na betonový 
a cihelný recyklát.   (Pokr. str. 5.)

Z bývalé koželužny zbyly jen hromady suti. Demolice Svitu probíhá podle 
harmonogramu a skončena by tedy měla být v závěru listopadu letošního 
roku.                                                                                  Foto: Iva Horká

Stavba nového domova pro seniory v Čechových sa-
dech se rozběhne už v příštím roce. Kraji Vysočina, 
který bude investorem akce, se totiž podařilo získat 
příslib dotací od státu ve výši 163 milionů korun na 
realizaci dokonce dvou novostaveb domovů ve Velkém 
Meziříčí a Stříbrné terasy v Jihlavě. 

„Ministerstvo práce a sociálních věcí vybralo 
celkem osm projektů, které budou ze státní dotace 
spolufi nancovány. Díky naší připravenosti a kva-
litnímu zpracování projektů jsme mezi ostatními 
kraji uspěli s akcemi domova pro seniory ve Velkém 
Meziříčí a v Jihlavě. Ty jsou nyní zařazeny do návrhu 
státního rozpočtu na příští rok, a pokud bude schvá-
len, mohou v roce 2009 začít stavební práce,“ potvrdil 
krajský radní pro oblast sociálních věcí Jiří Vondráček. 

Na domov pro seniory stát přislíbil fi nance

U velkomeziříčského domova pro seniory přitom půjde 
o výstavbu nového objektu o kapacitě osmaosmdesáti 
lůžek, z nichž osm bude určeno pro odlehčovací péči. 
Celkové náklady se dostanou na 132 milionů korun, 
přičemž kraj Vysočina se bude podílet třiceti a stát 
sedmdesáti procenty. Předpokládaný termín dokončení 
výstavby je v roce 2010.

Radní kraje Jiří Vondráček v pondělí navštívil 
domov pro seniory ve Velkém Meziříčí. Osobně 
přijel oznámit pozitivní zprávu, že se stavbou nového 
domova se v návrhu státního rozpočtu počítá. Ředi-
telka Helena Chalupová ji přijala s povděkem: „Máme 
radost. Teď už snad začnu i věřit, že se opravdu začne 
stavět.“ Havarijní stav budovy domova pro seniory na 
Hornoměstské to vyžaduje.   (Pokračování na str. 5.)

Krajský radní pro oblast sociálních věcí Jiří Vondráček s ředitelkou velkomeziříčského domova pro seniory 
Helenou Chalupovou nad studií připravované stavby.                                                Foto: Martina Strnadová

Z Plusu bude Penny
Prodejna Plus ve Velkém Meziříčí se změní na Penny Market. Společ-
nost Penny Market s. r. o. tedy bude od 22. října 2008 provozovat v na-
šem městě již dvě prodejny. Nabídka zboží bude doplněna i o osvědče-
né a úspěšné produkty ze sortimentu společnosti Plus. „Zde ovšem ve 
střednědobém horizontu předpokládáme při zachování kvality snížení 
cen na standardní úroveň řetězce Penny,“ uvádí Pavel Kebísek, jed-
natel společnosti Penny v České republice. „Jsme přesvědčeni, že tak 
zákazníkům nabídneme nejlepší a nejvýhodnější nákupní nabídku pro 
každodenní nákup,“ doplnil Pavel Kebísek. Podle jeho slov Penny při-
tom klade maximální důraz na kvalitu a bezpečnost. Zákazníci se tak 
mohou spolehnout na všudypřítomný systém zajištění jakosti. 
Důsledkem změny je fakt, že prodejny Plus s platností od 1. září 2009 
přebírá společnost Rewe, která v ČR provozuje diskonty Penny Mar-
ket a supermarkety Billa. Společnost Rewe získala díky koupi maloob-
chodního řetězce Plus rozhodující pozici na českém diskontním trhu. 
Převzetím maloobchodního řetězce Plus zdvojnásobí Penny svou síť 
prodejen. Nejpozději ke konci prvního pololetí roku 2009 by měly být 
všechny prodejny Plus přebudovány na Penny. „Stále budeme českým 
diskontním obchodníkem a kromě mezinárodních značkových produktů 
povedeme v našem sortimentu velký počet českých a regionálních pro-
duktů,“ řekl Pavel Kebísek.              Zpracovala: Martina Strnadová

Jan Kasal čelil 
připomínkám 

k novele zákona
Místopředseda Poslanecké sně-
movny Jan Kasal navštívil 13. 10. 
Velké Meziříčí. Přijel jednak 
podpořit lidovecké kandidáty 
v nadcházejících krajských a se-
nátních volbách a také na osob-
ní návštěvu místní fi rmy, výrob-
ce přívěsů. Vedení společnosti 
Agados si Kasala pozvalo, aby 
s ním jako s jedním z navrhova-
telů novely zákona o pozemních 
komunikacích prodiskutovalo, co 
se mu na připravované verzi nelí-
bí. „Domníváme se, že přívěsy do 
3,5 tuny zajisté nezatěžují komu-
nikace tolik, jako například čty-
řicetitunová vozidla. Proto ne-
chápeme, proč by se mělo pla-
tit stejné mýtné,“ zaznělo mimo 
jiné, „jsme schopni jako výrob-
ní fi rma utáhnout zvýšení cen za 
dálniční známky, ale záležitost 
s elektronickým mýtným pova-
žujeme za nehoráznost.“

Jak se k problému Kasal postavil, 
čtěte příště.  Text a foto: Iva Horká
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OKÉNKO RADNICE Prvotiny mají začínající autory 
popostrčit k tvorbě

Městská knihovna Velké Meziříčí vyhlásila 30. dubna 2008 literární 
soutěž pro veřejnost nazvanou PRVOTINY. „Do posledního červnového 
dne doručilo 43 autorů 58 prací, z nichž bylo přijato o 18 méně,“ uvedla 
autorka soutěže a ředitelka zdejší knihovny Mgr. Ivana Vaňková, „jinak 
vcelku laskavá pravidla totiž některé soutěžící donutila k výběru jediného 
díla z několika zaslaných. Objevila se i tvorba kolektivní. Poezie a pró-
za pestrobarevných témat byla spoutána toliko věkovými hranicemi tří 
kategorií, v nichž bylo mnohdy obtížné vyzvednout nad jiné vždy pouhé 
tři práce.“ 

Samotné vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 30. září 2008. Odborná 
porota (Petra Dvořáková, Pavel J. Hejátko, Ivana Vaňková) vybrala 
devět děl, které vyšly v malém sborníku. Jen s nepatrným zpožděním se 
všechny práce postupně objeví na stránkách týdeníku Velkomeziříčsko 
a taktéž na internetové adrese knihovny.

„Mezi dětmi od 10 po 15 let zvítězila Markéta Kamenská, druhé 
místo zaujala Sára Marangoni a třetí Gabriela Smejkalová. Prvenství 
v kategorii určené mládeži bylo přisouzeno Lence Požárové, jen velmi 
těsně uniklo Janě Boháčkové a třetici uzavřel Lukáš Filip. Nad ostatní 
dospělé starší 20 let zazářil Pavel Kotrba, druhou pozici zaujal František 
Hrubý a do třetice proklouzla i Miroslava Jurkasová,“ vyhlásila vítěze 
ředitelka knihovny. 

A šlo skutečně o soutěž? „Myslím, že ne,“ odpovídá I. Vaňková, „žádné 
velké ceny, žádné ohromující nabídky. Jen pomocná ruka a malé popo-
strčení, protože to není napoprvé k zahození.“ 

Svoje hodnocení přidává také jeden z porotců Pavel J. Hejátko: „Jsou 
chvíle, kdy čas od času život dává šance. Je jich jak šafránu a většinou 
jsou – i právě časem – draze zaplaceny. Je-li člověk typ tvůrčí, chce se 
prosadit. Umění je řehole a má-li skutečně oslovovat, je (mělo by být) za 
ním neskutečné množství talentu, práce a v neposlední řadě též i notná 
dávka štěstí. 

Jednou z takových šancí je i literární soutěž Prvotiny, jejíž sborník se 
zaměřuje na vítězné práce. Osobně jsem v případě hodnocení preferoval 
poezii, která v mnohém opravdu vynikala. To však neznamená, že próza 
v této publikaci zveřejněná v něčem a za něčím zaostává, právě naopak. 
Roztřídit a vybrat ze čtyřiceti rukopisů ty „pravé”, je práce nevděčná, 
ale jako jeden z porotců si stojím za tím, že jsme tak učinili zodpovědně 
a nejlépe, jak bylo možno. V žádném případě nemáme patent na rozum, 
jen vám předkládáme dílka, která vynikla z řady a která dle našeho mínění 
mají šanci (a právo) na svůj samostatný prostor. Tento ročník Prvotin 
byl první. Nikdo netvrdí, že tím pádem i poslední, což dává šanci právě 
dorůstající generaci nových autorů. Zároveň též nelze vyloučit, že některé 
ze jmen v této knížečce zveřejněných někdy v budoucnu nepřesáhne svojí 
tvorbou i hranice regionu.

Myslím, že i to bylo cílem našeho snažení. Jak jsme se rozhodli, to ukáže 
právě již onen zmiňovaný čas a život sám. Byla to zkrátka jedna z možných 
šancí.“                                                                   Připravila: Iva Horká

(Zdroj: sborník Prvotiny, vydala Městská knihovna VM)
(V dnešním čísle na straně 10 vycházejí čtyři vítězné básně. V dalších 

vydáních týdeníku Velkomeziříčsko, a to v č. 37, 38, 39, 40, 41 budou 
potom zveřejněny zbývající práce – pět próz.)

Paralympijští sportovci Eva 
Kacanu, Radek Procházka a Josef 
Winkler přijeli do Velkého Mezi-
říčí na besedu se žáky základních 
škol a gymnázia. Hlavním tématem 
povídání byly pochopitelně nedávno 
skončené třinácté letní paralympij-
ské hry v Pekingu. Podrobnosti 
o velkolepém sportovním klání se 
děti dozvěděly z úst těch nejpovo-
lanějších, neboť atletka Eva Kacanu 
v Číně vybojovala zlato za hod kou-
lí, boccista Radek Procházka si při-
vezl bronzovou medaili a tricyklista 
Josef Winkler obsadil sedmé místo 
v závodě na 24,2 kilometru. Akce 
proběhla o posledním zářijovém 
dnu v kinosále Jupiter clubu.

Třiačtyřicetiletá vozíčkářka 
z Olomouce Eva Kacanu se v Pekin-
gu stala vůbec naší první vítězkou. 
Ve sloučených kategoriích 54-56 
vrhla kouli do vzdálenosti 6,73 
metru a nejenže tímto výkonem 
dosáhla na zlatou medaili, ale na-
víc vytvořila nový světový rekord. 
Kacanu je po fraktuře páteře z roku 
1996 upoutána na invalidní vozík. 
Soutěžní kategorie paralympij-
ských sportovců se v takovém 
případě určují právě podle výšky 
místa zlomení. „Když máte páteř 
zlomenou pod lopatkami, necítíte 
břicho a břišní svaly, které napří-
klad ve vrhu koulí hrají svou roli,“ 
vysvětlila Kacanu. Ona sama patří 
do kategorie nejhůř postižených 
a dokázala porazit i soupeřky 
s hendikepem lehčím, jež kvůli 
slučování kategorií soutěžily s ní. 
„Průběžně jsem výsledky závodu 
nesledovala a teprve až ve fi nále 
jsem se dozvěděla, že jsem první. 
Byla jsem v šoku, že se mi podařilo 
porazit Němky, největší soupeřky,“ 
popsala svoje pocity koulařka. Pa-
radoxní je, že Eva Kacanu – vítězka 
z letošní paralympiády v Pekingu, 
stříbrná z paralympiády v Aténách 
roku 2004, třetí z mistrovství světa 

roku 2002 z Francie a zlatá z mis-
trovství světa roku 2006 v Nizoze-
mí – podle svých slov před úrazem 
vůbec nesportovala. „Naopak, 
byla jsem vždycky z tělocviku 
osvobozená,“ dodala s úsměvem 
atletka. Zajímavé je také srovnání 
paralympiků s olympioniky co se 
finanční odměny týče. Zatímco 
atletka Barbora Špotáková za 
zlato v hodu oštěpem na stejném 
stadionu jako Kacanu získala mi-
lion korun, o takové sumě si může 
paralympijská vítězka nechat jen 
zdát. „Opravdu vůbec netuším, 
jestli něco dostanu. Ale za zlatou 
medaili z Atén se dávalo sedmdesát 
tisíc, tak nevím,“ pokrčila rameny 
Kacanu. Nicméně její zlatá medaile 
vzbudila mezi dětmi nemalý zájem, 
každý si chtěl alespoň sáhnout, tak-
že šla „kolovat“. 

Kladenský boccista Radek 
Procházka, hrající za TJ Léčebnu 
Košumberk, se přijel do Velkého 
Meziříčí pochlubit svým bronzem. 
Ale „pochlubit se“ není ten správný 
výraz, neboť ani jeden ze tří hostů 
se nechvástal, ba naopak. Procház-
ka získal třetí místo spolu se svým 
párovým spoluhráčem Ladislavem 
Kratinou, když porazili jedny z nej-
lepších - Španěly. Pro českou bocciu 
tak vybojovali dosud nejlepší výsle-
dek v historii. Radek nejdříve musel 
žákům vysvětlit, jaký sport to vlast-
ně dělá. Přítomní se tak dozvěděli, 
že boccia je obdobou francouzské 
hry petanque, ovšem upravená pro 
těžce hendikepované sportovce. 
A tím třiadvacetiletý Radek oprav-
du je. Na vozíku je totiž od svých 
osmi let, kdy jej na chodníku srazil 
opilý řidič. Také tricyklista Josef 
Winkler ze Sportovního klubu Ko-
ciánka Brno musel upřesnit podrob-
nosti své sportovní disciplíny, ze-
jména na čem závodí: „Já to říkám 
jednoduše, mám prostě o kolečko 
víc.“ (Pokračování na straně 5.)

Některé přivedl ke sportu až úraz

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech – v pátek 17. 
října 2008 od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8 do 14 
hodin. Ve volebním obvodu č. 51, což je okres Žďár nad Sázavou, se ve 
stejné dny a ve stejném čase konají taktéž volby do Senátu Parlamentu 
České republiky. 

Ve volbách do Zastupitelstva kraje volič hlasuje pouze v místě, kde je 
zapsán do stálého seznamu voličů. Voličem je státní občan České repub-
liky, který alespoň ve druhý den voleb (tedy 18. 10. 2008) dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Voličské průkazy 
se pro tyto volby nevydávají. 

Volič, který při volbách do Senátu Parlamentu ČR nebude moci volit 
v místě svého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu, a to 
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu v místě jeho trvalého 
bydliště, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (do 16 
hodin dne 15. 10. 2008). Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím 
do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu 
je volič přihlášen k trvalému pobytu (tedy v okrese Žďár nad Sázavou). 

Pokud žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská ve voleb-
ním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb nadpoloviční většinu 
všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se 
konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení 
hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou v pátek 24. října 2008 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. října 2008 od 8 do 14 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole 
umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb 
již voliči nebudou dodány předem, ale obdrží je přímo ve volební 
místnosti ve dny voleb.

Okrsková volební komise umožní voliči hlasovat poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem ČR). V rámci realizace volebního práva si mohou občané, 
jimž skončila platnost občanského průkazu a dosud si nepožádali o nový 
a nevlastní platný cestovní doklad, požádat na Městském úřadě Velké 
Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení občanského průkazu 
na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných údajů a jeho 
platnost je jeden rok. Občan k žádosti o OP předloží 2 fotografi e a matriční 
doklady (rodný list, oddací list). Ve dnech voleb bude na Městském úřadě 
Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu na 
počkání, a to následovně: v pátek 17. 10. 2008 v době od 8 do 18 hodin, 
v sobotu 18. 10. 2008 v době od 9 do 12 hodin. V případě konání druhého 
kola do Senátu Parlamentu ČR takto: v pátek 24. 10. 2008 v době od 8 
do 18 hodin, v sobotu 25. 10. 2008 v době od 9 do 12 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad (na městském úřadě ve Velkém Meziříčí na podatelně, tel. č. 
566 501 111) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasovací lístky pro oboje volby s poučením o způsobu hlasování budou 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že 
dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici 
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Voliči 
s trvalým pobytem na Městském úřadě Velké Meziříčí si mohou hlasovací 
lístky vyzvednout na podatelně městského úřadu.            

 -šve, krejsk-

Informace k volbám do Zastupitelstva kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR

Hořelo v Ořechově
Hasiči během st ředy 8. 10. 

zasahovali u několika požárů, 
dopravních nehod a technických 
pomocí. 

Kolem půl desáté vyjeli profe-
sionální hasiči z Velkého Meziříčí 
a dobrovolní hasiči z Osové Bítýšky 
a Křižanova k požáru pásu doprav-
níku v kamenolomu v Ořechově na 
Žďársku. 

Požár způsobil škodu 20.000 Kč, 
uchráněny byly hodnoty ve výši 
700.000 Kč. Příčinou požáru bylo 
nedbalostní jednání. 

Denisa Vrbová, tisková mluvčí 
HZS kraje Vysočina

Našli mrtvého muže 
Mrtvého muže nalezli minulý tý-

den v ulici U Světlé ve Velkém Me-
ziříčí hasiči společně s policisty. Po 
otevření uzamčeného bytu objevili 
třiašedesátiletého muže ležícího na 
pohovce. Přivolaný lékař nenašel 
na jeho těle žádné známky násilí. 
Byla nařízena zdravotní pitva, která 
objasní příčinu smrti. „Zřejmě šlo 
o náhlé úmrtí v období od 19. září 
do 8. října,“ sdělil tiskový mluvčí 
policie Václav Kučera s tím, že 
případ jim ohlásila městská policie. 
„Soused zemřelého nám oznámil, že 
muž již tři týdny nevycházel z bytu,“ 
potvrdil vedoucí velkomeziříčských 
strážníků Petr Dvořák.         -mrs-

Historicky prvních devět osob-
ností kraje Vysočina převzalo 
z rukou členů Rady kraje Vyso-
čina a předsedy Senátu Přemysla 
Sobotky nejvyšší ocenění kraje 
Vysočina. Pamětní medaili ob-
držel i velkomeziříčský starosta 
František Bradáč.

Počátkem října byly předány 
dvě kamenné medaile – geologovi 
a vysokoškolskému učiteli Zdeňku 
Laštovičkovi a současnému pre-
zidentovi Nejvyššího kontrolního 
úřadu a bývalému hejtmanovi 
Vysočiny Františku Dohnalovi. Ze 
čtyř skleněných medailí převzal 
jednu Petr Honzl, jenž se podílí 
na organizaci závodu Zlatá lyže 
v Novém Městě na Moravě, další 
pak Petr Novák – reprezentační 
trenér rychlobruslařky Martiny 
Sáblíkové, Milan Kolář, jenž stál 
u zrodu festivalu Prázdniny v Tel-
či, a překladatel a výtvarník Jiří 
Reynek. Dřevěnou medaili sym-
bolizující houževnatost, pružnost 
a růst mládí získali nadějný operní 
pěvec a chemik Jakub Pustina ze 
Žďáru nad Sázavou, Vilibald Pro-

Medaili kraje Vysočina 
dostal také František Bradáč

Zastupitel kraje Vysočina a velkomeziříčský starosta František Bradáč se 
svou pamětní bronzovou medailí.                     Foto: Martina Strnadová

kop, reprezentant kraje i ČR v ak-
robatickém rokenrolu a třebíčský 
hokejista Tomáš Zelenka, který se 
po úrazu pohybuje na vozíčku. 

