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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

Zvažují pronájem městských lesů
Velkomeziříčští řeší hospodaření v městských lesích. Velké Meziříčí má 

asi sto třicet hektarů lesa – většinou hospodářského. Část z toho také plní 
funkci příměstské zeleně. „Nechali jsme si zpracovat audit hospodaření 
v městských lesích. Pokud by totiž všechny lesy plnily funkci hospodář-
skou, byli bychom ekonomicky někde jinde, než v případě příměstské 
zeleně,“ konstatuje starosta František Bradáč. 

Příměstskou zelení je například lokalita Františkov. Nachází se v ní 
značná zásoba dřeva, kterou však nelze využít. Město proto řeší, jakým 
způsobem s lesy naložit. Zda hospodaření zabezpečovat vlastními silami, 
jako doposud, či je pronajmout, nebo zvolit nějaký jiný systém. Odpověď 
nabídl výsledek ekonomického posouze-
ní hospodaření. „Zveřejníme záměr pro-
nájmu městských lesů. Podle nabídek pak 
uvidíme, jak dál,“ dodává Bradáč s tím, 
že rozhodnutí by mělo padnout co nejdří-
ve, již na podzim. 

Hospodaření v městských lesích totiž 
probíhá, stejně jako u všech jiných vlast-
níků, podle lesního hospodářského plá-
nu. Ten se připravuje vždy na deset let. 
A vyžaduje přípravu některých činností 
s předstihem. Například plánovanou jar-
ní výsadbu stromků je nutno zajistit teď 
na podzim a podobně. 

Lesní hospodářský plán je závazný 
a přesně určuje, co se v různých částech lesa musí provést. Což bude platit 
i pro toho, kdo by se rozhodl městské lesy pronajmout. Do konce tohoto 
decenia zbývá ještě osm let. „Město má možnost každoroční kontroly, zda 
je hospodaření podle stanoveného plánu dodržováno,“ vysvětluje starosta 
a dodává, že konečné rozhodnutí o způsobu hospodaření v městských 
lesích ještě bude předmětem důkladného zvážení.   Martina Strnadová

Před rokem jsme psali o rodině 
Kirichenkových z Kazachstánu, 
jimž Bítešští nabídli pomoc. Velká 
Bíteš mladé manžele se dvěma 
malými chlapci a dědečkem přija-
la v rámci poslední vlny přesídlo-
vání kazašských Čechů do České 
republiky a zajistila jim ubytování 
v místní části Holubí Zhoř. Krajané 
však jen několik měsíců nato zmi-
zeli a v bytě je posléze vystřídali 
občané Pákistánu.

Stěhování Kirichenkových do 
Holubí Zhoře proběhlo vloni po-
čátkem listopadu. Bítešští rodině 
zajistili nejen bydlení, ale i pomoc 
při vyřizování všech potřebných 
formalit, výuku češtiny a oběma 
mužům práci. Pět měsíců nato, 
někdy kolem Velikonoc, však 
Kirichenkovi z opraveného bytu 
v bývalé škole zmizeli, aniž by 
komukoliv oznámili důvod svého 
odjezdu. Vrátili se zpět do Kaza-
chstánu. „Pouze vím, že důvodem 
návratu byl údajně zdravotní stav 

Kazachstánce v Bíteši
vystřídali občané Pákistánu

dítěte, který se v ČR zhoršil, ale 
možná, že to není přesný důvod,“ 
uvedl k tomu Pavel Dymeš z oddě-
lení integrace cizinců a azylantů 
ministerstva vnitra.

Byt v Holubí Zhoři tedy Velká 
Bíteš nabídla k dalšímu využití 
opět Ministerstvu vnitra ČR, pro-
tože v podstatě jde o tzv. integrační 
byt. „Za zřízení integračního bytu 
byly městu Velká Bíteš poskytnuty 
státní dotace, které jsou podmíně-
ny udržením statutu integračního 
bytu na dobu pěti let. Po uplynutí 
této doby se předpokládá, že tam, 
za místně obvyklých podmínek, 
nájemci zůstanou,“ informoval 
Dymeš. Podle starosty Miroslava 
Báni i přesto Bítešští přidali na byt 
pro krajany z Kazachstánu šest set 
tisíc korun z vlastní pokladny.

Novými obyvateli bytu v Holu-
bí Zhoři se stali občané Pákistánu. 
„Nastěhovali se prvního července 
letošního roku,“ uvedla Alena 
Malá.       (Pokračování na str. 3.)

Rádi vám poradíme s výběrem rostlin pro vaši zahradu.
Nabízíme okrasné dřeviny, trávy a trvalky, od pol. října.
Ovocné dřeviny a dušičkové aranžmá.

Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18

Vídeň 91, tel. 731 507 260, v.rozmarinova@seznam.cz

DNES:
Článek z besedy 

s prof. Janem 
Švejnarem – str. 3

PŘÍŠTĚ:
Avizovaný 
rozhovor 

s živnostníkem 
roku Františkem 
Němcem z Netína

Protihluková stěna nejspíš bude
Výstavba chybějící části protihlukové stěny u Velkého Meziříčí získala 

příslib fi nancí. Starostu města Františka Bradáče o tom dopisem informo-
val první náměstek ministra dopravy Jiří Hodač. „Pro jmenovanou akci 
byly v návrhu rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 
2009 vyčleněny fi nanční prostředky,“ napsal Jiří Hodač z pověření minis-
tra dopravy Aleše Řebíčka. Reagoval tak na opakovanou žádost Velkome-
ziříčských o prověření situace výstavby protihlukové stěny Velké Meziříčí 
východ v kilometrech 145,534-146,900 dálnice D1 vpravo. Těsná blízkost 
dálnice totiž městu přináší vedle pozitiv i zatěžování obyvatel nadměrným 
hlukem a smogem. Ředitelství silnic a dálnic ČR coby investor připra-
vované stavby v současné době shromažďuje aktualizovaná stanoviska 
a vyjádření nezbytná k vydání stavebního povolení, aby se s výstavbou 
mohlo začít již v příštím roce.               Zpracovala Martina Strnadová

Volby do krajských zastupitelstev, které proběhly 
17. a 18. října 2008, vyhrála v kraji Vysočina Česká 
strana sociálně demokratická (ČSSD). Ta v rámci kraje 
získala 39,87 % platných hlasů. Za ní se umístila ODS 
s 21,01 %, pak KSČM s 15,72 %, KDU-ČSL s 10,81 %, 
SNK Evropští demokraté s 3,79 % a Strana zelených, 
která získala 2,65 % hlasů. K volbám přišlo 44,88 % 
voličů, což je více než před 4 roky. Tehdy jich volilo 
pouze 31,82 %. Ve Velkém Meziříčí byla situace 
obdobná – vyhrála ČSSD se 40,60 % hlasů, za ní se 
umístila ODS (20,30), pak KDU-ČSL (14,99), KSČM 
(13,94). Volební účast byla ve Velkém Meziříčí 39,95 
%. Oproti minulým volbám je to nárůst o 11,65 %.

Ve Velké Bíteši vyhráli taktéž sociální demokraté, 
a to ziskem 33,22 %, za nimi se překvapivě umístilo 
SNK Evropští demokraté s 23,80 % hlasů, pak ODS 

Volby ovládli sociální demokraté

(14,56), KSČM (11,65), KDU-ČSL (11,42). Volební 
účast byla taktéž vysoká, a to 47, 29 %.

V Měříně zvítězila ČSSD (35,27 %), za ní ODS 
(24,18), pak KDU-ČSL (17,35), KSČM (11,23). K vol-
bám přišlo 47,03 % voličů.

V Křižanově si prvenství odnesla též ČSSD (40,42), 
před ODS (23,78), KDU-ČSL (16,42), KSČM (13,26). 
Volební účast byla 34,56 %.