Výčet medailí žulové, skleněné 
a z ptačího jeřábu doplňuje ještě 
pamětní bronzová medaile, jež je 
určena významným a váženým 
návštěvníkům kraje. Všem me-
dailím vévodí stejný motiv stromu 
jeřábu ptačího s plody.  První 
z bronzu získal předseda Senátu 
Přemysl Sobotka během své ná-
vštěvy Vysočiny. Další bronzové 
medaile z rukou hejtmana Miloše 
Vystrčila a Přemysla Sobotky ob-
drželi krajští zastupitelé zároveň 
s poděkováním za práci ve voleb-
ním období 2004–2008. Mezi nimi 
nechyběl ani člen Zastupitelstva 
kraje Vysočina František Bradáč, 
který v nadcházejících volbách 
do krajského zastupitelstva znovu 
kandiduje. „Na ceremoniálu mimo 
jiné zaznělo také poděkování kraj-
ské radě za dobrou spolupráci mezi 
krajskou a městskými samospráva-
mi,“ podotkl František Bradáč.

Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města z 8. 10. 2008
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení NN do 
pozemků města parc. č. 3086/1, 3086/2 a PK parc. č. 3086 na ul. 
Uhřínovská v k. ú. Velké Meziříčí ve prospěch E.ON ČR s. r. o. 
s právem provozování, údržby a oprav tohoto vedení na dobu určitou 
po dobu trvání stavby.

 2. Rada města souhlasila se zveřejněním záměrů pronájmů:
– části pozemku parc. č. 4347/1, k. ú. Velké Meziříčí za účelem 

zřízení zahrady,
– části pozemku parc. č. 1887/2, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem 

uložení stavebního materiálu,
– části pozemku parc. č. 2758 k. ú. Velké Meziříčí, za účelem ko-

merčního využití.
Dále Rada města souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 1648 
o výměře 19,5 m2, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem provozování stánku 
s prodejem novin, a to od 15. 10. 2008.
Pronájem pozemku Rada města stanovuje na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou šest měsíců. Rada města souhlasila s měsíčními splátka-
mi pronájmu pozemku. Rada města souhlasila s ukončením pronájmu 
části pozemku parc. č. 2373 o výměře 20 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ke 
31. 10. 2008. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu 
části pozemku parc. č. 2373 o výměře 20 m2, k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem umístění stavby prefabrikovaného garáže. 

 3. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem 
a sourozenci Podstatzkými-Lichtenstein jako spoluvlastníky pozem-
ků parc. č. 978/1 o výměře 915 m2 a parc. č. 979/2 o výměře 183 m2 na 
ul. Zámecká, lokalita nad rybníkem Jordánek za účelem vybudování 
dětského hřiště. Nájemní poměr bude uzavřen na dobu určitou do 
doby majetkového vypořádání pozemků.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj: 392,5 tis. Kč – § 3399 přijaté fi nanční prostředky na 
      zajištění oslav města na základě 
      smluv o reklamě a propagaci
  Rozdělení: 392,5 tis. Kč – § 3399 oslavy města (600 let od zís-
      kání  plných městských práv)
 2. Zdroj:  80 tis. Kč – § 3399 přijaté fi nanční prostředky na 
      zajištění oslav města na základě
      darovacích smluv
  Rozdělení:  80 tis. Kč – § 3399 oslavy města (600 let od získá-
      ní plných městských práv)
 3. Zdroj: 200 tis. K – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 200 tis. Kč – § 3412 výměna sprch v sociálním 
      zařízení zimního stadionu
4. Zdroj: 229 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 229 tis. Kč – projekt inženýrských sítí pro budoucí 
      zástavbu Čechovy sady II. navýšení 
      původní částky z důvodu rozšíření PD
   121 tis. Kč – § 2212 rozšíření projektu – komunikace
    108 tis. Kč – § 2310 rozšíření projektu – vodovod
 5. Zdroj:  40 tis. Kč – § 3639 geometrické plány
  Rozdělení:  40 tis. Kč – geometrické zaměření Čechovy sa-
      dy II. pro zpracování projektu vo-
      dovodu a komunikace: 21 tis. Kč 
      – § 2212 geometrické zaměření ko-
      munikace
    19 tis. Kč – § 2310 geometrické zaměření vodo-
      vodu
 6. Zdroj:  23 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  23 tis. Kč – § 3141 náklady hrazené městem pro ŠJ 
      Poštovní na opravu zatékající střechy 
      budovy na ul. Poštovní (řešení hav. 
      stavu) 
 7. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3543 poskytnutí dotace Oblastní
      charitě Červený Kostelec se středis-
      kem Domov sv. Josefa Žireč 
  Účel: fi nanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů 
   spojených s umístěním klientů z našeho regionu 
   na terapeutické a odlehčovací pobyty v zařízení 
   Domova sv. Josefa Žireč.

Ing František Bradáč (Dokončení příště.)
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Pobočky České pošty na malých 
obcích zůstávají. Informaci ve 
čtvrtek 9. října v Jihlavě potvrdil 
generální ředitel České pošty Petr 
Sedláček. „Neodsouhlasím jakou-
koli změnu, pokud nebudu vědět, že 
došlo k dohodě mezi Českou poštou 
a samosprávou obce. Zakázal jsem 
zrušit jakoukoli pobočku pošty nebo 
měnit způsob poskytování služeb, 
aniž by došlo ke vzájemné shodě 
obou stran. Nebudeme nikomu nic 
diktovat, chceme být partnery,“ 
uvedl Petr Sedláček při setkání se 
starosty Vysočiny, kterým hrozilo, 
že v jejich obci pošta končí. „V tuto 
chvíli Česká pošta analyzuje, jaké 
další služby lze na pobočky umístit 
tak, aby bylo možné ovlivnit jejich 
výnosy. Nabízí se větší kvalita 
a rozsah služeb a spolupráce mezi 
poštou a jednotlivými obcemi,“ 
uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Podle informací generálního 
ředitele České pošty  bude i nadále 

v obcích poskytována stávající 
služba. Vedle ní bude paralelně ve 
zkušebním provozu testováno mo-
torizované doručování. Pošta hledá 
další formu poskytování poštovních 
služeb, které by v konečném dů-
sledku znamenaly zlepšení služeb. 
„Chceme především ukázat, jak 
motorizované doručování fungu-
je. Ukázat, že pošta jde za lidmi, 
ne lidé za ní,“ uvedl ministr Ivan 
Langer. Pošta nyní např. konkrétně 
testuje motorizované poskytování 
fi nančních služeb. „Shodli jsme se 
s ministrem vnitra a generálním ře-
ditelem České pošty na tom, že je 
nutné, aby se Česká pošta chovala 
k našim obcím mnohem citlivěji. 
Není možné, aby kvalita veřejné 
služby na malých venkovských 
obcích byla horší než ve městech,“ 
uvedl hejtman našeho kraje Miloš 
Vystrčil. Na Vysočině hrozilo 21 
obcím, že přijdou o služby Čes-
ké pošty.           Jitka Svatošová

Pobočky České pošty zůstávají

Vysočina má svou první pytlovačku písku
Stroj na pytlování písku za téměř čtyři sta tisíc korun pořídil letos kraj 

Vysočina a v pátek 10. října byl slavnostně předán do užívání Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě. Jeho darování 
hasičskému záchrannému sboru schválili začátkem října na svém jednání 
krajští zastupitelé. Hasičům na Vysočině pomůže automatická balička 
písku především při stavění hrází v případě povodní. 

„V posledních letech dochází nejen v kraji Vysočina k nárůstu čet-
nosti a intenzity povodní, které na území kraje působí značné majetkové 
a další škody a nemalou měrou zatěžují rozpočty obcí, potažmo kraje. 
Mezi ohrožená místa patří lokality, ve kterých dosud nejsou vybudována 
protipovodňová opatření, případně i taková místa, kde hrozí, že vlivem 
nepříznivých podmínek povodeň tato protipovodňová opatření překoná 
nebo lokality, ve kterých není možné stálé protipovodňové opatření zbu-
dovat. Osvědčeným způsobem ochrany před povodněmi jsou hráze z pytlů 
s pískem. Rychlost stavění hrází je však omezena počtem lidí, kteří pytle 
plní. Vlivem geografi ckých podmínek kraje Vysočina je doba mezi pro-
gnózou a vlastní povodní poměrně krátká. Na nutná opatření je většinou 
málo času,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

Automatická plnička dokáže při obsluze dvou lidí za hodinu naplnit 
750 pytlů po 25 kilogramech. 

Peníze vynaložené na nákup zařízení se podle zastupitelů několikaná-
sobně vrátí v hodnotě uchráněného majetku. Použití protipovodňových 
hrází z pytlů s pískem se osvědčilo i při jarních povodních v roce 2006. 
Při těchto událostech bylo v rámci kraje použito téměř 19 tis. pytlů. Teh-
dy však chybělo zařízení, které by práci urychlilo. V kraji Vysočina je 
v současné době jedna plnička – pytlovačka písku. Zařízení je mobilní, 
to znamená, že jej bude v případě potřeby možno postupně rychle použít 
ve více ohrožených lokalitách.                                           Jitka Svatošová

Výbor Regionální rady Jihový-
chod schválil na svém 15. zasedání 
7. října 2008 dalších 88 projektů 
pro získání dotací ve výši téměř 
dvou miliard korun z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. 
Celkem v této výzvě žádalo o dota-
ce 166 projektů. 

Aktuální stav výše schválených 
dotací dosáhl 6,6 miliard korun 
pro 287 projektů regionu Jihový-
chod, tzn. pro Jihomoravský kraj 
a Vysočinu.

Například brněnské letiště 
v Tuřanech získá téměř 25 milionů 
na doplnění své infrastruktury. 
V oblasti dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy bylo rozděleno 
87 milionů korun pro autobusové 
nádraží v Telči, terminál veřejné 
hromadné dopravy v Bzenci, pře-
stupní uzly v Hrušovanech u Brna 
a v Rajhradě. Dopravní podnik 
města Brna za dotaci ve výši téměř 
500 milionů korun nakoupí níz-
kopodlažní tramvaje a Dopravní 
podnik města Jihlavy získal dotaci 
211 milionů korun na výstavbu 
bezbariérové městské hromadné 
dopravy v krajském městě Jihlava. 
Stomilionovou dotaci získá šest 
nových cyklostezek budovaných 
v Brně (Obřany – Bílovice nad Svi-
tavou), Rousínově, Třebíči (Třebíč 
– Raabs), Němčičkách, Blansku 
a v Pasohlávkách. 

Největší částka ve výši 893 mili-
onů korun byla rozdělena na dotace 
do infrastruktury cestovního ruchu. 
Mezi nejkvalitněji připravené pro-
jekty v této oblasti patří obnova 

Schválené dotace přesáhly 6 miliard korun
baziliky sv. Prokopa v Třebíči, 
vytvoření expozice brněnského 
funkcionalismu v kavárně ERA, 
Sporthotel Vrchovina, Camp Bí-
tov, naučně-poznávací stezka mezi 
vinicemi Velkých Bílovic, chatová 
osada Yukon a další. Oblast služeb 
v cestovním ruchu získala dotace 
ve výši 93 milionů korun. K zají-
mavým projektům této oblasti patří 
např. prezentace aktivit cestovního 
ruchu na Pelhřimovsku, v Polné, 
dále Brno židovské, S kahanem 
za permoníky, Lázně Hodonín, 
Dalešická přehrada, Brněnské 
architektonické stezky, regionální 
gastronomie a další.

V oblasti rozvoje měst a obcí byla 
úspěšná Jihlava se svými třemi pro-
jekty týkajícími se parku Gustava 
Mahlera, parku Malý Heulos a pří-
stavby Základní školy speciální na 
ulici Březinova. Diecézní charitě 
Brno byla schválena dotace ve 
výši 18 milionů korun pro centrum 
sociálních služeb Mahenka.

Kraj Vysočina získal dotaci ve 
výši téměř 123 milionů korun na 
pavilon pro matku a dítě v Nemoc-
nici Třebíč.

Dalších téměř 80 milionů korun 
získaly projekty dopravní infra-
struktury Jihomoravského kraje: 
silnice 3. třídy Vážany nad Litavou 
– Hrušky, most v Tavíkovicích 
a most v obci Rybníky v okresu 
Znojmo.

Novinkou v oblasti infrastruktu-
ry cestovního ruchu bude ve spo-
lupráci s Jihomoravským krajem 
a Vysočinou sběr projektových 
záměrů se strategickým význa-
mem.             Milena Marešová

Dívala jsem se, že hostujete v mnoha divadlech, navíc vyrážíte ještě 
na zájezdy mimo Prahu. Nemáte toho nějak moc?

No to jste si všimla dobře. Je to namáhavý… Teď jsem se rozhodla, že 
mám období, kdy se věnuju divadlu. Protože divadlo mi nabízí daleko dale-
ko zajímavější úlohy a témata a party, než kamera. Takže je to dobrovolný 
rozhodnutí. Ovšem souvisí to s tím, že když už se dáte na vojnu, musíte 
bojovat. Chtěla jsem samý hlavní role, tak je mám a mám jich osm.
Osm? 

Jo, osm druhů. 
A kolikrát do měsíce hrajete?

Sedumadvacetkrát. V různých divadlech. Takže v listopadu jich je 
sedumadvacet, v říjnu jich je šestadvacet.
A to včetně těchhle zájezdů?

No tak dohromady všechno, to už ani nevim. Sedumadvacet a čtyři… 
no prostě já mám každej tejden jeden den volnej. Ale nestěžuju si. Musím 
bejt akorát velmi disciplinovaná, protože to, co nejvíc trpí, je hlas. Tu-
díž, stal se ze mě hypochondr. Strašně se zabaluju, zobu samý vitamíny, 
nikomu už nedávám pusu, když někdo řekne, že má chřipku, tak pro mě 
má lepru a vyhnu se mu na sto honů…
Byla jste dlouho v Divadle ABC…

No jsem ještě pořád, ale 
nejsem tam v angažmá. 
Ale pořád to beru jako 
svoje mateřský divadlo.
Takže jste teď na volné 
noze?

Jsem na volný noze už 
asi čtvrtym rokem.
Často o vás píšou, že 
díky fi lmu Pelíšky vás 
objevili fi lmaři. Jak to 
vnímáte vy?

To je pravda na sto 
procent. Já si nemyslim, 
že se se mnou stalo něco 
prazvláštního, ale Honza 
Hřebejk na to posvítil.
Když jste četla scénář 
k Pelíškům, tušila jste, 
že to bude tak úžasný 
fi lm? 

Je to neuvěřitelný… Já 
jsem netušila, že to bude 
mít takovouhle odezvu. 
Ale protože jsem znala 
obsazení, tak už když 
jsem to četla a dosazovala jsem si tam ty různý lidi jako je Stellunka Zá-
zvorková, pan Kodet, Eva Holubová, Bolek Polívka… tak už jsem se smála 
při čtení. No ale to, co potom nastalo, předčilo veškerý mý očekávání.
Vybíráte jenom podle scénáře, nebo taky podle toho, kdo tam bude 
hrát, kdo vám jej nabídne?

No, je to taky důležitý. Musim říct, že scénář je základ. Téma, o čem 
to je! Scénář – to je bez debat. Bez něj se nedá pořádně vytvořit nic. 
A jakmile vás chytne, tak vás nastartuje a je to fantazie, všechno se vám 
vybudí, není to prvoplánový a najednou jste vy ten menší proti tomu 
velkýmu tématu a velkýmu scénáři. Najednou člověk začne mít trému, 
aby to vůbec udělal tak pěkně, jak je to pěkně napsaný, a ne naopak.
Máte raději role tragické, komické…? 

No jak to přijde. Tragikomický jsou nejblíž životu. Samozřejmě, že 
je nejlepší, když si člověk všechno uvědomí přes smích. Když se může 
uvolnit, zachechtá se a ještě přesto mu něco uvízne v hlavě a řekne si: 
hmm, možná že nad tímhle bych se moh zamyslet.
Dnes ve Velkém Meziříčí hrajete alkoholičku Evy Mearovou – kde 
jste čerpala inspiraci pro tuhle roli?

Nóó, taky jsem měla bohatýrský doby. Taky jsem se dokázala zmydlit, 
ale ty doby už jsou pryč. V mejch letech přece jenom metabolismus už 
nefunguje tak, jak fungovával, a tim pádem já už si to nemůžu dovolit. 
Už kvůli hlasu, kvůli energii, kvůli všemu…
Hra Drobečky z perníku měla premiéru 4. října 2007, takže teď je 
to rok. Vyvinula se za ten rok nějak?

Určitě, diváci ji vyvinuli.

Je i ta vaše postava jiná?
Není jiná, ale diváci si hodně přizpůsobili naše výkony. A spolupracujou 

s náma. Protože to je klasická tragikomedie … to je přesně to, o čem tady 
mluvíme – to je dobrá tragikomedie.
V čem se hra za ten rok změnila?

Dostala jistotu. Takovej ten grunt do nohou, jistotu, že to funguje. Už 
jsme přestali bejt nervózní a těšíme se na to strašně, protože diváci s náma 
pulzujou. A my už to víme, tudíž to chce jenom správný nasazení, správný 
soustředění a vystřelit to.

Já mám ráda, když se hra nazkouší tak dokonale, že už se potom člověk 
nemusí před představením dívat do textu. Já nechci bejt otrok večerního 
představení. Já jsem otrok tři měsíce – zkouším a ze mě krev teče. Ale 
potom mně pět minut před tim, než jdu na jeviště, někdo může říct: pozor, 
hraješ! No a ve mně to naskočí. To jinak ani nejde. 
A reagují lidi všude stejně?

Jo, když hrajeme dobře, tak všude stejně. Někde jsou větší chechtálkové, 
ale reagujou na stejnejch místech. A jestli jsou to Pražáci nebo z Horních 
Kotěhůlek – to máte úplně jedno. To je na nás, abychom my ty lidi správ-
ně naladili, protože v tom textu to je a v nás to je. A já nevěřím na to: 
jéé, dneska přišli špatný diváci… Ne, dneska špatně hrajem. To si musí 

každej vždycky hrábnout 
sám do sebe. 
V minulých letech jste 
byla nominovaná na 
televizní cenu Elza za 
seriál Místo nahoře, na 
f ilmovou cenu Český 
lev za Pelíšky a až letos 
jste dostala divadelní 
cenu Thálie 2007 právě 
za roli alkoholičky Evy 
Mearové. Jak se na to 
díváte? Řekla jste si 
třeba: tak konečně mi 
ta cena vyšla, nebo to 
moc neprožíváte?

Prožívám to, proží-
vám… ale… přišla mi ta 
správná cena. Tahle cena 
je nejvyšší v divadle a já 
jsem divadelní herečka. 
Ona mě velmi správně 
potkala ta správná cena, 
která mi nejvíc patří, a to 
je Thálie. Protože u fi lmu 
jsou lepší, v televizi jsou 

lepší, ale v divadle zase… myslím, že divadlu jsem obětovala nejvíc.
Takže jste ráda právě za tuhle cenu?

Jo, stoprocentně. Kdybych si měla vybrat, tak vždycky Thálii.
Dnes to celkem běžně funguje tak, že bulvár s vámi udělá rozhovor, aniž 
by s vámi vůbec někdo mluvil… když jsem o vás hledala informace na 
internetu, na takových pár „vašich“ rozhovorů zrovna o ceně Thálie, 
které se slovo od slova opakovaly v různých časopisech a tvářily se při-
tom jako originál, jsem narazila. Jak se s tímhle problémem potýkáte?