Získané mandáty
ČSSD bude mít 21 zastupitelů, ODS 11, KSČM 8 

a KDU-ČSL 5. V krajském zastupitelstvu (KZ), které 
má 45 křesel, zasedne z našeho regionu pro příští čty-
ři roky starosta Velké Bíteše Miroslav Báňa (ČSSD), 
krajský radní Ivo Rohovský z Měřína (ODS). Starosta 
Velkého Meziříčí František Bradáč, který byl na kandi-
dátce na 6. místě se do KZ neprobojoval.    (Pokr. str. 2.)

Anežka Janáková si ani ve svých 102 letech nenechala ujít letošní volby, při nichž využila možnosti přenosné 
volební urny. Vhodila do ní ale pouze lístek s kandidáty do krajského zastupitelstva, senátora volit nechtěla. 

Foto: Iva Horká

Nenechte si ujít
Cirkus Jaromíra Joo a jeho šelmy
Představení cirkusu Jo-Joo, který po dvou le-
tech opět zavítal do našeho města, hostuje 
od 22. do 26. října v Čechových sadech. 
Týdeník Velkomeziříčsko je 
mediálním partnerem zmí-
něných představení a připra-
vilo pro malé čtenáře soutěž 
o hodnotné ceny. 
Více čtěte v dnešním čísle na straně 9.

Dny otevřených dveří na školách
Potencionálním zájemcům budou otevřeny dveře dvou školních za-

řízení, a to ve Velkém Meziříčí a Velké 
Bíteši. Obě akce se konají 23. října, zá-
kladní škola na ulici Školní bude veřej-
nosti přístupná od 8. hodiny ranní a bí-
tešské střední odborné učiliště Jana Tira-
ye od 10 hodin. To ale pořádá svoji Školní 
show v tamním kulturním domě, kde se 
dozvíte vše o jejich zařízení, ale je pro 
vás připraven také bohatý kulturní pro-
gram. Zvláště dívky pak ocení mimo jiné 
přítomnost jednoho z účastníků populár-
ní soutěže Česko hledá superstar Juliana 
Záhorovského. 

Více čtěte na straně 9.

Konec letního času
Milovníky spánku jistě potěší, že se opět vrací ru-
čičky hodinek zpátky. V neděli 26. října 2008 totiž 
končí letní čas. Proto si ve tři hodiny ráno posuneme 
rafi čku o hodinu zpět, tedy na druhou.

Podzimní prázdniny
Děti a učitelé budou mít v za-
čátku příštího týdne volno. Od 
pondělí 27. do středy 29. říj-
na (včetně) je čekají podzimní 
prázdniny. 

Připravila: Iva Horká
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(Dokončení z minulého čísla.)
 5. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových 

prostor v DPS Zdenky Vorlové.
 6. Rada města souhlasila s prodejem automobilu Peugeot Partner 1,4i 

Combi v majetku příspěvkové organizace Sociální služby města 
Velké Meziříčí a stanovila prodejní cenu. 
Rada města požaduje, aby prostředky získané  prodejem výše 
uvedeného automobilu byly převedeny do rozpočtu města Velké 
Meziříčí.

 7. Rada města schválila ceny použité dlažby a obrubníků pro místní části 
a dále souhlasila s prodejem betonové dlažby, silničních obrubníků 
pro místní část Hrbov, Svařenov a s prodejem zámkové dlažby pro 
místní část Mostiště.

 8. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu na byt na ul. 
Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí a na byt č. 1 na ul. Čermákova 
2066/57 ve Velkém Meziříčí.

9. Rada města schválila pronájem sálu v kulturním domě Lhotky pro oddíl 
stolního tenisu SK Lhotky od 17. 10. 2008 do 15. 3. 2009.

10. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí 
– lesních pozemků, které tvoří Lesní hospodářský celek Městské lesy 
Velké Meziříčí. Dále Rada města stanovila rámcové podmínky nájmu 
pro Lesní hospodářský celek Městské lesy Velké Meziříčí a schvaluje 
text výzvy k podání nabídky na uzavření nájemní smlouvy a schválila 
návrh nájemní smlouvy na pronájem lesních pozemků, které tvoří 
Lesní hospodářský celek Městské lesy Velké Meziříčí.
Komisi pro otvírání obálek jmenuje starosta města dodatečně.

11. Rada města souhlasila s odpisem pohledávek v celkové výši 7.362 Kč, 
které vznikly v letech 2001–2006 na úseku poplatku za komunální 
odpad, a to v rozsahu dle předloženého seznamu.

12. Rada města souhlasila s výpovědí smlouvy o výpůjčce výlepových 
ploch ve Velkém Meziříčí, která byla uzavřena mezi městem Velké 
Meziříčí a Karlem Štěpánkem. Rada města souhlasila se zveřejněním 
záměru pronájmu výlepových ploch ve Velkém Meziříčí 

13. Rada města souhlasila s návrhem využití dokladu o povolení k vjezdu 
do centra města k reklamním účelům, a to pro hotel Amerika Velké 
Meziříčí. Třetina plochy dokladu bude oboustranně vyhrazena pro 
údaje města Velké Meziříčí.

14. Rada města souhlasila s navýšením limitu o 50 tis. Kč na každé dětské 
hřiště navržené v návrhu Sítě dětských hřišť. Částka se navyšuje z dů-
vodu provedení oplocení každého hřiště. Celkový limit pro výstavbu 
sítě dětských hřišť se nemění.

15. Rada města souhlasila s provedením opravy cesty na Fajtově kopci 
směrem ke Lhotkám. Opravu provedou TSVM s. r. o. Cesta je na 
pozemcích města Velké Meziříčí.     Ing. František Bradáč, starosta

Klára Sedláčková ze šesté A třídy 
základní školy Oslavická ve Velkém 
Meziříčí jde svým spolužákům 
i mnohým dospělým příkladem. 
Spolu s dalšími třemi dětmi totiž 
v létě našla a poctivě odevzdala 
peněženku s patnácti stovkami 
korun. 

Stalo se to o prázdninách v Boj-
kovicích na Uherskohradišťsku. 
„Byli jsme zrovna venku a našli 
jsme peněženku, ležela v trávě,“ 
popsala Klára a dodala, „jen jed-
noho kluka, co tam byl s námi, 
napadlo, že bychom si ji mohli 
nechat.“ Na jeho radu však ostatní 
děti nedaly a peněženku, v níž kro-

mě peněz byly i klíčky od osobního 
auta, odevzdaly na městské policii 
Bojkovic. 

Za to Kláře přímo do hodiny 
výtvarné výchovy přišel osobně 
poděkovat i velkomeziříčský sta-
rosta František Bradáč. Odměnil 
ji pamětními mincemi městysu 
Bojkovice a města Velké Meziříčí 
a sladkou dobrotou. „Dostal jsem 
dopis od starosty Bojkovic Fran-
tiška Slavíčka, abych jeho jménem 
Kláře poděkoval za její skutek,“ 
vysvětlil František Bradáč a dodal, 
že to udělal rád, protože takové činy 
je třeba podporovat.

Text a foto: Martina Strnadová

Starosta poděkoval Kláře Sedláčkové

Výsledky voleb ve Velkém Meziříčí – KZ
Účast 39,95 %
 Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
 1 Komunistická str. Čech a Moravy 507 13,94
 3 SNK Evropští demokraté 185 5,08
 12 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 545 14,99
 18 Strana zelených 79 2,17
 19 Moravané 5 0,13
 32 Strana zdravého rozumu 7 0,19
 33 Sdruž. pro rep. – Republ. str. Čsl. 7 0,19
 37 SDŽ – Strana důstojného života 24 0,66
 42 Volte Pr. Blok – www.cibulka.net 20 0,55
 45 DOHODA pro Vysočinu 20 0,55
 47 Občanská demokratická strana 738 20,30
 48 Česká str.sociálně demokrat. 1 476 40,60
 53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr. 17 0,46
 54 Konzervativní koalice 5 0,13

Výsledky voleb v kraji Vysočina
krajské zastupitelstvo (KZ)