No dyť to znáte, jak to je, bulváry to prostě takhle přejímají. A člověk 
se skoro bojí něco říct do jedněch novin, aby jedna věta nebyla vyrvaná 
a nebyl z toho udělanej článek pro druhý noviny, pro který jste vůbec 
žádný rozhovory nedala. Potýkám se s tím jako každej…
Ale někoho bulvár pronásleduje víc a někoho méně…

No, někdo jde bulvárům vstříc. Já jsem zrovna z těch, kteří žijou tak 
dietně, že vlastně na mě ani nic nemaj. Je to tak nezajímavej život – kromě 
toho divadla… což je hrozně dobře. Ale přesto, pochopitelně, se musí 
člověk hlídat, aby třeba nejezdil rychle autem a podobně… A já nejsem 
zrovna z těch, kdo si z vlastního soukromí dělají popularitu. O mně se 
ví, že mám dvě děti a že jsem měla manžela Itala… a vono už to přestává 
bejt zajímavý, je to pořád stejný. A i kdybych měla něco novýho, tak já to 
nikomu neprozradím, protože co je komu po tom. Já si hlídám soukromí 
a samozřejmě vím, že jsem veřejně činnej člověk, takže to, co chci pus-
tit, tak pustim. A v tom to bude, že já pořád melu dokola to samý a nic 
jinýho nepustim…a kdo se chce o mně něco dozvědět, tak ať se přijde 
podívat do divadla, tam se toho doví hodně.               Martina Strnadová

V roce 2023 se ocitli diváci, 
kteří navštívili show travesty sku-
piny Screamers. Tu pořádal Jupiter 
club Velké Meziříčí ve velkém sále 
v úterý večer 7. října letošního roku. 
Vyprodanému sálu nabídli zbrusu 
nový program Screamers útočí, 
v němž se protagonisté vypravili 
do jiné galaxie. Výběrem písniček, 

kostýmů i kulis tak v sále navodili 
atmosféru života v jiné dimenzi. 
Moderátor Láďa coby kapitán 
vesmírné lodi provázel s Vojtou 
(alias Nadjou) po všech možných 
i nemožných planetách. Publikum 
pak nazývali nákladem z celého 
vesmíru. To mohlo v éteru slyšet 
i vidět například Věru Špinarovou 

s písničkou Raketou na Mars, Leonu 
Machálkovou v její Galaxii přání, 
Janu Kratochvílovou, létajícího 
Čestmíra a další. Nešlo sice o ty 
pravé hvězdy, ale pouze o jejich živé 
napodobeniny, které ztvárnila šesti-

ce mužů – Láďa, Vojta, Alexander, 
Jarda, Sergej a Lukáš. Ti všichni se 
převlékají za ženy, vyjma konferen-
ciéra Ladislava Černého. On jediný 
zůstává na jevišti mužem.  
Iva Horká

Screamers přivezli novou galaxii a zaútočili s ní na posluchače

Vojta a Lukáš (ležící) jako ústřední dvojice z fi lmu Hříšný tanec. Ve výřezu 
moderátor Láďa (vlevo).                                                 Foto: Iva Horká

Jarda jako Leona Machálková v písničce Galaxie přání. 
Foto: Iva Horká

Simona Stašová o Thálii: Přišla mi ta správná cena, jsem divadelní herečka

Simona Stašová na pódiu velkého sálu Jupiter clubu.                  Foto: Martina Strnadová
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(Pokračování z čísla 34.)Mít nerovná se Mít 
Minulý měsíc jsem navštívil v Praze svou kamarádku. Už více než 

deset měsíců jsme spolu nemluvili. Konečně jsme našli čas na společné 
kafe v jedné z pražských kaváren. Musím říct, že jsem se tohoto setkání 
trošku bál. Často se říká, že život a zaměstnání v Praze člověka změní. 
Bohužel, i v tomto případě to platí. Kdybych dobře analyzoval čas a obsah 
tohoto rozhovoru, ukázalo by se, že devadesát procent našeho povídání 
bylo jedno velké vychloubání. Dozvěděl jsem se, že ty krásné hodinky, 
které obepínaly její zápěstí, stály 8.000 Kč, že pořád cestuje někde v za-
hraničí, že vydělává spoustu peněz a stále se někde toulá s kamarády, 
že dostala zadarmo vstupenky na NHL, které se obvykle prodávají za 
3.000 Kč atd.

Hlava mne bolela, cítil jsem se nesvůj, mlčel jsem a v duchu jsem si 
říkal, jak je to ubohé. Koncem července jsem byl s kamarádem, dospělým 
ministrantem, na dovolené v zahraničí. Po příjezdu na místo jsem zažil 
šok – v tašce měl jedny kraťasy, dvě trička, jedny sandály a – teď pozor 
– k tomu 2 000 $! To bude život – říkám si, budeme pořád utrácet, bavit 
se a veselit. Smůla. Peníze se téměř netknuté vrátily na jižní Moravu. 
Dokonce si myslím, že zpátky do směnárny. Tenkrát mě z toho taky 
hlava bolela, opět jsem byl nesvůj, i tehdy jsem mlčel a v duchu si říkal, 
jak je to ubohé.

Pecunia non olet (peníze nesmrdí) – tvrdili Římané. A měli pravdu. 
Člověk k životu potřebuje fi nanční prostředky. V dnešní době možná víc, 
než ve starověku. Bez nich existovat nejde. Ale je třeba se zamyslet, co je 
to existence? Jestli se mám celý den dřít, nemít čas pro rodinu a pořád se 
předvádět svým účtem v bance? Nebo těžce pracovat a vydělané peníze 
tajně schovávat do šuplíku. Peníze mají být prostředkem a ne cílem našeho 
bytí! Mám je, abych se mohl rozvíjet, být lepším a dokonalejším. Jsou 
určeny k tomu, aby je člověk v rozumné míře využíval ve prospěch svůj 
a svých blízkých. Běda, jestli jsou lidem na škodu a kazí je! Peníze, které 
jsou jenom někde uložené a stávají se předmětem samolibosti a ješitnosti, 
štěstí nedají.                                                              Lukasz Szendzielorz

Velkomeziříčští gymnazisté se již 
několik let zúčastňují vědomostní 
soutěže Eurorebus, v níž je hlavní 
cenou několikadenní poznávací 
zájezd po vybraných evropských 
zemích nazvaný Expedice Euro-
rebus. Účastníky letošní expedice 
se stalo i deset studentů gymnázia 
z Velkého Meziříčí. Účast na expe-
dici vybojovalo pod vedením profe-
sora Mgr. Rudolfa Janečka soutěžní 
družstvo loňské oktávy A ve složení 
Ladislav Robotka, Karel Koudela 
a Zdeněk Kubiš. Díky svému již 
druhému vítězství v soutěži jed-
notlivců se k nim připojila i Hana 
Pařízková z loňské sekundy A. 
Z oktávy nakonec odcestovali jen tři 
dnes již vysokoškolští studenti, a to 
Ladislav Robotka, Aleš Pól a Mar-
tina Pospíšilová. Doplnili je jejich 
mladší spolužáci Michal Horký, 
Kristýna Novotná, Iva Pařízková, 
Martin Caha, Jiří Suk a Martin Drá-
pela, kteří byli v minulých ročnících 
Eurorebusu rovněž velice úspěšní. 
Své studenty na cestách doprovodila 
jejich profesorka zeměpisu Mgr. Na-
děžda Malcová.

Zúčastnili se Expedice Eurorebus

Expedice Eurorebus 2008 začí-
nala v úterý 23. září v 8.30 v Praze. 
Během pěti dnů navštívili studenti 
a jejich doprovod tři evropské státy 
(Německo, Rakousko a Švýcarsko), 
zavítali do mnoha významných his-
torických měst (např. Regensburgu, 
Mnichova či Kostnice), dostali se na 
místa, která běžně nepoznáte (pro-
slulá Allianz Arena v Mnichově, vrt 
Windischeschenbach), mohli obdi-
vovat přírodní zajímavosti (Rýnské 
vodopády, Bodamské jezero, květi-
nový ostrov Mainau) a na vysoko-
horské túře se podívali i do známého 
lyžařského střediska Hintertux. Po 
náročném programu se plni dojmů, 
zážitků a nových poznatků vrátili 
v neděli 28. září zpět do Prahy.

Tento atraktivní zájezd byl pro 
všechny účastníky velice zajímavý 
a stal se pro ně i velkou motivací do 
dalšího soutěžení. Nezbývá, než po-
přát nynějším studentům gymnázia 
mnoho úspěchů i v letošním ročníku 
Eurorebusu, který právě startuje. 

Za členy Epedice Eurorebus 
2008 Hana Pařízková 

a Mgr. Naděžda Malcová

Účastnice Expedice Eurorebus 2008 (zleva) Iva Pařízková, Kristýna 
Novotná (6. A) a Hana Pařízková (3. A).                     Foto: archiv GVM

Rýnské vodopády, které studenti gymnázia obdivovali během zájezdu. 
Foto: archiv GVM

Je však skutečností, že ve Velkém Meziříčí od počátečního stavu světel 
v roce 1953 v počtu 250 došlo za 44 let k navýšení takřka o 700 světel, což je 
roční průměr 16 nových světelných míst. Největší nárůst pak zaznamenávají 
roky 1960–1975, kdy se počet světel zvýšil o 534, tedy v ročním průměru o 36. 
Byla to doba velké výstavby rodinných domků, kterými se město rozšiřovalo 
na všechny strany, spojená s výstavbou v sídlišti nad gymnáziem, kde v po-
slední ulici Na Výsluní již přesahovala výstavba družstevních bytů. Pak to 
byl začátek výstavby sídliště Bezděkov v ulicích Čechova a Generála Jaroše.

Do celého jednoho století existence VO chybí deset let, doba do roku 
2007. Proto byl proveden pokus zpracovat za tuto dobu nárůst světelných 
míst sčítáním provedeným přímo v terénu u nových staveb komunikací, 
případně rekonstruovaných starých, které souvisí s nárůstem světelných 
míst ve Velkém Meziříčí.

V letech 1997–2007 byly v ulicích města Velké Meziříčí provedeny 
následující stavby, které pozměnily stavy světelných míst následovně:
 popis akce  stav starý nový nárůst
1997–8 ulice Jižní – výstavba komunikace 8 11 3
1999 K Novému nádraží – autobusové – 7 7
2001 ulice Průmyslová – výstav. komunikace – 2 2
2003 ulice Školní – nová komunikace – chodník – 10 10
2004–5  K Nov. nádraží – rekonstr. komunikace VO 18 24 6
2005 Fr. Stránecké - zástavba horní část – VO - 18 18
2006 Třebíčská – nová komunikace – přeložka, - 3 3
 při ní vybudované parkoviště
2006 Hliniště – ul. Střední a Sluneční - 42 42
2006 Na Poříčí – Moráňská – rekonstr. VO 14 23 9
2007 Novosady – rekonstr. kom. VO – semafory 20 22 2
2007 Komenského – rekonstr. VO – park, brána 8 14 6
Celkem nárůst světel: 142

Poslední upřesněný stav světel k 31. 12. 1997 byl ve Velkém Meziříčí 
939, k tomu 168 v místních částech, celkem 1 107, připočteme-li k tomuto 
stavu výše zjištěný předpoklad 142, pak v celém regionu města by mohlo 
být 1 249 světelných míst. 

Výsledná čísla provozu veřejného osvětlení za rok 2007 jsou násle-
dující: 
 stav světel spotřeba kWh v ceně Kč
Velké Meziříčí 1.081 645 930 1,343.381
místní části 168 84.649 175 175
celkem: 1.249 730 579 1,518.556
Technickými službami fakturováno za údržbu  571.751 Kč.
Nák1ady provozu VO za rok 2007 úhrnem  2.090.307 Kč.

Z těchto čísel zjišťujeme, že jedna kWh stála 2,08 Kč, a že jedno světlo 
za roční období prosvítilo 585 kW v ceně 1.215,80 Kč, připočteme-li nákla-
dy údržby, pak průměrná částka na provoz jednoho světelného místa činila 
1.673,60 Kč. Škoda, že poslední záznam o počtu světelných zdrojů končí 
rokem 1989, dále asi už statisticky nebyl veden. I zde došlo k podstatným 
změnám. Největší počet dvouvýložníkových stožárů byl v ulici K Novému 
nádrží, kde se stav její rekonstrukcí podstatně snížil. Na závěr tohoto 
vyčísle-
ní nutno 
uvést, 
že VO 
města 
ovládalo 
v této 
době již 
30 roz-
vaděčů. 

Zde je 
třeba pro 
úplnost 
pozna-
menat, 
že 
v našem 
městě 
po roce 
1999 
vyrostly tři supermarkety Penny market, Plus discount a Billa, a vznikla 
u nich velká parkoviště velmi dobře osvětlená, která patří do správy těchto 
podniků. Světla tedy nejsou součástí veřejného osvětlení města.

Věruš Pavliš

Městská knihovna ve Velkém 
Meziříčí uspořádala 10. 10. 2008 
zajímavou besedu se známou 
spisovatelkou Ivonou Březinovou. 
Zúčastnili se jí žáci 6. A ZŠ So-
kolovská. 

Na samotnou akci se pečlivě 
připravovali. Nejdříve se sezná-
mili s dílem spisovatelky, která 
píše hlavně pro děti, přímo v pro-
storách knihovny. Celý měsíc si 
půjčovali její knížky a se zájmem 
je četli. Nemohli se dočkat, kdy 
autorku oblíbených knih spatří na 
vlastní oči. Setkání s paní Březi-
novou, vystudovanou učitelkou, 
bylo velmi příjemné a vzrušující. 
Téměř dvě hodiny poutavě vyprá-
věla o své práci. Zodpovídala četné 

otázky zvídavých posluchačů, jež 
byly často i velmi osobní. Kdo by 
s chtěl ještě na něco zeptat, má 
možnost využít webových stránek. 
Slíbila, že ráda odpoví. Všichni si 
mohli koupit její knížky nebo si 
nechat podepsat své vlastní, čehož 
někteří využili.

Důležité je zjištění, že se mů-
žeme těšit na pokračování již 
vydaných příběhů nebo na žánry 
úplně nové.

Poděkování patří paní Březino-
vé za to, že za námi přijela, vedení 
městské knihovny za úspěšnou 
akci, na kterou budeme dlouho 
vzpomínat.

Text a foto: Dr. Marie Janíčková, 
1. ZŠ V.M.

Besedovali se spisovatelkou

Dálnice Praha-Brno. D1. Anebo taky spojnice západ-východ. Jak chce-
te. Pro někoho symbol moderní doby, pro někoho noční můra. Patřil jsem 
k těm druhým. Odi et amo – nenávidím a miluji. Tak by se dal defi novat 
stav mé mysli k onomu zázraku techniky. Je jasné, že dálnice – coby mo-
derní komunikační tepna – nás spojuje se světem a umožňuje nám rychlé 
spojení jak na západ, tak i na východ od nás, na druhé straně z pozice 
lékaře záchranné služby jsem musel mít před ní úctu. Taková koncentrace 
lidských tragédií a dramat, jako na námi milované a zároveň nenáviděné 
dálnici, se na žádné jiné silnici nikde a nikdy nevyskytla!

A zřejmě kombinace dlouhého rovného silničního úseku a silného 
vozu probouzela v některých řidičích pocit agrese, spojený s pocitem 
nesmrtelnosti, u jiných pak při závěrečném bilančním součtu hrála roli 
únava, nezkušenost…

V každém případě následky dopravních nehod na dálnici byly vel-
mi často děsivé… Úloha lékaře záchranné služby pak byla – bohužel 
– často jen formální a spočívala ve vypisování nezbytných formulářů… 
polytrauma bylo nejčastější příčinnou smrti… Po stránce psychické však 
tato činnost nebyla ta nejhorší – na psychiku záchranářů určitě více úto-
čila například oznamovací nutnost – nezapomenu, jak jsem těžko hledal 
slova vysvětlení či útěchy pro lehce raněnou matku – řidičku – díky jejíž 
nepozornosti přišel o život její malý syn…

Ale, že i zde se dá zažít něco optimistického či alespoň méně tragického, 
dokazuje následující příběh.

Představte si, že sbíráte houby. Je krásné ráno jednoho pracovního 
dne, pozdní srpen, vy máte třeba zrovna dovolenou a rozhodli jste se jít 
do přírody.

Proč ne. Nedoporučuji však příliš se přibližovat k dálnici a již vůbec 
ne kolem jejího úseku na 164,5. kilometru. Ptáte se proč? Inu, protože 
by vám mohl spadnout autobus na hlavu. Tvrdíte, že je to nemožné – po-
suďte tedy sami…

Výjezd, kilometr 164,5, směr Praha, havárie autobusu, střet s avií… 
zachrchlal reproduktor…

Bylo časné ráno jednoho pozdně srpnového dne.
Ležel jsem ustrojen v červeném záchranářském mundúru na pohovce 

a lehce poklimbával – sbíral jsem tak zotavovací minuty na mou další 
dopolední záchranářskou činnost. Tehdy jsem pracoval na dvou nezá-
vislých záchrankách a v rámci své diagnózy lehkého až středního wor-
koholizmu jsem někdy i několik dní žil v záchranářské uniformě a jen 
střídal pracoviště… inu, nerozvážnost mládí, dnes bych šel raději… 
třeba na ty houby!

A sakra. Autobus. To může být maso… problesklo mně hlavou a už 
jsme se řítili k dálnici. Pěkně za sebou – nejdříve teréňák hasičů, pak naše 
sanita a nakonec hasičská lejtna – promiňte, cisterna. Tohle pořadí bylo 
logické a kromě pocitu hrdosti nad naší dokonalou technikou bylo i velmi 
praktické. Džíp hasičů zabezpečil havarované auto, pak jsme následovali 
my a nakonec cisterna – ta nás zezadu svou mohutností chránila před 
nepozornými dojíždějícími řidiči. A poměrně často to taky odnesla…

Náš řidič Toník prošlápl plynovým pedálem málem podlahu, a tak jsme 
za chvíli jenom prolétli místo havárie v protisměru – museli jsme jet 
směrem na Brno a na řetízkách se otočit – zatím jsme ale na onom 164,5. 
kilometru žádný autobus neviděli. Tak, otočka – vždy velmi riskantní ma-
névr – a rychle zpět. A již pomalu dojíždíme… autobus zatím nikde… před 
námi stojí hasiči u opuštěné avie. No u avie, spíše u toho, co z ní zbylo. 
Zhruba ve zkratce – čtyři kola a celistvá kabina. Zbytek byl fuč. Vedle 
zjevně nezraněný řidič… Co se stalo??? Já nevím, narazil do mě zezadu 
asi autobus… Autobus, a kde je??? Nevím někde tady musí být…

Tady něco nehraje… řidič má auto na srač… takže to si asi nevymyslel, 
kde je ale autobus??? A kde jsou zranění… Podívali jsme se do nízkého 
lesíka vedle dálnice, a pak zase zpět na vrak Avie – je to možné? Asi 
ano, pokud se tedy autobus nevypařil, musí být někde v lese… A už si 
to brkáme vesele přes pařezy a větve nízkým porostem… Před námi se 
za chvílí otvírá scéna sci-fi  fi lmu. Mezi stromy stojí na všech čtyřech 
zaparkovaný autobus, jen mírně pochroumaný. Dokonalá počítačová ani-
mace! Otevřenými dveřmi vletíme dovnitř – sci-fi  pokračuje, odtrhané 
sedačky se válí po podlaze, malinko kouře a vpředu…Vpředu se motá 
lehce dezorientovaný mužský, jak se posléze zjistí, řidič tohohle kolosu. 
Něco hledá, zakrvácený obličej. Chytám ho za ramena, oslovuji… kde 
jsou zranění, co se stalo… Chlapík se za chvíli vzpamatuje.

Ukazuje se, že mu prakticky nic není – drobná ranka na čele a ostatní 
je jen věc psychiky. Není se co divit – zřejmě mikrospánek zavinil, že se 
probudil najednou až v lese… a ostatní ranění? – Ne, naštěstí jel teprve 
na linku coby posila, čili zcela sám… Uf, to byla tedy klika… Očistíme 
drobné poranění, chlapíka sbalíme, odvoláváme již zalarmované posily 
a vesele do nebližší nemocnice, a pak domů.

Svou práci jsem tehdy sice až nekriticky miloval, ale představa pl-
ného autobusu napíchnutého na stromy byla dost děsivá… takže raději 
takhle…

Kdykoliv jedu z Brna, po projetí Devíti křížů přijde lesík vpravo, a já 
si vzpomenu na onen autobus na houbách. Asi existuje vyšší moc… nebo 
to byla jen klika?! To nechť si každý posoudí sám…                             -K-

Povídky ze záchranné služby let devadesátých

D1 aneb Autobus na houbách

Elektrický proud pro město vyráběla fi rma Karla Jelínka.
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Spotřeba masa v současnosti je pětkrát vyšší než před 50 lety. V USA 
je spotřeba 124 kilogramů na osobu na kalendářní rok. Pokud by všichni 
lidé na světě chtěli tolik spotřebovat, potřebovali bychom na to čtyři stejné 
planety, jako je planeta Země. Tolik plochy by bylo potřeba pro vyprodu-
kování obilí pro nasycení potřebných hospodářských zvířat.

V druhé polovině 20. století se zpětinásobila světová spotřeba masa a je-
ho spotřeba se zvláště zvýšila v zemích s rychlou industrializací. V USA 
v r. 1950 – 89 kg, nyní 124 kg, Brazílie v r. 1950 28 kg, nyní 75 kg, Čína v r. 
1950 4 kg, nyní 54 kg, Japonsko v r. 1950 – 8 kg, nyní 42 kg. Ke značnému 
nárůstu došlo v také v Indonésii, Indii a v Jihoafrické republice. Produkce 
hospodářských zvířat se stala celosvětově největším uživatelem zeměděl-
ské půdy. Stavy těchto zvířat se stále zvyšují. Dnešní populace s více jak 
6 miliardami je z velké části závislá na stavech hospodářských zvířat ve 
světě. Nyní je na Zemi asi 1 miliarda prasat, 1,3 miliardy kusů hovězího 
dobytka, 1,8 miliard ovcí a koz a 15,4 miliardy drůbeže. Odhaduje se, že 
i výtěžky rybolovu jsou proti roku 1950 trojnásobné.

Jelikož intenzivní drůbežářský průmysl zasahuje do mnoha zemí světa, 
je nyní ve světě více jak dvojnásobek kuřat (asi 31 miliard). Rychle stoupá 
i spotřeba mléčných výrobků, vajec a mořských plodů. Do roku 1990 se 
většina živočišných výrobků vyráběla a následně spotřebovávala v bo-
hatých zemích. Nyní však již i v bývalých rozvojových zemích přijímají 
způsob života západního stravování.

Výsledky průzkumu výživových ukazatelů se v těchto zemích neustále 
zhoršují.

Rozsah tohoto způsobu života je z hlediska budoucnosti neudržitelný a je 
v rozporu se zdravou výživou. Navíc stále roste počet obyvatel na Zemi.

Nepřiměřená strava je i příčinou zdravotních problémů a nemocnosti. 
Maso, masné výrobky i mléčné výrobky tvoří nejvyšší procento ukládání 
nenasycených tuků, což významně přispívá k rozvoji určitých chorob, 
zvláště civilizačních, které již dosahují epidemiologických rozměrů. Z to-
ho důvodu je nutné snížení spotřeby živočišných tuků a zvýšení spotřeby 
uhlovodanů bohatých na vlákninu a čerstvého ovoce a zeleniny. Cílem 
je minimalizovat riziko kardiovaskulárních nemocí, cukrovky, obezity 
a některých druhů rakoviny.

Půda musí být co nejefektivněji využívána. Znamená to zvýšení pěsto-
vání sóji, rýže, kukuřice, luštěnin a pšenice, v mírném pásmu i brambor, 
stabilizovat spotřebu mléka a vajec a snížit spotřebu masa. Soustředěnost 
na živočišnou výrobu snižuje možnost nasycení světové populace. Hos-
podářská zvířata spotřebovávají mnohem více potravinářských kalorií 
než produkují ve formě masa. Využíváním půdy a pěstováním plodin 
přímo pro lidskou spotřebu se získá daleko větší množství potravin, než 
když se rozsáhlé množství půdy užívá k pěstování plodin na krmení 
hospodářských zvířat.

Nyní je v Evropské unii spotřebováváno 75 % zemědělské půdy k pěs-
tování plodin pro potřeby hospodářských zvířat. Na jeden hektar půdy pro 
výživu dobytka se nasytí jen dva lidé za rok, ale při pěstování obilovin 
a luštěnin pro lidskou spotřebu se nasytí 20 osob.

Dalším problémem je nedostatek pitné vody ve vazbě na dostatečné 
zajištění dostatku potravin a výnosnosti obdělavatelných ploch. Každá 
kalorie masa spotřebuje na svoji produkci mnohem více vody než kalorie 
obilovin. Například na 1 kg sóji je spotřeba 2 000 litrů vody, ale na výrobu 
1 kg hovězího masa se spotřebuje 100 000 litrů vody.

Negativní je také dopad stáda hospodářských zvířat na životní pro-
středí. To přispívá asi z 10 % ke globálnímu oteplování produkcí skle-
níkových plynů. Problémem jsou i výkaly hospodářských zvířat. Těch 
se na světě ročně vyprodukuje asi 13 miliard tun. Tím se také dosahuje 
vysokých hodnot emisí amoniaku a dusičnanů v půdě, vodě i v ovzduší.

V pondělí 6. října se uskutečnila 
v bítešské základní škole neobvyklá 
výstava.

Žáci si mohli v ten den přinést 
a přivést své domácí mazlíčky, 
aby je mohli ukázat spolužákům 
i veřejnosti.

Díky tomuto projektu, jehož ini-
ciátorem byl učitel ZŠ Mgr. Pavel 
Holánek, přestalo platit ono často 
slýchané: „Ne abys tu kočku tahal 
do školy!“ nebo „Okamžitě to zvíře 
odnes domů, do školy nepatří!“

Ostatní žáci všech tříd postupně 

Svit mizí z povrchu zemského
(Pokračování ze strany 2.) Objemo-
vě by se měly všechny frakce nebo 
kompletně veškerá suť pohybovat 
v odhadnutých mezích. To znamená, 
že zhruba dvacet tisíc tun recyklátu 
zůstane na staveništi a bude využit 
investorem k dalším plánovaným 
stavebním pracím. Demolice jinak 
postupuje bez komplikací a termín 
bychom měli s předstihem dodržet. 
Bourání a ostatní práce probíhají 
našimi stroji CAT.“ 

Podle informací M. Tegzy 
v měsíci září demontovali strop 
z azbesto-cementových desek za 
zvýšených bezpečnostních opatře-
ní, kontroly krajské hygieny a do-
zoru státního zdravotního ústavu. 
„Vzniklý odpad likvidovala fi rma 
Enviro-ekoanalytika z Velkého 

Meziříčí,“ dodal vedoucí dopravy 
a mechanizace Tegza.

Likvidace, jež by měla být 
hotova do konce listopadu, bude 
ušetřena pouze budova, kde ještě 
nedávno fungovala diskotéka Flo-
rida, a jeden malý objekt ve středu 
areálu. Tyto dvě stavby mají jiného 
majitele.

Jinak objekt patří společnosti 
CPI Group, která hodlá v tamních 
místech zahájit novou výstavbu, 
a to již v příštím roce. Vedle poly-
funkčních objektů, bytů a případně 
i kancelářských prostor vlastníci 
počítají s vybudováním parkoviště 
pro potřeby nové zástavby. Sou-
částí projektu je i řešení dopravní 
obslužnosti. 

Iva Horká

Budovy neodolaly náporu bagrů… Stav na snímku už je ale minu-
lostí.                                                                Foto: Miroslav Tegza

(Dokončení ze strany 2.) Tricyklisté totiž jezdí na velké tříkolce a Josef byl 
vůbec prvním tříkolkářem u nás. Děti pak mimo jiné zajímala například 
četnost tréninku přítomných paralympiků, ale třeba také zda byl v Pekingu 
smog, jak se žilo v olympijské vesnici, nabídka jídel a další. 

Martina Strnadová

Některé přivedl ke sportu až úraz

Koulařka Eva Kacanu ukazuje svoji zlatou medaili z paralympiády v Pe-
kingu.                                                                Foto: Martina Strnadová

Negativní je dopad i na ničení deštných pralesů ve Střední a Jižní 
Americe i rozšiřování pouští v Africe.

Selektivní ustájení k dosažení maximálního užitku a hmotnosti zvířat 
jim způsobují problémy s klouby i srdeční problémy a dochází ke stálému 
organizovanému týrání zvířat.

V roce 1997 Evropská unie uděluje zvířatům statut „cítících by-
tostí“ schopných trpět a cítit bolest. Snížením počtu vykrmovaných, 
chovaných a porážených zvířat se usnadní přijetí extenzivních 
metod pro zvířata vhodných.                              PhDr. Arne Němec

(Zdroj: Společnost pro zvířata, Praha)

Úvaha ke Světovému týdnu zvířat 5.–12. října 2008

Jezme méně masa

Den zvířátek
navštívili expozice ve dvou učeb-
nách a před školou. Seznam vysta-
vených „exponátů“ byl vskutku pes-
trý. Venku to byli pejsánci i hafani 
nejrůznějších plemen, v učebnách 
v klíckách, teráriích i vlastnoručně 
vyzdobených krabicích byli k vidě-
ní holubi, rybičky, kočky, morčata, 
křečci, strašilka, sklípkan, osmák 
degu, činčily, bažant, papoušci, 
králíci, želvy, krysa a dokonce 
i krajta tygrovitá.

K vystavovatelům patřil i Josef 
Vlček, jeden z nejmladších členů 

bítešského 
Svazu chova-
telů drobného 
zvířectva, 
který se 
pochlubil 
i několika 
diplomy, zís-
kanými na re-
publikových 
výstavách. 

Děti mohly 
dát své hlasy 
exponátům, 
které se jim 
nejvíce líbily, 
dozvědět se 
od majitelů 
zajímavosti 
o jejich ži-
votě a chovu 
a především 
zde neplatilo 
„Nedotýkat se 
vystavených 
exponátů“!

Text a foto:
Zora

Krupičková

„Ještě před dvěma lety jsme 
měli 180 klientů, dnes jich máme 
145 a postupně budeme snižovat 
stav tak, abychom se dostali až na 
těch plánovaných osmdesát osm 
klientů, kteří se přestěhují do no-
vého v Čechových sadech,“ uvedla 
Chalupová.

Vybraná fi nální varianta podoby 
připravovaného domova pro seniory 
ve Velkém Meziříčí je třetí v pořadí. 
Jde o dva propojené bloky navrže-
né pro formu komunitního způsobu 
života klientů.

Na domov pro seniory
stát přislíbil fi nance

Na plánovanou stavbu v Čecho-
vých sadech se chystá už i město 
Velké Meziříčí. Připravuje projekt 
pro uložení vodovodního přivaděče 
v souladu s další budoucí výstavbou 
v lokalitě. „Musíme tam posílit vo-
dovodní řad. A protože se do bu-
doucna počítá i s výstavbou sídliště 
Čechovy sady dvě, potřebujeme to 
celé přichystat teď v předstihu,“ do-
plnil starosta František Bradáč. Na 
projektovou dokumentaci a geome-
trické zaměření vyčlenilo město 270 
tisíc korun.    Martina Strnadová

Zemřel bývalý kronikář 
Mgr. Jaromír Kotík 

Narodil se 19. ledna 1919 ve Velké Bíteši, zemřel 3. října 2008 tam-
též.

Byl učitelem dějepisu na základní škole ve Velké Bíteši, od roku 1968 
do roku 1979 ředitelem školy při dětské psychiatrické léčebně ve Velké 
Bíteši.

Vztah k historii a muzejnictví zdědil zřejmě po svém strýci Karlu Kotí-
kovi, řídícím učiteli a kronikáři města, který byl ve Velké Bíteši správcem 
muzejních sbírek a archivu a předsedou muzejního spolku. V roce 1945 
převzal Jaromír Kotík psaní městské kroniky po Karlu Kotíkovi a v této 
činnosti pokračoval až do roku 1998. 

Byl prvním archivářem okresního archivu, který byl zřízen ve Velké 
Bíteši v roce 1958. Získal prostory pro oddělení městského archivu od 
muzejních sbírek a shromáždil všechny dokumenty města a školy.

Od roku 1981 ředitelem městského muzea ve Velké Bíteši.
Pracoval v muzeu a archivu ve Velkém Meziříčí.
Během svého aktivního života napsal celou řadu publikací, především 

o historii Velké Bíteše, kde se opíral o Tirayovy Dějiny města Velké Bí-
teše, napsal knihu Velká Bíteš za okupace, dále historky z dávných časů 
Velké Bíteše, psal i o historii dalších měst a obcí regionu, publikoval v od-
borných časopisech a v denících (Rovnost, Vysočina apod., pravidelně 
přispíval do místního Kulturního zpravodaje.)

Po roce 1998 se vzdal pro zdravotní stav funkce kronikáře, když před 
tím předal vedení muzea paní Silvě Smutné.

Poslední léta života trávil po boku své manželky Marie v domě s pe-
čovatelskou službou.

V roce 2006 mu město Velká Bíteš udělilo titul čestného občana. 
Zora Krupičková

Jaromír Kotík v roce 2006, kdy mu město Velká Bíteš udělilo titul čestného 
občana.                                                             Foto: archiv týdeníku VM

Stávající domov pro seniory na Hornoměstské ulici. 
Foto: archiv týdeníku VM.

Studie nového domova pro seniory.                             Foto: archiv MěÚ
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Žiji tu s vámi.
Rozumím vašim potřebám.

JOSEF MACH
KDU-ČSL
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VÁŠ KANDIDÁT DO SENÁTU

Proč mě volit?
Žiji tu s Vámi, rozumím Vám.
Od narození jsem neopustil okres Žďár nad Sázavou. Jsem obyčejný chlap jako každý druhý. Vím, co je vstávat 
na šichtu ve tři ráno. Jako strojvůdce potkávám lidi ze Žďárska, Novoměstska, Bystřicka. Jako starosta pak 
z Velkomeziříčska a Bítešska. Troufnu si říct, že málokdo zná, tak jako já, náš okres a starosti lidí.

Rozumím Vám, pro Vás dveře dokořán.
Jako starosta mám otevřené dveře pro každého, a stejně to chci dělat i v Senátu. Budu naslouchat a pomáhat 
občanům, ale i starostům měst a obcí  „otevírat dveře“ na ministerstva a další úřady v Praze. Tam padají důležitá 
rozhodnutí, která bezprostředně ovlivňují náš život.

MŮJ VOLEBNÍ PROGRAM:

1. Bez práce nejsou koláče. Chci zamezovat zneužívání sociálních dávek. Je třeba, aby práceschopní lidé 
chodili do práce a nezneužívali sociálních dávek. A ten, kdo bere sociální dávky, by měl mít povinnost provádět 
veřejně prospěšné práce. Zvláště, když zažíváme období, kdy je práce dost a dost. 

2. Podpora dětí a mládeže. Vychovat dnes dítě není jednoduché. V Osové Bítýšce vzniklo nedávno nové 
Mateřské centrum a podobné aktivity musíme podporovat i jinde. Už od útlého věku je třeba vytvářet podmínky 
pro setkávání dětí a jejich dobrý start do života. Dnes mají mnohé děti takovou volnost a tolik si dovolují, že učitelé 
se pomalu musí bát. To je špatně. Proto je třeba zajistit podmínky ve školách tak, aby se zvýšila prestiž učitelů.

3. Kvalita volného času. Budu napomáhat kvalitnímu využiti volného času a aktivitám nejrůznějších spolků 
a sdružení - především hasičů, Sokola, sportovních oddílů, skautů apod. tak, jak to již řadu let funguje v naší 
obci. Lidé, kteří dělají ve svém volném čase něco pro druhé, musí dostat podporu.

4. Dobré místo pro život. Žijeme v regionu, kde slova jako morálka, pořádek a práce lidem pořád mnoho říkají. 
Pokud tuto svou sílu spojíme s otevřeností všemu dobrému, co nám nabízí moderní doba, myslím, že z našeho kraje 
můžeme udělat místo, kde se opravdu dobře žije. Svoje snažení musíme stavět na osvědčených hodnotách, jako 
je úcta k životu, poctivost a důvěra. Budu proto v Senátu proti aktivní eutanázii. Myslím, že bychom se měli starat 
o to, aby každý mohl důstojně žít i ve stáří a nemoci a ne se v opuštěnosti dožadovat smrti. Stejně tak 
nesouhlasím s adopcí dětí homosexuálními páry.

Děkuji za Vaši podporu. 
Josef Mach

Ing. Marie Hronová, 

předsedkyně Strany zelených Vysočina

Aktivity senátora Josefa Novotného sleduji delší 
čas, minimálně od doby, kdy jako starosta Bystři-
ce razantně vystoupil proti hernám ve městě. 
Vždycky na mě působil jako čestný, přímý a roz-
hodný člověk. Proto si ho vážím, a proto bych 
také chtěla, aby byl znovu zvolen senátorem. 
Právě lidi ražení Josefa Novotného v politice 
velmi potřebujeme.

Strana zelených vlastního kandidáta za obvod 51 – Žďár nestaví, roz-
hodli jsme se podpořit pana Novotného.

Mgr. Petr Hladík, 

ředitel Základní školy Velké Meziříčí 

Senátor Josef Novotný pamatuje na obyčejné 
lidi a směřuje k nim své pracovní úsilí i pomoc. 
Dokáže se postavit za dobrou věc a také ji umí 
prosadit. Svým přístupem k řešení problému 
i v jednání vždy dokazuje, že je člověkem s čis-
tou duší a otevřenou hlavou. Dokáže vidět dále 
než tam, kde běžný rozhled končí horizontem.

Jiří Smolík, důchodce, Velké Meziříčí

Senátora Novotného znám jako politika čestné-
ho, přímého, ale hlavně neovlivnitelného. Zajímá 
se o dění ve Velkém Meziříčí a je vždy ochoten 
a schopen pomoci. Vždy řekne, co si myslí 
a neschovává se za slovíčkaření. Především 
pro jeho lidské a morální kvality mu dávám svůj 
hlas, jsem přesvědčen, že se bude dále prát za 

nás obyčejné občany.

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP

Senátora Josefa Novotného si velmi vážím 
a oceňuji jeho přístup v prosazení koncepčního 
řešení v hrazení operací vozíčkářů. Nešel ces-
tou negativní publicity nebo protekcí, ale dokázal 
prosadit řešení, které pomohlo nejen pacientovi 
z jeho regionu, ale i dalším, kteří tyto operace 
naléhavě potřebují.

Jiří Rauš, hoteliér, Velká Bíteš

Líbí se mně, že senátor Novotný dojíždí za 
občany Velké Bíteše na konzultace a Bítešsku 
pomohl s opravami silnic. Podpořil moderní ře-
šení dopravy velkým obchvatem, které později 
odsouhlasilo v referendu přes 90 % občanů.

Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc.,

europoslanec

Senátora Josefa Novotného dobře znám z doby 
svého působení v Senátu. Vždy tam byl jedním 
z nejaktivnějších. Otevřený a přímočarý, na rozdíl 
od mnoha jiných politiků. 
Snažil se jít proti klíčovým nešvarům ve společ-
nosti. Jeho boj s hazardem či zneužíváním veřej-
ných fondů proti němu popudil mnohé mocné sku-
piny, které se přiživují na naší společnosti. Senátor 
Novotný také vždy aktivně prosazoval zájem svého regionu a volebního 
obvodu. Rád bych voličům na Žďársku doporučil, aby Josefa Novotného 
znovu zvolili svým senátorem.

MUDr. Jaroslav Tvarůžek, 

Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště

Senátor Josef Novotný vždy ochotně pomohl 
s řešením problémů kolem nemocnice, ať šlo 
například o opravu příjezdové silnice, nebo 
řešení sporů se zdravotními pojišťovnami.