Účast 44,88%
 Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
 1 Komunistická str. Čech a Moravy 28 394 15,72
 3 SNK Evropští demokraté 6 847 3,79
 12 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 19 534 10,81
 18 Strana zelených 4 795 2,65
 19 Moravané 303 0,16
 32 Strana zdravého rozumu 567 0,31
 33 Sdruž. pro rep. – Republ. str. Čsl. 333 0,18
 37 SDŽ – Strana důstojného života 1 131 0,62
 42 Volte Pr. Blok – www.cibulka.net 1 618 0,89
 45 DOHODA pro Vysočinu 5 164 2,86
 47 Občanská demokratická strana 37 946 21,01
 48 Česká str. sociálně demokrat. 72 004 39,87
 53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr. 1 671 0,92
 54 Konzervativní koalice 249 0,13

Jak se volilo v okolních obcích? – KZ
 Obec % účasti KSČM SNK ED KDU-ČSL ODS ČSSD

Baliny 51,55 14,89 4,25 21,27 25,53 21,27
Blízkov 53,20 11,38 0,00 34,14 14,63 30,89
Bory 34,42 9,00 1,50 28,00 17,50 41,00
Březejc 44,55 13,63 4,54 29,54 11,36 34,09
Bystřice n. P. 48,07 13,79 4,64 7,69 12,10 58,07
Dobrá Voda 57,47 23,18 1,44 37,68 5,07 25,36
D. Heřmanice 32,36 17,21 4,09 6,55 21,31 45,08
Jabloňov 45,02 17,75 5,60 28,97 10,28 31,77
Jívoví 44,26 20,58 1,96 21,56 8,82 37,25
Kadolec 41,80 14,28 2,04 26,53 14,28 32,65
Kozlov 51,81 19,76 4,65 18,60 6,97 47,67
Křižanov 34,56 13,26 1,26 16,42 23,78 40,42
Kundratice 39,74 15,00 0,00 25,00 18,33 33,33
Lavičky 46,61 7,09 1,29 53,54 7,09 24,51
Martinice 53,25 3,94 6,57 23,68 23,02 36,18
Měřín 47,03 11,23 1,99 17,35 24,18 35,27
Moravec 42,68 6,46 1,49 45,27 4,47 35,32
Netín 55,86 10,68 2,29 24,42 25,95 29,00
Nové Město n. M. 46,82 11,62 3,56 12,47 21,09 43,63
Ořechov 45,88 17,85 0,89 22,32 11,60 42,85
Oslavice 45,16 11,21 5,36 14,63 21,46 41,46
Os. Bítýška 60,33 13,77 6,61 20,11 11,29 43,25
Osové 68,75 0,00 12,90 19,35 29,03 35,48
Ostrov n. O. 45,39 15,14 3,47 17,03 24,92 33,75
Otín 49,01 10,86 3,26 31,52 18,47 31,52
Pavlínov 64,17 15,78 6,14 39,47 11,40 21,92
Pavlov 45,00 9,64 1,75 32,45 2,63 43,85
Petráveč 33,33 21,27 0,00 12,76 10,63 53,19
Pikárec 57,08 17,88 1,62 30,08 18,69 27,64
Radenice 55,86 21,31 9,83 13,11 8,19 42,62
Radostín n. O. 60,86 9,71 2,09 44,09 9,18 31,75
Rousměrov 42,00 24,39 0,00 26,82 12,19 21,95
Ruda 40,37 10,57 3,84 43,26 9,61 24,03
Sklené n. O. 43,02 11,26 5,63 4,22 9,85 53,52
Stránecká Zhoř 49,34 10,32 2,34 34,74 17,37 28,63
Sviny 41,77 27,58 0,00 20,68 27,58 17,24
Tasov 40,59 26,45 7,93 17,46 12,16 27,51
Uhřínov 51,87 11,53 0,96 51,92 7,69 22,11
Velká Bíteš 47,29 11,65 23,80 11,42 14,56 33,22
Velké Meziříčí 39,95 13,94 5,08 14,99 20,30 40,60
Vídeň 44,81 8,33 8,33 38,63 18,18 23,48
Vlkov 47,03 8,16 15,30 11,22 9,18 51,02
Žďár n. S. 45,88 12,28 3,37 9,18 24,77 44,50

Zdroj: www.volby.cz

Postupuje Zvěřinová s Novotným
V prvním kole senátních voleb v obvodu číslo 51 – Žďár nad Sázavou –, 

které se konaly ve stejném termínu jako volby do krajských zastupitelstev 
17. a 18. 10. 2008, se utkalo celkem sedm uchazečů. 

Byli to: Jan Slámečka (KSČM), ing. Josef Novotný (SNK ED), Květo-
slav Šafránek (SN), Zdeněk Tomášek („21“), Mgr. Jaromír Brychta (ODS), 
Josef Mach (KDU-ČSL) a ing. Dagmar Zvěřinová (ČSSD). 

První kolo těchto voleb vyhrála sociální demokratka D. Zvěřinová, která 
získala celkem 33,98 % a postupuje tak spolu s kandidátem J. Novotným, 
který získal druhý nejvyšší počet hlasů (23,12 %) do druhého kola. Volební 
účast byla poměrně vysoká, k urnám přišlo celkem 46,48 % voličů.

Historicky prvním senátorem se ve zmíněném obvodu č. 51 stal v roce 
1996 ing. Jiří Šenkýř za KDU-ČSL. O šest let později ho vystřídal ing. Jo-
sef Novotný, který letos svoje senátorské křeslo obhajuje. 

Jak se mu to podaří, řeknou výsledky 2. kola, které proběhne 24. a 25. 
října 2008 ve stejném časovém rozmezí jako v 1. kole, tj. v pátek od 14 
do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.                                         

           Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.)
Voliči vybírali ze 14 stran

a 460 kandidátů
Voliči v našem kraji, kteří o uply-

nulém víkendu přišli k volebním 
urnám, měli možnost vybrat si 
svých pětačtyřicet zástupců do 
Zastupitelstva kraje Vysočina ze 
14 politických stran a hnutí, což 
představovalo 460 kandidátů. 

Volby ovládli sociální demokraté
Nejstarším kandidátem v kraji 
Vysočina byl devětasedmdesátile-
tý důchodce z Havlíčkova Brodu, 
nejmladší pak osmnáctiletý stu-
dent z Humpolce. Nejmladšímu 
zastupiteli je 31 a nejstaršímu 66 
let. Průměrný věk nově zvolených 
zastupitelů je 51 let.

Iva Horká
(Zdroj:www.volby.cz)

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 
je jakýkoli odpad, který je schopen anae-
robního nebo aerobního procesu. Tvoří ani 
jednu třetinu odpadu, který je produkován 
v každé domácnosti. Ve většině případů skončí na skládce. Bioodpad, 
který skončí na skládce má nedostatek kyslíku, organická hmota proto 
hnije a:
– přitom se vytváří skládkový plyn, který nepříjemně zapáchá a poško-

zuje ozonovou vrstvu
– vznikají toxické výluhy, bioodpad mění svůj objem, skládka se stává 

nestabilní, vzniká riziko porušení izolace skládky, což může vést až 
ke kontaminaci spodních vod.
Z těchto důvodů je také skládkování BRO zakázáno a my musíme hle-

dat nové možnosti, jak s tímto odpadem nakládat. Vám teď nabízíme 
možnost zapojit se do projektu domácího kompostování!

Město Velké Meziříčí podporuje kompostování přímo u občanů za-
koupením kompostérů, které jsou vám prodávány za 1/3 běžné ceny (cca 
300 Kč). Podmínkou k získání těchto dotovaných kompostérů je trvalý 
pobyt na území města Velké Meziříčí nebo v jeho míst-
ních částech a vlastnictví nebo pronájem nemovitosti, 
na které lze BRO kompostovat. V současné době je 
realizována již 3. vlna tohoto projektu. Protože chceme 
domácí kompostování i nadále podporovat a Kraj Vy-
sočina vyhlásil nový grant Bioodpady 2008/II, chce-
me znovu požádat o dotaci, a proto využijte možnosti 
k získání dotovaného kompostéru K 390 za dotovanou 
cenu 300 Kč nebo K700 za dotovanou cenu 700 Kč 
a nahlaste se do konce října 2008 osobně na odboru ži-
votního prostředí, nová budova radnice, kancelář č. 3., 
Bc. Oplatková, nebo telefonicky na tel. č.: 566 501 123 
nebo na e-mail: oplatkova@mestovm.cz.