Václav Krása, předseda Národní rady osob 

se zdravotním postižením ČR 

Senátora Novotného si velmi vážím pro schop-
nost věnovat se věcem, které mají přímý dopad 
na situaci jednotlivých lidí. 
Zabývá se konkrétními problémy a nepolitikaří. 
Věřím, že voliči jeho práci zhodnotí a i v příštích 
letech budeme spolupracovat.
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Volby do Senátu 2008

Mgr. Jaromír Brychta
Lepší silnice, vyšší zaměstnanost
Starosta Žďáru nad Sázavou a kandidát do Senátu www.jbrychta.cz
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Prodám
■ ETZ 150, nová černá metalíza, 
nová baterie, nová STK, hranaté 
světlo, maska, bez blinkrů. Cena 
8.000 Kč. Tel.: 773 668 202.
■ Starší plynový litinový kotel 
Protherm 20 K.L.O – výkon 17 kW. 
Kombinovaný sporák Mora, zemní 
plyn i propan-butan. Perfektní stav, 
cena dohodu. Tel.: 774 570 571.
■ Škodu 120 L, r. v. 1983, STK do 
6/2010, v dobrém stavu, tažné zaří-
zení, střešní nosič, částečná koroze 
(blatníky), cena 7.500 Kč + pneu 2× 
zimní vč. disků, 4× letní bez disků, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 774 800 100.
■ Kozu na chov i na zabití. Doho-
da. Tel.: 566 521 677.
■ Osobní auto Renault KAN-
GOO kombi, 5místný, barva šedá 
metalíza, r. v. 2000,  stav tacho-
metru 112 000 km, objem motoru 
1390 cm3, výkon 55 kW, 5dveřový, 
výklopné zadní dveře, klimatizace 
man. s pilovým fi ltrem, tažné za-
řízení, tónovaná skla, el. ovl. skel 
předních dveří, centrální dálkové 
zamykání, imobilizér, dělená zad-
ní sedadla, střešní nosič, posilovač 
řízení, rádio s CD přehrávačem, 
přední ochranný rám, přední 
mlhová světla. Cena 129.900 Kč. 
Při rychlém jednání zimní pneu 
zdarma. Tel.: 777 919 828.
■ Trhaná i padaná jablka – levně. 
Tel.: 737 435 416.
■ Autogenní svářecí soupravu 
včetně lahví, elektromotor patový 
220/380, ot. 1420 – 2,2 kW. Tel.: 
721 984 220.
■ Zimní obutá kola na Š Octavii 
II, Audi, Pasat B5, Favorit, Fiat, 
Fiesta, Ka, C3, ZX, Xara, Berlin-
go, 206, 306, 405, 605, Partner, 
BMW E36, ráfky na Twingo. Tel.: 
777 182 760.
■ Nabízíme málo jeté zimní 
pneumatiky. Cena cca 200 Kč/ks. 
165–70–13, 155–80–14, 165–80–13. 
Tel.: 608 777 039.
■ Starší kuchyňskou linku, tvar 
do L, 4×1 m. Lamino bělený dub. 
Dále prodám el. sporák a diges-
toř nerez. Ceny dohodou. Tel.: 
731 471 073.
■ Cca 1 000 ks násady kapra 
(0,6 kg/1 ks). Tel.: 604 536 206.
■ Prodám prase. Telefon: 
604 894 701.
■ Zbylé OSB desky v růz-
ných tloušťkách. Levně. Tel.: 
776 611 016.
■ Bazén AZURO 400 DL Mount-
fi eld včetně příslušenství – písková 
filtrace, skimmer, solární ohřev, 
schůdky, v záruční době. Instalován 
v r. 2005. Původní cena 23.000 Kč, 
nyní 7.000 Kč. Kontakt v redakci. 
■ Starý plynový kotel zn. 
Mora – na náhradní díly. Tel.: 
776 840 035.

■ Plynový kotel Viadrus G.42, 
nový, za symbolickou cenu. Tel.: 
739 144 196.
■ Brambory dobré chuti, ruční 
sběr. Cena 5 Kč/kg. Odpad 1 Kč/kg. 
Tel.: 733 530 355.
■ Valacha, 1,5 roku starý, tmavý 
hnědák. Matka ČT – otec Hors Pint. 
Neobsednutý. Cena 20.000 Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel.: 
733 259 146.
■ Pásový masážní přístroj. Čtyři 
pásy, dvě rychlosti. Ocel + fi alový 
plast. Původní cena 3.299 Kč, nyní 
1.700 Kč. Tel.: 604 632 120.
■ Ford Fiesta, barva bílá, r. v. 
1996, najeto 107 000 km, stav 
velmi dobrý, nízká spotřeba, 5× 
dveře, cena dohodou. Brambory 
na uskladnění, jak červené tak 
bílé. Tel.: 739 619 677.
■ Černá štěňata německého ov-
čáka, narozená 19. 8. 2008. Tel.: 
606 940 986.
■ Pět kusů zimních pneumatik 
Barum Polaris 2, rozměr 165/80 
R 13 83 T M + S včetně namonto-
vaných ráfků na Škodu 120, 125 
(pouze vcelku, hloubka dezénu 6 až 
7 mm – cena za kus 1.500 Kč). Sa-
motné pneumatiky lze použít také 
na Škodu Favorit, Forman a Felicii. 
Dále prodám L + P blatník na Škodu 
125 L, verze M1 (nové) – cena za 
kus 500 Kč. Tel.: 731 467 892.
■ Lyže 110 carwing + lyžáky č. 
21, chlapecké brusle č. 40. Tel.: 
602 782 393, 566 524 365.
■ Tmavý pánský oblek pro-
dloužený, vel. 106, OP Prostějov, 
užívaný pouze do tanečních. Cena 
2.000 Kč. Tel.: 776 654 833.
■ Brambory, odrůda Laura (čer-
vené, žlutomasé, velmi dobré na 
uskladnění). Cena 6 Kč/kg. Baleno 
po 25 kg. Tel.: 737 916 835.
■ Rohovou kuchyňskou linku, 
kombinovaný sporák hnědé barvy, 
skříň – půl šatní, půl policová, výš-
ka 140 cm. Tel.: 776 703 818.
■ 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 
4800 a 9800 Kč. Dopravu zajistím 
zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Brambory na uskladnění , 
350 Kč/q. Volat po 18. hodině. Tel.: 
721 766 065.
■ Střešní tašku Francouzská 
dvoufalcovka 14, 1 660 ks, kus 
13 Kč, nová orig. balená. Tel.: 
603 514 416.
■ Ložnici v dobrém stavu, ledni-
ci, el. troubu, pračku se ždímačkou, 
žebřík, hrábě a sáňky. Levně. Od 
13. do 17. hodiny, Kolmá 1269, 
VM.
Koupím
■ Dvoukolovou káru za traktor, 
větší. Tel.: 603 713 892.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ 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, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
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, děkuji. Vladi-
mír 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 chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Pingpongový stůl. Tel.: 
603 536 206.
Nemovitosti

■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Firma AQUEKO hledá ve 
Velkém Meziř íčí pro svého 
spolupracovníka pronájem malo-
metrážního bytu (1+1, garsonka 
apod.). Termín pronájmu od 1. 1. 
2008 – na dobu neurčitou. Kon-
takt: Vítek – tel. 724 250 315 nebo 
e-mail: vitek@jelinkovavila.cz 
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. 
Tel.: 731 508 270.
■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1,965 mil. Kč. RK 
nevolat! Tel.: 602 948 306.
■ Mám zájem o koupi nebo pro-
nájem garáže v ulicích Na Výslu-
ní, Gen. Jaroše a okolí. Za nabídky 
děkuji. Tel.: 731 082 927.
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
říně. Tel.: 606 662 872.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Piště, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Vyměním 2+1 na ulici Krškova 
po rekonstrukci za 3+1, popřípadě 
4+1 s doplatkem ve VM. Tel.: 
604 136 690, 604 130 624.
■ Prodám garáž v Čechových 
sadech. Tel.: 608 537 079.
Pronájem
■ Pronajmu byt ve VM, v osob-
ním vlastnictví, 2+1,kompletně 
vybavený. Jen dlouhodobě. Tel.: 
736 257 130.
■ Pronajmu byt 1+1 Křižanov, 
u školy. Tel.: 739 984 634.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel. po 18. hodině 
776 343 319.
Různé
■ Kdo doučí angličtinu – střední 
úroveň? Tel.: 605 818 702.
■ Kdo daruje akumulační kam-
na? Odvezu. Tel.: 776 611 016.
■ Najde tmavovlasý 38/170 milou 
a sympatickou ženu k vytvoření 
hezkého vztahu? Dvě děti nejsou 
překážkou. Tel.: 721 964 579.
■ Hledám někoho na úklid sněhu 
v Kolmé ul., listopad – únor, 1 tý-
den, 1× za 6 týdnů. Bližší informace 
na tel. 728 323 099.

Okamžitě koupíme za hotové 

váš dům, chalupu, byt!

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i vaše dluhy, 
exekuci či hypotéku.

Jazyková škola se zaměřením na výuku angličtiny 
pro dospělé (a dospívající) nabízí:
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA VE VEČERNÍCH 
KURZECH 
● vstupní rozřazovací test ZDARMA, profesionální přístup
● důraz na konverzaci, malé skupinky (již od 5 studentů)
● možnost on-line přihlášky
● skupiny různých úrovní – od úplných začátečníků až po středně 

pokročilé
● cena: 4.000 Kč/rok
● výuka a zápis na ZŠ Školní, Velké Meziříčí

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

Jazykové studio GOOD BELL
www.goodbell.cz
tel. 608 724 819

Hypotéka zpětně? ANO!
Proplatíme vám již dříve zaplacené faktury.

obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Společnost Mediaservis s. r. o.

(i brigádně)
Jde o doručování tisku v ranních hodinách,
na zkrácený pracovní úvazek. 
Vhodné i pro důchodce, studenty a ženy v domácnosti.
Bližší informace na tel. 566 623 441, 724 778 015.

přijme

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY.
Požadavky:  vyučen v oboru elektrikář
  řidičský průkaz sk. B
  samostatnost, spolehlivost

Nástup možný od 1. 11. 2008.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 566 503 836 nebo
žádosti zasílat na e-mail: nedomova@jednotavelmez.cz.

2 štěňata – fenku a pejska – menšího vzrůstu.

Tel.: 723 778 248.

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.

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 prodejny

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)
Nabízíme vybrané druhy 
plantážní a aromatizované 

kávy:
 Název kávy Původní cena/100 g Cena/100 g v akci

Domicana AA novinka 60 Kč
Mexico Altura 57 Kč 46 Kč
Etiopie 52 Kč 44 Kč
Baileys, Čoko- 48 Kč 42 Kč
láda, Karamel,
Lískový oříšek,
Mandle – Amaretto

Přijmeme řidiče
s řidičským oprávněním 

sk. C, s platným
profesním průkazem.
Nástup možný ihned.

– fi remní benefi ty
– stravenky
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele na 

penzijní a životní pojištění
– možnost tuzemské firemní 

rekreace
– pracovní doba 5.30 – 14.00 h

Informace na tel. čísle: 
566 523 245,

mobil: 724 281 452.

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Hledám prostory vhodné 
pro ordinaci praktického 
lékaře v centru, ev. poblíž 
centra Velkého Meziříčí.

Tel.: 602 595 667.

Prodám stánek ve VM, 
na dobrém místě, elektrika, 

topení. Vhodný na bufet, 
trafi ku apod. Levně.
Tel.: 605 332 806.

odpolední skupinová výuka
(začátečníci, mírně pokročilí)
■
přípravný kurz pro maturanty
■
Termín výuky: dle dohody
■
Info: 605 519 323

Marie Požárová
lektorka

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

B-STYLE
Tel.: 777 163 019.

Žaluzie,

Caha, tel.: 602 950 763.

www.internetjob.cz/power

18. 10. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
19. 10. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 58 0,
 Bystřice nad Pernštejnem

Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Telefon a fax: 566 524 649
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FOTBAL BORY

FOTBAL – MLÁDEŽ

HANDICAP SPORT CLUB

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přeru-
šena dodávka el. energie
dne 15. 10. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Fr. Stránecké od bazaru, Loupežník, vč. samot za dálnicí.
dne 16. 10. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Bezděkov od č. p. 1058/22 po hřbitov.
dne 21. 10. 2008 od 9 do 13 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Nesměřské údolí – Letná, Františkov 487, 952, Osové 18, 
Petráveč 29. 33.
dne 24. 10. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Františkov od č. p. 433 sm. Petráveč, Františkov s. r. o. Karlov 
220, Karlov u družstva 1175, 1368.
Děkujeme za pochopení.                                     -E.ON-

HOKEJ – MLÁDEŽ

HHK VM junioři – SK Telč 15:3 
(8:0, 4:2, 3:1)
Junioři HHK v dalším utkání 
sdruženého krajského přeboru 
Jižní Moravy a Vysočiny zvítězili 
vysokým rozdílem na domácím 
ledě nad soupeřem z Telče. Sou-
peř, vzhledem k posílení domácí-
ho mužstva za zraněné hráče třemi 
hráči z A mužstva a vzhledem k to-
mu, že hrál v sestavě s částí hráčů 
ve věku dorostenců, nebyl schopen 
zvládnout tlak našich hráčů a klást 
větší odpor.
Branky HHK: Jánský 3×, Molák 3×, 
Bašnár 2×, Pelíšek 2×, Beránek 2×, 
Trosčák, Dostál, Láznička
Sestava HHK: Škoda, (od 31. 
Štourač) – Invald, Urbánek – Von-
dráček, Kartůsek – Pokorný – Pe-
líšek, Troščák, Křípal – Láznička, 
Beránek, Molák – Bašnár, Jánský, 
Dostál – Kavina, Konečný
 Příští utkání: NE 19. 10. 2008 16.00 
HC Blansko – HHK VM       -von-
Dorost HHK prohrál s Technikou 
HHK VM – VSK Technika Brno 
2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Do utkání jsme vstoupili nekoncen-
trovaně, hodně vlažně a toho hosté 
dokonale využili. Inkasovali jsme 
hned v 1. minutě a v 6. minutě šel 
v přesilovce soupeř do dvoubranko-
vého vedení. V 11. minutě se nám 
podařilo snížit. Po pěkné akci třetí-
ho útoku a nahrávce Hándla dostal 
Lukáš Smejkal nadvakrát puk za 
záda brankáře Techniky. 
Ani druhou třetinu jsme nezačali 
nejlépe, soupeř hned v úvodu skó-
roval v přesilovce. Po korekcích 
v sestavě jsme se začali dostávat 
do hry a v 30. minutě trefi l Petr 
Kochánek přesně „šibenici“ sou-
peřovy branky. 
Začali jsme mít více ze hry, soupeře 
jsme dostávali pod tlak a vypraco-
vávali si šance, ale bez gólového 
efektu. Hosté hrozili jen z ojedině-
lých protiútoků. 
I ve třetí třetině jsme hráli dobrou 
nátlakovou hru, měli jsme něko-
lik šancí, bohužel na vyrovnání 

jsme nedosáhli ani v závěrečné 
power-play.                               -sys-
Branky (asistence): 11. Smejkal 
(Hándl), 30. Kochánek (Rozmahel). 
Sestava: Loukota (Tomečka) – Suk, 
Štěpánek – Sáblík, Vidlák – Kala, 
Komínek D. – Nedoma, Janák, Sy-
sel – Kroutil, Kochánek, Rozmahel 
– Burian, Smejkal, Hándl.
HHK VM ml. žáci – Břeclav 7:4
Branky:Kampas 3. Smejkal 2, 
Bernat, Fiala. Asistence: Lainka 3, 
Drápela 2, Sladký
V sobotu poprvé v této sezoně 
bodovali i mladší žáci. Zodpověd-
ným výkonem v obraně se poda-
řilo uhájit vítězství i když soupěř 
v polovině zápasu dotáhl na rozdíl 
jediné branky. 
HHK VM st. žáci – Břeclav 11:2
Branky: Hubl 3, Burian V 2, Bu-
rian P. 2, Střecha 2, Jakeš, Vidlák. 
Asistence: Štěpánek 2, Smejkal 2, 
Vidlák, Krejčí, Musil
Starší žáci měli snadnou úlohu, 
když Břeclavští přijeli jen v 10 hrá-
čích, a tak v druhé polovině zápasu 
se naplno projevila větší kondice 
našich hráčů, kteří jednoznačně 
Břeclav přehráli.                       -js-
V sobotu sehrála další mistrovské 
utkání 4. a 5. třída na zimním 
stadionu ve Velké Bíteši proti HC 
Kometě Group.
HHK VM 4. třída – HC KOME-
TA GROUP 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)
Branka a nahrávka HHK: Sedlák 
(Bar tes). Sestava HHK: Juda 
– Báňa, Janoušek, Karásek, 
Dundálek – Slabý, Bartes, Sedlák 
– Juráček, Úlovec, Třeštík – Loup, 
Miller, Kocián. Vyloučení: 3:4. Vy-
užití: 0:1. Střely na branku: 11:24.
HHK VM 5. třída – HC KOME-
TA GROUP 1:9 (0:3, 1:4, 0:2)
Branka a nahrávka HHK: Mynář 
(Strnad M.). Sestava HHK: Vi-
tešník – Smažil, Kampas, Bezák, 
Strnad T. – Strnad M., Čermák, 
Mynář – Tlapák, Mičánek, Ti-
chý – Šilpoch, Joura. Vyloučení: 
1:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 
13:33.                                      -hhk-

FC VM st. dorost – HFK Třebíč 
0:3 (0:1)
Rozhodčí: Reich – Jurka, Teplý. Se-
stava: Pokorný – J. Večeřa, Kerouš, 
Z. Večeřa, Nožička (69. Mucha) 
– Liška, Budzinský, E. Smejkal, 
Kaminaras (39. Kozuň) – Denev, 
Koníř (72. Horký)
První vzájemné derby na úrovni 
hlavních dorostů se konalo v so-
botu na Tržišti za krásného počasí. 
Bohužel nám tento zápas vůbec 
nevyšel a soupeř nás překonal naší 
vlastní zbraní, a to včasným a dů-
razným „pressingem“ a dobrým 
výběrem místa.
Po několika našich šancích hned 
v úvodu se v 19. minutě trefi l do 
černého soupeř, kdy ho naše obra-
na nechala vystřelit ze 30 m a na 
mokré trávě prošel míč gólmanovi 
pod rukama do sítě. Tento fakt nás 
nesrazil do kolen a snažili jsme se 
vyrovnat. Dvě střely jen minutu po 
sobě vyslal Budzinský, ale obě šly 
mimo branku. V 36. měl větší šanci 
soupeř z Třebíče, ale taktéž do boč-
ní sítě branky. V závěru poločasu 
poslal ještě parádní centr do vápna 
po samostatném úniku Koníř, ale 
míč jen prošel bez teče přes bran-
koviště. Do druhého poločasu jsme 
nastoupili s odhodláním zlepšit 
pohyb po hřišti a hlavně se zlepšit 
střelecky. Ale nakonec zůstalo jen 
u přání. Ve 48. minutě přišel druhý 
trest v podobě druhé branky, kdy se 
naši hráči místo dlouhého odkopu 
snažili kombinovat ve vápně, přišli 
o míč a přes dorážku bylo 0:2. V 58. 
minutě přišel poslední trest a třetí 
gól do naší sítě. Poté už šlo z naší 
strany o velkou křeč.              -sme-
FC VM ml. dorost – HFK Třebíč 
1:7 (0:4)
Branka: Polák. Sestava: Homola 
– Partl, Kubec, Kozuň (64. Ma-
loušek), Wasserbauer – Miškela 
(37. Hladík), Stávek (41. Pospíšil), 
Polák, Stupka (47. Minařík) – Ku-
řátko, Liška. 
Hned ze začátku utkání jsme hos-
ty rozebrali a ve 2. min. už jsme 
kopali penaltu. Tu jsme bohužel 
neproměnili. V 5. minutě jsme 
kolmicí dostali míč za obranu. 
Brankář hostí se před velkým váp-
nem srazil s obráncem, toho využil 
Liška a přeloboval zbytek obrany 
a vstřelil regulérní branku. Jenže 
pan sudí odpískal míč rozhodčího 
a branku neuznal. Pak už jsme vů-
bec nezvládli utkání a výsledek ho-
voří za vše. Jedna chyba za druhou 
a hosté si dělali, co chtěli.         -kub-
FC VM st. žáci – Havlíčkův Brod 
B 7:0 (3:0)
Rozhodčí: Žilka. Střelci branek: 
44., 54. a 69. Polanský, 11. a 62. 
Ráček, 12. Pokorný, 22. Bradáč. 
Sestava: Řeháček – Pazderka 