Domácí kompostování je způsob, kterým si 
domácnost obvykle vyrábí kompost z bioodpadů 
produkovaných v domácnosti a na zahradě. Domácí 
kompostování je z legislativního hlediska považová-
no za předcházení vzniku odpadů a mělo by být proto 
upřednostňováno.

Kompostování je velmi jednoduchý pro-
ces, který přináší řadu výhod: nejen, že váš 
koš s odpadky bude lehčí až o třetinu, ale 
nebude také vydávat nepříjemný zápach. 

Zadarmo si také doma vyrobíte skvělé hnojivo, které lze použít jak na 
zahrádce, tak i pro pěstování pokojových květin.

Materiály vhodné pro domácí kompostování
     odpad z kuchyně odpad ze zahrady jiné organické odpady

potraviny květy popel ze dřeva
zbytky jídel pokosená tráva hobliny a piliny
zbytky zeleniny a ovoce posekané či rozdrcené větve hnůj
čaj, kávový výluh listí tráva
potravinami znečištěný papír ovoce, zelenina

Při větším množství trávy a vařených kuchyňských zbytků je dobré tyto 
materiály smíchat s hrubším materiálem – větvičky, sláma a smíchat se 
zralým kompostem nebo zeminou, čímž se do odpadů přidají potřebné 
mikroorganismy a drobní živočichové.

Teoreticky je možné kompostovat všechny organické (tedy rostlinné 
a živočišné ) látky. V domácím kompostu by však ne-
měly končit materiály, které jsou chemicky ošetřeny. 
Opatrně také postupujme při kompostování rostlin, 
které jsou napadeny chorobami. Odpady živočišného 
původu – jako maso, kosti, mléčné výrobky exkre-
menty zvířat nedoporučujeme do kompostu přidávat, 
protože pokud nedojde k hygienizaci, mohl by být tak-
to získaný kompost zdrojem patogenních organismů. 
Navíc tento materiál je lákavý pro hlodavce, což jistě 
taktéž není žádoucí.

Kompostéry jsou ideální pomocníci při komposto-
vání. Jsou vyrobeny z recyklovaného plastu, nádoba 
kompostéru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou 
a přístupu mikroorganismů, červů a žížal). Komposté-
ry jsou opatřeny víkem s otočným ventilem pro regu-
laci prostupu vzduchu, bočními dvířky pro vyjímání 
kompostu a otvory sloužícími k provzdušňování.

Projekt domácího kompostování vznikl za fi nanční 
podpory Fondu Vysočiny.                                 -měú-

Domácí kompostování
Třiďte bioodpad!

Vzpomenou Demlovo narození

Volby v okrscích Velkého Meziříčí – KZ
 V. okrsek % účasti KSČM SNK ED KDU-ČSL SZ Mor. SZR SPR-RSČ SDŽ Pr. Blok Doh. Vys. ODS ČSSD DS Konz. koal.