(36. Krejčí), Štefka, Rosický (36. 
Voneš), Bradáč – Bárta (50. No-
votný), Pokorný, Ráček, Chytka 
– Polanský, Komínek. 
Domácí chtěli odčinit porážku 
z minulého kola a do soupeře se 
pustili hned od začátku. První 
branky se diváci dočkali v 11. mi-
nutě, Pokorný potáhl míč, nahrál 
volnému Ráčkovi, a ten nadvakrát 
překonal brankáře Kubáta. V 12. 
minutě vybídl krásnou přihráv-
kou Polanský Pokorného, který 
s přehledem zvýšil na 2:0. Krásný 
moment utkání přišel ve 22. minu-
tě, kdy se z 25 metrů krásně střelou 
pod břevno trefi l obránce Bradáč. 
Do druhého poločasu jsme udělali 
hned dvojnásobné střídání, ale na 
hře se to neprojevilo. Ve 44. minu-
tě poslal míč mezi obránce Ráček, 
ten si zpracoval Polanský a střelou 
brankáři mezi nohama zvýšil na 
4:0. Svou druhou branku v utkání 
přidal kanonýr domácích Polanský 
v 54. minutě po přihrávce od Pokor-
ného. V 62. minutě utekl po křídle 
Polanský, nahrál před branku, na 
míč si naběhl Ráček a střelou k tyči 
nedal brankáři hostí šanci. Poslední 
branka utkání přišla v 69. minutě, 
kdy utekl obráncům Komínek. Byl 
sražen v pokutovém území, roz-
hodčí nařídil pokutový kop. Míč si 
postavil Polanský a tvrdou střelou 
k tyči uzavřel skóre utkání.   -dek-
FC VM ml. žáci A – FC Slovan 
Havl. Brod B 6:1 (4:0) 
Rozhodčí: Žilka. Branky: 3× Rá-
ček, Novotný, Vokurka, Liška R. 
Sestava: Hladík – Hibš, Novotný, 
Jůda, Špaček – Chalupa, Pro-
cházka, Ráček, Bačák – Liška R., 
Vokurka. Střídali: Krčál, Kožený, 
Kurečka
Od úvodních minut domácí zavřeli 
hosty na jejich polovině a vytvořili 
si mnoho šancí. Z nich dokázali 
v prvním poločase čtyřikrát skó-
rovat. Nejprve se trefil Novotný 
a o chvíli později Vokurka. V zá-
věru první půle 2× skóroval Ráček. 
I ve druhém poločasu byli naši žáci 
jasně lepší a přidali další dvě bran-
ky. Pátou branku vsítil Liška a šes-
tou Ráček. Hosté korigovali těsně 
před koncem zápasu na konečných 
6:1 pro naše žáky.
FC Náměšť n. Osl. – FC VM ml. 
žáci B 2:3 (1:1)
Rozhodčí: Franc. Branky: 2× Šmíd, 
Liška R. Sestava: Kučera M. – Cha-
lupa, Smejkal, Hlávka R., Minařík 
– Pištora, Singer, Klimeš, Šmíd 
– Liška, Chevalierová. Střídali: Hýl, 
Nevídal, Kavalec, Vokurka, Pro-
cházka. V utkání velmi dobré úrov-
ně se oba týmy vystřídaly ve vedení. 
Rozhodnutí padlo v poslední mi-
nutě zápasu, kdy po rohovém kopu 
Chalupy skóroval Šmíd.       -kol-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Poruba soupeř 
se z důvodů žloutenkové karantény 
nedostavil, o osudu utkání rozhod-
ne sportovní komise ČSH. 

Divize mladší žáci
Sokol VM – Juliánov 10:7, 9:17 
(2:6), nájezdy 11:4
Výkony jako „na houpačce“ zazna-
menali trenéři mladších žáků. Nej-
prve po slabším úvodu první části 
museli domácí dotahovat náskok 
soupeře (0:2, 5:2). Až zvýšené úsi-
lí bylo korunováno brankově a po 
zaznění zvukového signálu i bodo-
vě. Druhá část již byla naopak plně 
v režii soupeře, jenž měl účelnější 
hrou a vyšší efektivitou střelby jas-
ně navrch. Závěrečný rozstřel pak 
lépe zvládli Velkomeziříčští. 
Hráli: Macoun F. – Veselý J. (7), 

Lečbych J. (5), Holub J. (3), Janíček 
M. (2), Stupka T. (1), Fiala M. (1), 
Drápela V., Svoboda F., Ambrož M., 
Sobotka J., Pažourek L. Trenéři Ja-
níček, Šidlo. 

Divize starší žáci
Sokol VM – Juliánov 23:35 (9:19)
Herně i fyzicky lépe vybavený sou-
peř dokázal již od úvodních minut 
snadno rozebírat domácí defenzivu 
(2:9, 3:13). I přesto, že již v prvním 
poločase ztratili Brněnští jednoho 
z tvůrců hry (červená karta za 
nesportovní chování!!!), dokázali 
si udržovat individuálními prů-
niky dostatečný brankový odstup 
a v utkání excelovali. 
Hráli: Brabec J. – Svoboda J. (12), 
Juránek J. (5), Veselý J. (4), Pospíšil 
M. (2), Horák P., Fiala M., Holub J. 
Trenéři Janíček, Šidlo.          -záv-

HÁZENÁ – MLÁDEŽ

Dva uplynulé víkendy byly pro at-
lety a kuželkáře z TJ DS Březejc ve 
znamení sportovního boje na kol-
bištích v  Bílině a Nové Pace. Kon-
cem září měřili své síly s ostatními 
borci na podzimní atletice Spastic 
Handicap, právě na severu Čech 
v Bílině. Výkony všech zúčast-
něných byly standardní, ovšem 
Petra Pokorná, nová tvář březejcké 
atletiky (hodům a vrhům se věnuje 
od dubna 2008), vybojovala svým 
výkonem 5,05 m v hodu diskem 
bronz. Zapsala se tak mezi ostatní-
mi zúčastněnými diskařkami jako 
potencionální adeptka na vítězství 
nejvyšší. Nutno ještě podotknout, 
že Petra je kadetka a šest ostatních 
sportovkyň jsou již ženy.
Ve druhém zmiňovaném víkendu 
probíhalo v Nové Pace 3. a 4. kolo 
smíšených družstev a MČR jednot-
livců v závěsném kuželníku Spastic 
Handicap. Naši jednotu reprezen-
tovala dvě družstva, a to březejčtí 

Medvědi a Mravenci. Družstvo 
Medvědů bylo složeno ze čtyř hrá-
čů, Mravenci tentokrát soutěžili 
jen ve třech. Závěsný kuželník je 
obdobou ruského kuželníku, kdy 
se zavěšenou koulí shazuje devět 
kuželek, a to buď do plného počtu, 
nebo dorážkou. Tento sport má 
v TJ DS Březejc dlouholetou tradi-
ci. I tentokrát Medvědi ukázali, že 
se rvou o vítězství jako opravdové 
šelmy a získali krásnou stříbrnou 
medaili. V dalším klání, které pro-
běhne příští rok v únoru v Janských 
Lázních, budou tedy Medvědi bojo-
vat o postup z druhé do první ligy 
(jsou celkem tři). Mravenci se také 
snažili a své čtvrté místo z 2. kola 
obhájili i nyní. Takže co dodat na 
závěr? Jen tak dál, milí sportovci 
z TJ DS Březejc, jste všichni úžasní. 
Přes svůj těžký handicap se rvete 
všichni jako medvědi a já před vámi 
smekám.

-šli-

ATLETIKA SPASTIC HANDICAP

Zleva na vozíku Radek Urbánek, Jana Pavlíková, Martin Fajkus a stojící 
Jana Slavíková, Radka Kolomazníková, Katka Hanusová a Petra Pokor-
ná.                                                                           Foto: Monika Šlitrová

Ve dnech 4. – 5. října se v Nové 
Pace konalo 3.a 4. kolo jednotlivců 
a družstev v závěsném kuželníku 
o mistra České republiky. Druž-
stvo z Velkého Meziříčí odjíždělo 
na toto klání jako favorit skupiny C 
s náskokem více jak 50 bodů, které 
si vybojovalo na jarních závodech 
v Janských Lázních. Sobotní 3. kolo 
nedopadlo podle představ závodní-
ků, ale náskok na druhého v pořadí 
37 bodů a tím i postup mělo druž-
stvo z Velkého Meziříčí stále ve 
svých rukách. V první polovině 
4. kola zabojovalo ze třetího místa 
družstvo TJ Nola Teplice a trochu 
nečekaně stáhlo ztrátu jak na dru-
hého tak i na družstvo z Velkého 
Meziříčí. Velkomeziříčští, trochu 
otřeseni, na to nedovedli odpově-

dět a v celkovém součtu po čtyřech 
kolech skončili s počtem 1353 bodů 
na 2. místě se ztrátou 5 bodů na ví-
těze. Slibný náskok naše družstvo 
neudrželo a nejenom, že odjíždělo 
zklamáno, ale uvažovalo se o sesta-
vení nového družstva. Podmínkou 
bylo postoupit, a to se bohužel 
nepodařilo. Druhé místo v České 
republice je krásné a doufejme, že 
příští rok Velkomeziříčští zabojují 
a s možností trénování ve Žďáře 
nad Sázavou si postup do druhé 
ligy vybojují a na další závody 
budou z Velkého Meziříčí odjíždět 
už dvě družstva. Poděkování patří 
sponzorům za fi nanční podporu, 
která byla využita na dopravu, 
a mediálnímu partneru týdeníku 
Velkomeziříčsko.                  -char-

Přípravka: D. Rožínka – Bory 
9:2 (3:1) 
Dorost: Pohledec – Bory 3:0 (2:0) 
Bory B – Olší 1:1 (0:1) 
S nimi jsme měli vždycky herní 
problémy a bylo tomu tak i teď. 
Naši branku střelil S. Coufal. 
Svratka B – Bory A: 4:3 (2:2) 
Diváků jen 50 (tam se na fotbal 

nechodí). Svratecké „letiště“ bylo 
opět dobře připraveno. Ale my 
jsme v poslední době v mírném 
hráčském útlumu. Kupodivu zdálky 
pěkně střílel A. Krčál a také typic-
ky Milan Špaček. Domácí však leh-
kými brankami srovnali. Ve druhé 
půli nás zaskočili tvrdou střelou do 
tyče, ale potom dvě lehké branky 
přidali. Jenom A. Zikmund trochu 
krutou prohru zmírnil.        -ochr-

BENFIKA

Slavoj Třešť – FC VM B 2:4 (1:1)
Střelci: 38. Mikeš (PK), 75. F. 
Svoboda – 6., 65., 90. Dufek, 52. 
Kaf ka. Sestava hostí: Kučera 
– Invald D., Kružík, Střecha Lad., 
Halámek – Jedlička, Netolický, 
Trnka, Kafka – Beran (77. Pól), 
Dufek (90. Souček). ČK: 41. Rod 
(Třešť). Rozhodčí: Klement – Jirsa, 
Nenadál P.
Benf ika začala v Třešti nad 
očekávání výborně – přibila od 
úvodních minut domácí před jejich 
branku a již v šesté minutě se moh-
li Velkomeziříčští radovat po střele 
Dufka. Třešť ale postupně zvedla 
hlavu a začalo se hrát „nahoru-do-
lů“. Domácí dominovali zejména 
při nebezpečných standardních si-
tuacích, jednou mířili těsně vedle, 
podruhé napálili tvrdou hlavičkou 
tyč. Právě, když naše rezerva 
znovu přebírala iniciativu, zůstal 
po skrumáži při rohovém kopu 
v malém čtverci hostí ležet Střecha 
a kapitán Kružík zakopl odvráce-
ný míč, v domnění, že jej domácí 
musí jednoznačně vrátit. Jenže ti 
udělali pravý opak – bleskurychle 
vhodili aut, brankář Kučera chvíli 
nevěděl, jestli má protestovat nebo 
likvidovat spolu s obránci vylože-
nou příležitost Třeště… Nakonec 
ze všeho rezultovala penalta, kterou 
s přehledem přetavil ve vyrovnání 
domácí Mikeš. Pouhé tři minutky 
poté ovšem třešťský stoper Rod 
evidentně srazil tělem ve velkém 
čtverci unikajícího štírka Dufka 
a pokutový kop se konal i na druhé 
straně. Jenže Benfi ka letos penalty 
nedává (tato byla třetí neproměněná 
v řadě) a domácí matador Jindřich 
polovysokou střelu kryl. Nutno 
ovšem podotknout, že výše uve-
dený nedovolený zákrok znamenal 
pro třešťského Roda také druhou 
žlutou kartu a předčasný odchod 
do sprch… Proti deseti se Benfi -
ka zmarněnou „pentlí“ nenechala 
otřást, to spíše domácí zmateni 

zahráli „ofsajd systém“ tak doko-
nale, že na jejich branku postupo-
vali zcela sami Dufek s Beranem. 
Strážce domácí svatyně ale vystihl 
úmysl prvně jmenovaného a lapil do 
rukavic jeho přihrávku „pod sebe„. 
Do kabin se tudíž odcházelo stále 
za nerozhodného výsledku. 
Po přestávce nemínila Třešť ani 
v deseti bránit, naopak vysunula 
svoji hru na půli hostí, za což ji stihl 
brzy trest. Na křídle se uvolnil Trn-
ka a jeho fi ligránský centr proměnil 
těžkým volejem z běhu ve vedoucí 
gól naší rezervy Kaf ka. Třešť 
útočila dál, a to byla voda na mlýn 
Benfi ky – dvakrát v samostatném 
brejku zastavil „motorku“ Dufka 
praporek pomezního, ale potřetí 
zůstal dole, a to znamenalo uklid-
ňující třetí gól v síti Třeště. Pak už 
hosté mohli hrát to, co potřebovali 
– zodpovědně bránit a čekat na dal-
ší brejky – ty přišly, ale v naprosto 
jasné přiležitosti nedal Trnka a jen 
rohem skončil osmdesátimetrový 
sprint s míčem po rohu domácích 
v podání obránce Invalda. Beran 
následně v další velké šanci hla-
vičkoval jen do brankáře, a tak 
uhodilo na druhé straně. Po ztrátě 
míče na půli soupeře a následné 
nevinně vyhlížející akci domácích 
se na velkomeziříčské šestnáctce 
uvolnil střídající domácí F. Svoboda 
a ranou k tyči nedal Kučerovi šanci. 
Rázem bylo o co hrát a nervy tekly... 
Střídající Pól předvedl rovněž pade-
sátimetrové sólo z půlicí čáry, aby 
jej v koncovce vychytal Jindřich, 
pak kopala Třešť „nekonečnou“ 
sérii rohových a přímých kopů. 
Thriller ukončila v 90. minutě 
„tryskomyš“ ve velkomeziříčském 
dresu a muž zápasu Dufek – unikl 
po křídle a když si domácí brankář 
znovu nakročil pro přihrávku „pod 
sebe“ poslal mu jej podél bližší 
tyče do sítě. Dokonal tak hattrick 
a odpálil gejzír oslav tak dlouhou 
a toužebně očekávaného vítězství 
našich barev. 

-kre-

Nábor mladých hokejistů
Horácký hokejový klub zve kluky i holky ročníku 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-
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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

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

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

 4. 11. přednáška Botswana Klára Dvořáková

11. 11. přednáška Pěší pouť do Santiaga de Compostella Jiří Michlíček

18. 11. přednáška Značení středověkých hranic mezi Čechami a Moravou Jaroslav Nesiba

25. 11.  přednáška Jihozápadní USA – Kalifornie, Arizona, Utah, Nevada VGS – video

 2. 12.  přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala

 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala

30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

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)
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-

Pondělí 27. října 2008, předsálí JC, 17–21 hodin

Určeno pro žáky ve věku 12–15 let. Vstupné: 35 Kč

KINO JUPITER CLUB

VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŘÍJEN 2008
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první předsta-
vení divadelní sezóny 2008–2009 pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 22. října 2008 v 19 hodin

Bláznivá komedie v níž na prvním místě jsou šansony, chore-
ografi e a zábava – parodie operetky. Svět komedie je zaplněn 
svéráznými postavami a postavičkami, z nichž naprosto výji-
mečnou komediální postavou je Moriniho dcera Annabella, 
která je handicapována zážitkem z dětství – není schopna normálně 
komunikovat – vydává jen skrumáže zvuků, jimž rozumí pouze věrný 
majordomus Kajetán. Morini, majitel podniku na výrobu obuvi, pořádá 
okázalý večírek pro vybrané hosty, aby získal investory pro nový proto-
typ „Badaboty“ – samozouvací jezdecké boty. Nejžhavějším kandidátem 
je hrabě Jean-Patrick Lagardiere, který, pokud jej vynález zaujme, by 
se mohl stát akcionářem fi rmy a svými kontakty rozšířit trh pro jejich 
výrobky. Proto se Morini s manželkou opravdu usilovně snaží, aby vše 
bylo naprosto dokonalé, ale kdo dokáže říct, kdy a proč se věci vymknou 
z rukou a roztočí se kolotoč burleskních situací, která samozřejmě, jak už 
to v takových komediích bývá, vyústí do happyendu.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.

Středa 15. v 19.30 hodin
KONEČNĚ SPOLU
Chtěla dítě, má ho mít.
Devětatřicetiletá učitelka z New Yorku April měla poslední rok pocit, 
že konečně dala svému životu řád. Jenže manželství, na kterém si tak 
zakládala, najednou krachuje – manžel Ben totiž prohlásí, že šlo o omyl, 
a opustí ji. Šokovaná, raněná a bezdětná skoro-čtyřicátnice s biologic-
kými hodinami hlasitými jako budík po babičce má pocit, že rozchodem 
s manželem přišla o poslední šanci pořídit si vysněné miminko. K tomu 
ještě musí řešit problémy ze svého dětství. Její adoptivní matka umírá 
a April se setkává se svou biologickou matkou, velmi energickou a velmi 
výstřední Bernice. A aby toho nebylo málo, vypadá to, že „sex na roz-
loučenou“ s manželem asi nezůstal bez následků.
Dokáže April pod tlakem okolností najít novou životní rovnováhu? 
V hlavní roli H. Hunt, C. Firth, M. Broderick. Romantická komedie 
USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 96 minut

Sobota 18. v 19.30 hodin
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Zlo se právě probudilo.
Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté písečné duny 
a společně s olympioniky se vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. 
Rošťácký dobrodruh Rick O’Connell bude zase chránit svět před zlem, 
které přestalo respektovat nápis na vlastním náhrobku, kde stojí klasické 
„Odpočívej v pokoji“. Režie R. Cohen. Dobrodružný fi lm USA.
Mládeži přístupný, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 111 minut

Úterý 21. v 19.30 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Příběh se odehrává přesně devatenáct let po Poslední křížové výpravě, 
v době rodící se studené války. Indiana Jones je v něm profesorem archeo-
logie na prahu penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze všeho nejvíc 
užívá klid. Staré instinkty se v něm probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy 
vedoucí k legendární Křišťálové lebce a hlavně informace, že po tomto 
údajně mocném artefaktu prahnou sovětští agenti. Režie S. Spielberg. 
V hlavní roli H. Ford, C. Blanchett. Dobrodružný fi lm USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 64, 66 Kč 122 minut

Středa 22. v 17.30 hodin
SEZNAMTE SE S DAVEM
Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý.
Malému Joshovi, který je vášnivým astronomem, padne do akvária me-
teorit a záhy na Zemi přistane vesmírná raketa. Mimozemská posádka 
má pomocí meteoritu odsát pro záchranu své planety všechnu pozemskou 
vodu. Kapitánem mrňavých astronautů je Dave (Eddie Murphy), který si 
naši Zemi zamiluje a nechce ji na rozdíl od druhého důstojníka zničit. 
Rodinná dobrodružná komedie USA, český dabing. 
Vstupné: 64, 66 Kč 91 minut

Sobota 25. v 17.30 a 19.30 hodin
MÁJ
Film na motivy básně Karla Hynka Máchy. Slavná báseň Karla Hynka 
Máchy Máj i reálný příběh, z něhož vychází, inspirovaly fi lmaře F. A. 
Brabce k natočení stejnojmenného fi lmu. Jeho základem je tragický osud 
milostného trojúhelníku syna – loupežníka Viléma , otce – zde větrného 
mlynáře Schiffnera a jejich společné milenky Jarmily. 
Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve fi lmu Máj na pozadí 
přírody – démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe 
vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi. Film zaujme přede-
vším silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou kamerou 
a moderní fi lmovou hudbou – spojením kytarových partů skupiny Support 
Lesbiens a velkého symfonického orchestru. Hrají: J. Tříska, M. Stropnický, 
J. Kukura, S. Lehnertová. Režie: F. A. Brabec. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 76 minut

Středa 29. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Nejlepší fi lmová pohoda letošního léta!
Ve fi lmu zazní spousta nádherných písní legendární švédské skupiny ABBA.
V hlavní roli M. Streep, P. Brosnan a další. Muzikál Velké Británie, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 108 minut

Čtvrtek 30. v 19 hodin
Filmový klub
ĎÁBLOVA DÍLNA
Mládeži přístupný do 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 98 minut

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a Jiří Smolík
vás zvou na taneční večer
s písničkami z pořadu

„Co čas neodvál“
melodie 50.–80. let

Hrají: Jupiter a Kozénka Band
Moderují: Lidka Vidláková, Jiří Smolík

Zpívají: A. Bednářová, V. Novotná, M. Čech, 
L. Polášek, J. Smolík

Sobota 15. listopadu 2008, velký sál, začátek 
ve 20 hodin

Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě, stolová úprava
Rezervace vstupenek tel. 566 52 45 72 nebo na program. 

oddělení Jupiter clubu, program@jupiterclub.cz

DIVADLO PALACE

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

Úterý 16. prosince 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

George Schneider, dvaačtyřicetiletý spisovatel se nemůže vyrovnat se 
smrtí manželky Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu je: 
„Žádné Barbary už na světě nejsou“. Z tohoto bolestivého dna se mu 
svým laskavým a osobitým humorem poněkud svérázným způsobem 
snaží pomoci jeho mladší bratr Leo.
Hrají: David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská, Martina Hu-
dečková
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Omlouváme se za zrušení divadelní hry Kachna na pomerančích. 
Vzhledem k časovému vytížení obou hlavních protagonistů, nejsme 
schopni dohodnout oboustranně vhodný termín.
Pokud bude představení na repertoáru divadla v příštím roce,
budeme se snažit ho uskutečnit.

Děkujeme za pochopení. Zuzana Herodesová

Změna vyhrazena!

18. 10. Trnava – BAGR 25 let
 + Petr Kapinus 
24. 10. Heraltice
25. 10. Kralice
27. 10. Lipník

Výherci soutěže o nové dvojcédéčko Bagru
Správná odpověď na soutěžní otázku: Na kterém CD kapely Bagr se 

objevila skladba Dům, kde láska stále spí? zní: CD Odpusť. 
Výherci jsou: Eva Šanderová, Iva Kuřátková, Karel Fic.
Výhercům gratulujeme.                                                                 -red-

Pavel Kotrba: 
Z Kraje

Cítím z toho Kraje
/staře řečeno/
Býti mlád,

vůně tendencí
týrat koně
vlaze se vlámat
do hřbetu
a shýbat se společně
pro plevné zrno,
než se vzduje
v slabinách

starat se v něčím
klínu
tak zahnat hlad

snad sníst celou peřinu
pak
vrhnout na hřívu
úplně nahou.

Lenka Požárová: 
Voják a slunečnice…
Verboval vítr
do paží kluzáků

voskoval křídla
tažné vážce

do vlásečnic
si vléval cín

ať i slunce
ztěžkne
na oprátce

večera

kdy prostřelil
první
slunečnici

– pohřbil ji

do copu dítěti

pak podkopl
si stolec
pod jabloní

a uzřel

– odletí

při tryznách 
hmyzích
Ikarů

Jana Boháčková: 
Křišťálová noc

Prohlásili,
že jenom střepy
mohou zůstat celé

zabili odrazy
ve výkladech snů
rozkradli skleněné fi guríny,

které po nocích tančily charleston
v posteli rozměrů dosud nevída-
ných
Navzdory všem kreacím
zůstalo ustláno
předválečné lože vojáka

kolébka dlabaná z vonícího dřeva
zhoupla se osmkrát
na všechny světové strany
potom se odporoučela k zemi

Polštář si přivlastnil plamen lu-
cerny
rozžaté za svítání
Je stejně zbytečná jako blábolení 
fi lozofů
o výhodách války
či lékařské spory nad léčbou srdce
které popraskalo žárem vychlá-
dání

Stmívá se
plamen pozřel olej lucernu i lůž-
koviny
dítěti zbývá chladný kout a strach
z hřejivé náruče trocha špíny
která dusí

Sára Marangoni: 
Myší mejdan

Když jsou myši samy doma,
pořád jenom piští,
dostanou chuť na kus sýra,
do kuchyně sviští.

Už se kradou do lednice,
už berou kus sýra,
malý myšák nenasyta
drobečky si sbírá.

V myší díře, tam u spíže,
je tam velká párty,
na oslavu přidal se
sám starý myšák Márty.

Všechny mamky myšky pečou,
mladí jedí sýr,
tam v té díře vedle spíže
vládne klid a mír.

(Dokončení ze strany 2.)

Vítězné básně soutěže Prvotiny
Městské knihovny Velké Meziříčí
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Blahopřání

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

která se uskuteční 18. října 2008 v sále hasičské zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje skupina F. K. Music Františka Kratochvíla. 
Začátek je ve 20 hodin.
Občerstvení a točené pivo zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

NETRADIČNÍ VÝSTAVA

KNIHA A JÁ
PŘEDSTAVUJE 

DO 30. 10. 2008

JAKO ČTENÁŘE

VÝZNAMNÉ ZDEJŠÍ OSOBNOSTI

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ.

Osloveni byli velmi známí
radní, zastupitelé, podnikatelé, ředitelé.

Položili jsme jim tyto otázky:
Které knihy mě ovlivnily?
Kde a kdy nejraději čtu?

ZAJÍMÁ VÁS, KDO A JAK ODPOVĚDĚL?

Tak tedy neváhejte a přijďte!

První český Národní cirkus Jo-Joo přiváží
Sedm statečných!

Po dvou letech se První český Národní cirkus Jo-Joo vrací do Velkého 
Meziříčí v čele s majitelem a principálem Jaromírem Joo. Ten připravil pro 
návštěvníky velkolepou premiéru unikátního vystoupení smíšené drezú-
ry pum amerických, poníků, bernardýna a makaka medvědího společně 
s kovbojskými hrami. Vystoupení, o něž je již nyní ohromný zájem na 
mnoho vánočních galapředstavení  v celé Evropě, uvidí ve světové premi-
éře právě návštěvníci z Vysočiny. V dalších vystoupeních zhlédnete řadu 
netradičních vystoupení. Jako je lidský červík Slinky nebo žonglérská a  
taneční show v podání více jak 2 m vysokého smrťáka. Mezi excelentní 
a vrcholné výcviky patří drezúra tygrů, kteří jsou cvičeni pouze hlasem 
a pohybem rukou. Z artistických špiček jmenujme plastickou akrobacii 
v podání Khaliuky z mongolského Ulánbátaru nebo vystoupení na visuté 
hrazdě Nataliji Olkhovsky z ukrajinského Charkova.

Absolutní novinkou je pak vystoupení s názvem Mauglí a Tarzan 
v podání dvou osmiletých chlapců Jaromíra a Patrika Joo. Jde o akrobacii 
na vertikálních kurtách.

Více jak 120 minut artistické a drezérské show s bohatou kostýmní 
výpravou, scénickou hudbou, laserovou show a zpět-
nou projekcí – to je letošní podzimní program Prvního 
českého Národního cirkusu Jo-Joo s názvem Sedm 
statečných. 

Místo hostování:
Velké Meziříčí – Čechovy sady 
22. 10.–26. 10. 2008
Představení ve všední dny od 17 a o víkendu
od 14 hodin. Pokladna otevřena denně od 9 hodin. 
Zoo otevřeno denně od 10 hodin.
Vstupné od 160 do 260 Kč, dětské vstupné od 3 do 12 let.
Děti z dětských domovů, stacionářů a handicapovaní – vstup zdarma 
vč. doprovodu.

Soutěž s cirkusem Jo-Joo
Pro malé milovníky manéže, dravých šelem a klaunů připravil týdeník 

Velkomeziříčsko spolu s Národním cirkusem Jo-Joo soutěž o hodnotné 
ceny. 

Nakreslete obrázek zvířete, které je pro cirkus Jo-Joo typické a po-
šlete jej na adresu týdeníku Velkomeziříčsko (naleznete ji v tiráži nebo 
na www.velkomeziricsko.cz) do 18. října 2008. 

Tři výherci si odměnu vyzvednou v redakci týdeníku 22. října.  -red-

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na 

Prodej: 15. a 16. 10. 9–12 hodin
Výdej věcí zpět: 20. 10. 9–12, 13–16 hodin
 21., 22. 10. 9–12 hodin
Bližší informace na tel. č. 777 183 388.

Jak krásná léta letí, tak už pomalu utíká čas,
kdy naše milá maminka, babička a prababička
oslaví krásných 80 roků zas. 
Hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody, 
ať nechodí do té pitomé hospody. 

Dne 17. října oslaví své krásné 80. narozeniny paní 

Františka Kotková
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta 

přeje dcera Anna, vnoučata a pravnuk Ríša. 

Dnes, 15. října 2008, oslaví své 70. 
narozeniny naše milá maminka 
a babička, paní 

Blažena Kučerová 
z Bohdalce, 
rozená Křížová z Vídně. 

Do dalších let hodně zdraví, spo-
kojenosti a Božího požehnání přejí 

synové Stanislav a Pavel
a dcera Irena s rodinami.

V neznámý svět jste odešli spát, 
zaplakal každý, kdo vás měl rád. 
Hvězdy vám nesvítí, 
sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíte, 
už není naděje. 

Dne 2. 8. 2008 uplynulo 32 roků, kdy nás navždy opustil náš tatínek 

Jan Budín 
a 18. 10. 2008 tomu budou dva roky, kdy od nás odešla naše drahá ma-
minka 

Hedvika Budínová.
Vzpomíná dcera Maruna s rodinou

Dne 16. 10. 2008 by se dožil 100 
roků pan 

František Doležal
ze Lhotek. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
děti s rodinami. 

14. listopadu 2008 v 18 hodin, Spin Bar – Areál zdraví
Kontakt: 732 787 053

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055,
příspěvková organizace
vás srdečně zve na

ve čtvrtek 23. 10. 2008
Program:
 8.00–12.30 možnost návštěvy v běžné výuce v jednotlivých
 třídách
15.00–16.00 akademie žáků v tělocvičně školy
16.00–18.00 prohlídka tříd a odborných učeben s doprovodným 
 programem, občerstvení ve školní jídelně, prezen-
 tace fotografií v počítačové učebně, žáci 7. A zahrají
 pověsti o Velkém Meziříčí

pořádá v roce 2008/2009 kurz

Aranžování a vazba květin:
▪ ve středu 23. 10. 2008 v 15.30 hodin
Základy aranžování
– dušičková vazba, živé i suché květiny

▪ ve středu 27. 11. 2008 v 15.30 hodin.
Adventní věnce – svícny

▪ ve středu 11. 12. 2008 v 15.30 hodin.
Vánoční aranžmá a dekorace nejen na vánoční stůl.

Kurz bude probíhat 1× za měsíc, materiál na kurz je možný použít svůj 
nebo zakoupit u lektorky. Z kurzu si vždy odnesete aranžmá ve fi nální 
úpravě. Další termíny kurzu budou uvedeny v lednu 2009. 
Bližší informace a přihlášky: Zuzana Dvořáková, mobil 777 183 388.

vás srdečně zve každé druhé úterý (v lichý týden) od 9.30 do 11.00 
hodin na

srdečně zve v pondělí 20. 10. 2008 v 9.30 hodin 

na besedu S MUDr. Marcelou Starou
na téma 
Prevence onkologického onemocnění v gynekologii.

21. 10. – Role, které v životě hrajeme – vždy a všude „máme
  nějakou roli“, víme o tom? A co s tím?
18. 11. – Poselství od rodičů – co nám naši rodiče zanechali za
  poselství a jak toto dál ovlivňuje náš život a výchovu
  našich dětí.
 2. 12. – Jak spolu v rodině komunikujeme – čím vším mluvíme,
  jak jasná je naše komunikace, jak rozhodně nekomuni-
  kovat.

Městská knihovna Velké Meziříčí
nabízí všem místním dlouhodobě i přechodně imobilním čtenářům 

knižní donáškovou službu.
Chcete ji vyzkoušet?
Udělejte tyto dva první krůčky:

1. Telefonická domluva
Projevte zájem na čísle 566 522 072 a domluvte si přesný den 
a čas naší návštěvy.

2. Osobní jednání před vašimi domovními dveřmi:
Vyplníme přihlášku čtenáře.
Uhradíte roční registrační poplatek 80 Kč dospělí či 50 Kč děti, 
studenti a důchodci.
Dohodneme termíny a četnost donášek nejlépe v úterý nebo 
čtvrtek 9.00–11.00.
Zvolíte si systém výběru max. 3 knih 
a) vymezení oblíbeného žánru 
b) výběr z nabídkového košíku
c) žádost o konkrétní titul či autora

Ponechejte další zařizování na nás:
► Doručíme vám knihy v dojednaných termínech.
► Odneseme již přečtené tituly k vrácení.
► Zpracujeme počítačový záznam o výpůjčce.

Nevyužijete nabídku
bezplatné knižní donáškové služby?
Rádi vám pomůžeme.

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
uvede

Pátek 28. listopadu 2008
v 19.30 hodin

Vstupné: v předprodeji 200 Kč, 
na místě 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek 
od 8. října 2008 na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.

Na koncertě zazpívá i dětský 
sbor ZUŠ Velké Meziříčí.

Vstupenky je nutno vy-
zvednout 24. 11. 2008,
nevyzvednuté vstupenky 
budou dány zpět do prodeje!

Změna vyhrazena!

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

KOPRETINA
centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí, Ostrůvek 288/2

Mlýny a mlynáři
beseda v Městském muzeu ve Velké Bíteši

Městské muzeum ve Velké Bíteši 
a pracoviště tradiční lidové kultury 
Muzea Vysočiny Třebíč vás srdečně 
zvou v úterý 21. října 2008 v 18 ho-
din do výstavního sálu bítešského 
muzea na Masarykově náměstí č. 
p. 5 na místní premiéru videodoku-
mentu Jiřího 
Michlíčka 
a redaktora 
Českého 
rozhlasu 
Region Pet-
ra Hladíka, 
natočeného 
na základě 
několikadíl-
né publikace 
Vladimíra 
Makovské-
ho Mlýny 
a mlynáři na 
Velkomezi-

říčsku. Následuje beseda s autorem 
knihy a tvůrci videodokumentu 
doplněná mlynářskými písněmi 
v podání zpěváčků národopisného 
souboru Bítešan za houslového do-
provodu Kamily Coufalové.

Bc. Ivo Kříž, ředitel muzea
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FOTBAL HOKEJ

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

VOLEJBAL

MSD sk. D 
SK Hulín – FC VM 3:0 (1:0)
Branky: Třasoň (42.), Stržínek 
(56.), Volek (90.). Rozhodčí: Pic-
maus, Rygel, Krasula, DS Sedlá-
ček, ž. k. 1:2 (Němec 76., Krejčí 
52.). Diváků 150. Sestava FC VM: 
Trnavský – Z. Mucha (46. Pánek), 
Galia, P. Mucha, Fober – Hort, 
Pokorný, Průša, J. Krejčí – Němec 
(85. Loup), Kratochvíl (65. Berka). 
Hulín byl od prvních minut aktiv-
nější, ale do střeleckých pozic jej 
hosté nepouštěli. Až ve 12. zahrozil 
Lacina nebezpečným průnikem po 
levé straně, jeho centr však obrana 
Velmezu dokázala zneškodnit. 
Levá strana domácích byla hodně 
nebezpečná a nadělala obraně hostů 
hodně starostí. Naštěstí pro ně se 
z toho resultovaly jen standardní 
situace, které obrana Meziříčí 
stačila odvracet. Hosté využívali 
každé příležitosti k protiakcím 
a několikrát se dostali do blízkosti 
branky soupeře. Chyběla však 
přesnost a důraz při zakončení. Ve 
37. si Trnavský v brance Velmezu 
oddechl, když po rohovém kopu 
nejvýše a s patřičným důrazem 
naskočil na míč Volek, ale prostor 
mezi tyčemi netrefi l. K tomu došlo 
až o šest minut později, kdy hosté 
zahrávali svůj první rohový kop 
tak nešťastně, že nabídli soupeři 
možnost jít do rychlého protiúderu 
a po další chybě na půlicí čáře inka-
sovali zásluhou Třasuně. Hned po 
přestávce se Hulín do svého soupeře 
s vervou pustil znovu, když ve 49. 
po šachové partii ve vápně nastřelil 
jeden z domácích útočníků tyč a do-

rážku dokázal Trnavský odvrátit na 
roh. Krátce na to se ke slovu dostali 
také hosté. Po rychlém přenesení 
hry zleva doprava se před domácím 
gólmanem ocitl jejich kapitán Hort, 
ale svého soka nepřelstil. Domácí 
odpověděli svou další šancí, která 
zásluhou Trnavského skončila 
rohovým kopem. To už se ale při-
blížila pro hosty smolná 56. minuta, 
kdy Stržínek zleva od autové čáry 
kopal trestný kop a jeho střílený 
centr, který bez jediného doteku 
prosvištěl celým vápnem, zapadl 
přesně za vzdálenější tyč, kam na 
něj gólman Velmezu nedosáhl. 
Hosté pak měli ještě jednu šanci vy-
křesat jiskřičku naděje na přijatelný 
výsledek, kterou měl na kopačkách 
po průniku Němce opět Hort, jen-
že jeho zblokovaná střela nemohla 
domácího brankáře ohrozit. Závěr 
patřil jednoznačně domácím, kteří 
svého zdeptaného soupeře dorazili 
v 90. třetí trefou.                   -ber-
 1. Šardice 11 8 2 1 22:6  26

 2. Líšeň 11 8 1 2 22:8  25

 3. Hulín 11 7 3 1 24:6  24

 4. Konice 11 7 2 2 20:15 23

 5. Vyškov 11 6 2 3 17:13 20

 6. Třebíč 11 5 4 2 12:8  19

 7. Žďár n. Sáz. 11 5 2 4 18:16 17

 8. Velké Meziříčí 11 4 1 6 17:21 13

 9. Rousínov 11 3 3 5 13:16 12

10. Vikt. Otrokovice 11 3 2 6 14:14 11

11. Ždírec 11 3 2 6  8:17 11

12. Protivanov 11 3 1 7  7:14 10

13. Boskovice 11 2 4 5 11:22 10

14. Rájec-Jestřebí 11 2 3 6  8:16  9

15. Napajedla 11 1 5 5  8:17  8

16. Mohelnice 11 1 3 7 10:22  6

Příští utkání v neděli 19. 10. 
v 10.15 Velké Meziříčí doma proti 
Rájci-Jestřebí.

Junioři přivezli z Hradce důležité 
body

Juniorům se sice nepodařilo z výcho-
dočeské metropole přivézt optimální 
plný počet bodů, rozhodně však ne-
zklamali a po dvou napínavých bi-
tvách se se soupeřem o body podělili. 
Slavia Hradec Králové – Spartak 
VM 3:2 (19, -21, 12, -23, 14) 0:3 
(-24, -18, -24)
První zápas se od začátku lépe 
vyvíjel pro domácí, vedli 1:0 a také 
2:1, když naši kluci pokazili třetí 
set, nakonec se však o všechno hrá-
lo v napínavém tie-breaku, který 
domácí zvládli lépe. Ve druhém už 
náš celek kráčel od úvodních výměn 
k vítězství. I když ani to nebylo jed-
noduché. Trenér Vašíček komento-
val oba zápasy slovy: „Doplácíme 
tak trochu na málo společných tré-
ninků. Část kluků trénuje v Jihlavě, 
část u nás a tak nám chybí souhra. 
Když to trochu přeženu, tak jsme se 
v prvním zápase sehrávali a v tom 
druhém už díky zlepšené souhře 
vítězili. Za zmínku určitě stojí, že ve 
druhém zápase nastoupil od začátku 
a vydržel až do konce na bloku náš 
odchovanec Vojta Sklenář.“
Sestava VM: Šimek, Málek, Trojan, 
Vrána, Veselý, Kliment, Dvořák, 
Sklenář
Ostatní výsledky: Nový Jičín 
– Olomouc 3:0, 3:0 Ostrava 
– Brno 1:3, 2:3 
Tabulka EX-JRI, sk. B po 3. kole:
1. Volejbal Brno 6 6 0 18:6  567:472 12

2. TJ Spartak V. Mez. 6 4 2 15:9  370:360 10

3. TJ Nový Jičín 6 3 3 10:10 442:430  9

4. DHL Ostrava 6 2 4 11:15 575:599  8

5. Slavia Hradec Král. 6 1 5  7:17 334:394  7

6. Fatra Zlín 4 2 2  9:7  359:342  6

7. SCM ČVS kadeti 2 2 0  6:1  173:133  4

8. UP Olomouc 4 0 4  1:12 233:323  4

Muži pokořili vedoucí celek
jenom jednou

V sobotu se hrálo v tělocvičně 
u kostela v rámci posledního pod-
zimního kola o první místo krajské 
dvojky. Vedoucí celek na svých 

kurtech dokázal naše volejbalisty 
dvakrát těsně porazit, a tak se opět 
předpokládal tuhý boj. 
Sp. VM – TJ Slavoj Pacov 3:2 
(-20, 20, -25, 22, 13) a 1:3 (24, 
-26, -19, -17)
Hosté přijeli v plné síle, v jejich dre-
su se v Meziříčí předvedl i Dominik 
Šesták, který ještě v minulé sezoně 
hájil naše barvy v dresu juniorů, 
hlavní hvězdou však byl Tomáš 
Rubáček, který přednedávnem ješ-
tě nastupoval v barvách Jihostroje 
České Budějovice na extraligové 
palubovky. Sympatické je, že se 
naši hráči svého soupeře nezalekli 
a byli mu rovnocenným soupeřem. 
K vidění byl kvalitní volejbal, 
v prvním zápase se rozhodovalo 
až v tie-breaku, který lépe zvládli 
naši hráči, v tom druhém náš celek 
obdivuhodně otočil nepříznivý stav 
úvodního setu a vytvořil si i dva 
setbaly v koncovce setu druhého, 
potom však již na hřišti kraloval 
soupeř. Z pohledu boje o druhé 
postupové místo do play-off, se 
přesto jedná o důležitý počinek.
Sestava VM: Havlíček, Homola, 
Plachetský, Hybášek, Kryštof, 
Kraus, Villert a Vittek.
Tabulka KP Vysočiny 2. tř. sk. B po 
sedmém kole zákl. části:
1. TJ Spartak V. Meziříčí 12 8 4 30:15 20

2. TJ Slavoj Pacov 10 9 1 29:10 19

3. TJ Slavoj Polná 10 6 4 21:17 16

4. TJ Jiskra Dobronín 10 2 8 12:28 12

5. SK Telč A 10 1 9  6:28 11

-kon-

DNES OD 18.00 HODIN DOMA 
PROTI ORLOVÉ

HC Břeclav – HHK VM 6:5 SN 
(2:1, 1:2, 2:2 – 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 5. Hrůza (Po-
pela), 13. Nohel (Kárný, Pazdera), 
37. Kárný (Balát), 50. Kroupa 
(Koš), Kárný (Nohel), 65. Pazdera 
– 4. Hudcovský (Konta), 32. Ne-
kvasil (Pálka), 36. Bula (Bukáček), 
44. Stráňovský (Kunstmüller), 55. 
Sobotka (Nekvasil). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec (Kočí) 
– Smejkal, Stráňovský, Konta, 
Vlašín, Heřmanský, Pálka, Plch 
– Konečný, Bukáček, Kunstmüller 
– Bula, Janda, Hudcovský – Sobot-
ka, Nekvasil, Foltýn – Krča. Roz-
hodčí: Ing. Martin Váňa – Tomáš 
Goňa, Pavel Obadal. Vyloučení: 4:
9, navíc Stráňovský (HHK) osobní 
trest 10 min. Využití: 1:2. Diváků: 
348. Střely na branku: 21:27.
Ostatní výsledky devátého kola: 
Vsetín – Pelhřimov 9:3, Prostějov 
– Přerov 2:4, Orlová – Nový Jičín 
4:3, Šumperk – Opava 3:5, Valašské 
Meziříčí – Žďár nad Sázavou 12:3, 
Šternberk – Uničov 4:2, Hodonín 
– Technika Brno 4:3.

HHK VM – HK Jestřábi Prostě-
jov 9:1 (4:0, 2:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 4. Stráňovský 
(Bukáček), 7. Hudcovský (Vlašín, 
Janda), 8. Konečný, 20. Kunstmüller 
(Stráňovský, Bukáček), 26. Bašnár 
(Dostál), 33. Bula (Hudcovský, 
Konta), 43. Kunstmüller (Bukáček), 
47. Bula (Janda, Konta), 56. Foltýn 
(Vlašín, Bula) – 38. Dostál. Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Betinec (Cha-
dim) – Smejkal, Stráňovský, Konta, 
Vlašín, Heřmanský, Pálka, Plch, 
Kochánek – Konečný, Bukáček, 
Kunstmüller, Bula, Janda, Hudcov-
ský, Sobotka, Bašnár, Dostál, Krča, 
Jánský, Foltýn. Rozhodčí: Úlehla 
– Ježek, Zídek. Vyloučení: 10:11, 
navíc Šimek a Dufek (oba Prostě-
jov) osobní trest 10 min. Využití: 
5:0, v oslabení 1:0. Diváků: 220. 
Střely na branku: 26:19.
Domácí rychle zapomněli na nepo-
vedený zápas ve Vsetíně a soupeře 
z Prostějova smetli z ledu rozdílem 
třídy. Skóre utkání otevřel už ve 
4. minutě Miloš Stráňovský, v 7. 
minutě ujel hostujícím obráncům 
Tomáš Hudcovský a díky špatné-
mu postavení Turka v bráně hostí 
neměl problém trefi t mezeru u jeho 
pravé tyčky – 2:0 a Turek byl po 

třech střelách, z nichž 2 skončily za 
jeho zády, vystřídán Švachem. Ten 
však udržel čisté konto jen něco 
přes minutu, Jan Konečný přidal 
třetí branku domácích a hosté byli 
na ručník. V poslední minutě úvod-
ní třetiny naši hráči přidali čtvrtou 
branku, v přesilové hře se po sou-
hře celé první formace trefi l Luboš 
Kunstmüller. Druhá dvacetiminu-
tovka se nesla v podobném duchu 
jako první, v 26. minutě zvýšil již 
na 5:0! nejmladší hráč v dresu HHK, 
Robert Bašnár. 33. minuta a souhra 
po ose Konta – Hudcovský – Bula 
v přesilovce 5 na 3 znamenala gól 
posledně jmenovaného a zvýšení 
na 6:0. Zimním stadionem se za-
čalo ozývat skandované DESET! 
Dvě minuty před koncem třetiny 
zaznamenal čestný úspěch hostů 
Petr Dostál, který jak se později 
ukázalo pokazil Peteru Betincovi 
čisté konto. V poslední třetině naši 
pokračovali v nastoupeném trendu 
a dál se hrnuli do útoku. V 43. mi-
nutě opět zafungovala spolupráce 
Bukáček – Kunstmüller, prvně 
jmenovaný zavezl ve vlastním 
oslabení kotouč až k bráně hostí, 
vrátil mezi kruhy Kunstmüllerovi, 
a ten tvrdou střelou podruhé v zá-

pase překonal gólmana jestřábů. 
47. minuta a další přesilovka 5 na 3, 
kdy byli vyloučeni dva hráči hostí 
ve stejném čase, přinesla zvýšení 
na 8:1, přesnou kombinaci zakončil 
do prázdné brányBula. Poslední 
hřebík do jestřábí rakve zatloukl 4 
minuty před koncem Foltýn.   -hhk-

Program na tento týden:
Středa 15. 10. HHK VM – HC 
Orlová, začátek utkání v 18.00 
hodin (ZS Velké Meziříčí)
Neděle 19. 10. HK Hokej Šumperk 
2003 – HHK VM, začátek utká-
ní v 17.00 hodin (ZS Šumperk)

Tabulka II. ligy sk. Východ:
 1. HC Valašské Meziříčí 9 8 0 0 0 1 55:30 24

 2. SHK Hodonín 9 7 0 0 1 1 31:22 22

 3. HC Slezan Opava 9 5 2 0 1 1 37:24 20

 4. HC ZUBR Přerov 9 5 1 0 1 2 37:28 18

 5. HC Slovan Orlová 9 4 3 0 0 2 37:32 18

 6. HC TJ Šternberk 9 4 1 0 0 4 31:35 14

 7. VSK Technika Brno 9 4 0 0 1 4 36:33 13

 8. HC Uničov 9 3 1 0 2 3 30:28 13

 9. HC Nový Jičín 9 3 1 0 2 3 31:31 13

10. SKLH Žďár n. Sáz. 9 3 2 0 0 4 28:36 13

11. VHK Vsetín 9 3 1 0 1 4 32:29 12

12. HHK Velké Meziříčí 9 3 1 0 1 4 38:36 12

13. Salith Šumperk 9 3 0 0 1 5 25:28 10

14. Spartak Pelhřimov 9 2 0 0 1 6 26:39  7

15. HC Břeclav 9 1 1 0 1 6 26:36  6

16. HK Prostějov 9 0 0 0 1 8 16:50  1

Krajský přebor I. třídy
ST Velké Meziříčí – Rouchovany 
10:4
Body: Říkovský Aleš 3,5; Sedláček 
Petr 2,5; Klíma Petr 2,5; Klíma To-
máš 1,5
Začátek sezony nám vyšel na vý-
bornou. Hosté, kterým jsme měli 
co oplácet z předešlých ročníků, 

So 18. 10. 13.15 – 14.45
Ne 19. 10. 14.15 – 15.45
So 25. 10. 12.45 – 14.15
Ne 26. 10. 14.15 – 15.45
St 29. 10.  9.30 – 11.00

TJ Sokol VM A – TJ Sokol Juliá-
nov 37:31 (14:16)
V sobotu odpoledne naše áčko hos-
tilo nepříjemně hrající tým z Brna 
a první minuty ukázaly, že se „po-
vinné“ vítězství nebude rodit lehce. 
Naši hráči se již několik zápasů po-
týkají se zhoršenou a málo agresiv-
ní hrou v obranné fázi. Hosté hráli 
v útoku pomalou házenou, nicméně 
vždy se dokázali, díky naší ospalé 
obraně, dostat až na hranici sedmi 
metrů, odkud přesnou střelbou ne-
dávali našemu brankáři příliš šancí. 
V útoku náš tým přesnou střelbou 
z dálky držel Roman Matušík 
a z postu křídla Ladislav Konečný, 
jinak jsme se v útoku pokoušeli za-
končovat zbytečně brzy z kombinač-
ně nepřipravených akcí a zbytečně 
ztráceli míče. Výsledkem všeho byl 
fakt, že jsme se první poločas nedo-
stali do vedení a do šaten odcházeli 
s dvoubrankovou ztrátou (5. minuta 
1:4, 15. minuta 7:9). 
Jak už ale mohli fanoušci meziříč-
ského týmu několikrát v této sezoně 
vidět, do druhého poločasu obyčej-
ně nastupují domácí jako vyměně-
ní. I tentokrát jsme začali druhou 
půli náporem a v 33. minutě jsme 
byli ve vedení (17:16). V obraně 
Meziříčští důsledněji přistupovali 
k hráčům. Dařilo se eliminovat 
zejména levou spojku T. Kalous-
ka, střelce 10 branek. V brance 
výborně chytal a několika zákroky 
se blýskl Petr Kubát. V útoku se 
z postu pravé spojky začalo dařit 
i V. Večeřovi. I přes zlepšenou hru 
Juliánov stále s našimi hráči držel 
tempo. Odskočit se podařilo až ve 
43. minutě, odkdy jsme už byli 
jasně lepším týmem (43. minuta 
24:23, 51. minuta 32:25). Konec 
zápasu si naši hráči již nenechali 
vzít a připsali si tak další dva body 
do tabulky.
Diváků 100, 7 m hody: 0/0:4/1, 
vyloučení: 2:2. Sestava a branky: 

Stoklasa, Kubát – Matušík (10), 
Konečný (7), Večeřa (7), Šidlo (4), 
Kříbala Pavel (2), Kříbala Petr (2), 
Kříbala Martin (2), Necid (1), Rosa 
(1), Kaštan Jiří (1), Bezděk. Trenér: 
Vaverka
TJ Sokol VM B – Kuřim B 35:27 
(18:18)
Zápas B-týmu probíhal téměř jako 
přes kopírák v porovnání s před-
chozím zápasem áčka s Juliáno-
vem. Kuřim šetřila čas a dokázala 
vydržet v útoku téměř 5 minut, což 
hraničilo s pasivitou. Že to byla 
taktika, ukazovalo mocné volání 
hrajícího trenéra z kuřimské lavič-
ky. Jakmile se přestala naše obrana 
po chvíli koncentrovat, hosté vět-
šinou trestali brankami sbíhajících 
křídel do naší obrany. V útočné fázi 
jsme přesně zakončovali ze všech 
pozic. V druhém poločase přišel 
obvyklý obrat. Kuřim s fyzicky 
lépe disponovanými našimi hráči 

na víc jak na 4 body neměli. Para-
doxem je, že nejlepší hráč utkání, 
hostující Svoboda, neztratil v zá-
pase ani set. V tomto sportu ale 
samotný hráč sám výhru neudělá. 
Už po úvodních čtyřhrách jsme 
si udělali náskok, který jsme bez 
větších problémů udrželi. Navíc 
pověstné štěstíčko tentokrát stálo 
na naší straně. Již příští sobotu (18. 
10. 2008) zajíždíme do Přibyslavi 

a Rovečného. Rovečné, posíleno 
hráči ze Žďáru, hrající s jediným 
cílem postoupit, bude asi tvrdým 
oříškem. V tomto utkání nemáme 
co ztratit – pouze překvapit.

Přátelské utkání
Dolní Heřmanice – Velké Mezi-
říčí C 7:11
Body: Kampas Jan 4,5; Zelený 
Tomáš 4; Zelený David 2; Prachař 
Vítek 0,5

nedokázala držet krok, po několika 
brejcích jsme odskočili na rozdíl 10 
branek a zápas dovedli do zdárného 
konce.
Střelci a sestava: nehlášeno   -nav-

II. liga ženy
Sokol VM – Sokol Poruba 
35:27 (23:10)
Přesvědčivé domácí vítězství žen, 
které posílilo vedoucí postavení 
v druholigové tabulce. Proti ak-
tuálně druhému celku tabulky 
vyrukovaly domácí hráčky velmi 
dobře organizovanou aktivní hrou. 
Zdařilá defenziva, za kterou se da-
řilo brankářce Martě Zelníčkové, 
pestrá útočná činnost s razantním 
a nevídaně přesným zakončením, 
jasně předčily snahy soupeřek 
(4:1). Houževnatý ostravský celek 
stačil tempu našich pouze první 
čtvrthodinu utkání (5:4, 7:6). Ná-
sledné minuty pak nedokázal čelit 
enormnímu útočnému tlaku do-

mácích spojek 
(Hana Hublová, 
Jarmila Hrů-
zová, Tereza 
Hammerová), 
přesnému 
zakončení 
z kř ídelních 
prostor (Jaris 
Chlubnová) 
a brankový od-
stup rychle na-
růstal (11:6, 17:
8, 19:9). V zá-
věru prvního 
poločasu se po-
dařilo přesnou 
st řelbou sed-
mimetrových 
hodů (Zuzana 
Plachetská) 
a účinnou hrou 
na brankovišti 
(Radka Vidlá-
ková) soupeře 
dostat do kolen 
a navýšit až na 
poločasových 

23:10. Po změně stran již domá-
cí defenziva, často oslabovaná 
vyloučeními a mnohdy i menší 
soustředěností, nebyla nejsilnější 
stránkou. Oba celky se pak více 
staraly o útočné akce (28:13, 
32:18). Ostravské zvýšenou aktivi-
tou v závěru alespoň „kosmeticky“ 
upravily výsledný brankový poměr. 
7 m – hody 5/5:11/10, vyloučení 7:2, 
navíc hosté ČK. Hrály: Zelníčková 
M., Panáková L. – Hrůzová J. (5), 
Plachetská Z. (8/5), Vidláková R. 
(6), Hladíková (2), Hublová H. (8), 
Hammerová T. (2), Mejzlíková K., 
Chlubnová J. (4), Svobodová D., 
Fischerová M., Kotíková Z. Trenér 
ing. Tvarůžek. 
POZVÁNKA do sportovní haly 

za Světlou:
Neděle 19. října v 10. 00
II. kolo Českého poháru žen
Sokol VM –  Jiskra Otroko-
vice                              -záv-

Házenkářské družstvo mužů A. V horní řadě zleva Tomáš Chlubna, Petr Kaštan, Ví-
tězslav Večeřa, Petr Kříbala, Roman Matušík, Jakub Bezděk. V prostřední řadě zleva 
Stanislav Raus (trenér), Miloš Necid, Radim Fischer, Jakub Rosa, Ladislav Konečný, 
Vlastimil Vaverka (trenér) a ve spodní řadě zleva Ladislav Šidlo, Jiří Kaštan, Libor Kotík, 
David Stoklasa, Pavel Kříbala, Martin Kříbala.                                              Foto: -nav-

SPORT TÉŽ 
NA STRANĚ 9.

Heřmanice, které minulý týden 
vyhrály u nás, stejným poměrem 
doma nyní neuspěly. Pochválit 
lze opět Jana Kampase a Tomáše 
Zeleného.                                 -tk-
STOLNÍ TENIS LHOTKY

Krajský přebor III. třídy
TJ Sokol Polnička A – SK Sokol 
Lhotky A 7:10 
Body: Konečný 3,5, Lavický 3,5, 
Nevrtal Z. 2, Chylík 1            -ach-