č. 1 ZŠ Oslavická 34.96 9.46 5.75 11.87 3.15 0.18 0.18 0.18 0.55 0.55 1.66 24.67 41.18 0.55 0.00
č. 2 Tech. služby 45.02 16.88 7.14 17.09 0.86 0.00 0.00 0.00 0.43 0.64 0.21 16.23 40.25 0.21 0.00
č. 3 SŠŘS 41.85 12.82 3.07 19.82 3.24 0.00 0.34 0.00 1.19 0.51 0.17 26.83 31.11 0.51 0.34
č. 4 Jupiter club 34.06 13.89 6.81 14.44 2.72 0.27 0.54 0.54 0.54 0.00 0.54 21.25 37.60 0.27 0.54
č. 5 ŠJ Poštovní 35.64 12.86 5.24 7.87 1.57 0.00 0.00 0.26 1.04 0.26 0.78 16.53 53.28 0.26 0.00
č. 6 ZŠ a PŠ Čechova 47.05 16.07 3.07 10.16 2.60 0.00 0.23 0.23 0.47 0.70 0.47 16.54 49.40 0.00 0.00
č. 7 ZDAR 40.35 18.06 4.45 10.64 1.98 0.49 0.00 0.00 0.49 0.24 0.24 21.28 41.58 0.24 0.24
č. 8 KD Hrbov 42.35 12.34 6.17 27.16 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.28 34.56 0.00 0.00
č. 9 KD Lhotky 41.06 14.52 5.98 22.22 0.00 0.85 0.85 1.70 0.85 2.56 0.85 16.23 32.47 0.85 0.00
č. 10 KD Mostiště 49.12 14.41 6.04 24.18 0.93 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 15.81 34.88 2.79 0.00
č. 11 OV Olší n. O. 35.83 6.55 3.27 27.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 14.75 44.26 0.00 0.00

U příležitosti 130. výročí naroze-
ní básníka Jakuba Demla z Tasova 
se koná 2. listopadu 2008 od 16 
hodin v tamní sokolovně literárně-

-hudební odpoledne. Na této akci 
bude mimo jiné uvedena na trh 
kniha Z dopisů Stanislava Vodičky 
Petru Holmanovi.                   -ivh-

Senátní volby
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Za vtipnou reakci získal tři auta
Třiatřicetiletý Milan Kunkela z Jihlavy si po noční šichtě  jen tak sedl 

k domácímu počítači a brouzdal po internetu. Při tom narazil na soutěž 
Dream Garage, která za vtipnou reakci na otázku nabízela výhry – v jedné 
z nich byla dokonce tři auta dle vlastního výběru. A tak na otázku, proč 
by právě on měl vyhrát auto z garáže snů, odpověděl: „Mám rád auta 
velice, dýchám jen prach z ulice. Závidím všem jen, ten pohled zevnitř 
ven!“ Tento slogan mu zajistil výhru tří nových luxusních vozů. „Jejich 
hodnota je zhruba necelé dva miliony,“ upřesnil Milan Dobrovolný 
z velkomeziříčského autosalonu, kde byla výhra minulý týden předána. 
„Garáže na tři vozy nemám, budou muset parkovat na plácku u činžá-
ku,“ přiznal šťastný výherce, když jsme vyzvídali, kam všechny auťáky 
vměstná, „ale stejně si nechám jen toho černého krasavce, ostatní dva 
prodám.“  M. Kunkela se bude muset ještě „zbavit“ i automobilu, který 
má doma na leasing. „Vůbec mě to ale nemrzí, takový koráb, který jsem 
díky soutěži získal, byl vždycky rodinným snem,“ dodal nadšeně.

Zmíněná soutěž probíhala v několika evropských státech a zú-
častnilo se jí nebývalé množství lidí. Jenom v naší republice se do 
ní přihlásilo 70 tisíc uchazečů.                                     Iva Horká

Pořádné kapry, amury, tolstolobi-
ky, ale také štiky, candáty, sumce, 
plotice, zlaté jeseny, karasy či úhoře 
vylovili rybáři o sobotním dopoled-
ni 11. října z rybníku Brodek u Dol-
ních Radslavic. „Je to taková malá 
zoologická zahrada,“ podotkl rybář 
Luboš Dufek, který výlov pořádal 
po dvou letech, takže mezi rybami 
byly opravdu pořádné kusy. Někteří 
kapři měli třeba i sedm kilogramů. 
Na akci se přišlo podívat nemálo 
zvědavců z nedaleké vsi a zejména 
děti si ji řádně užily. Neodradila je 
ani hustá mlha, která se zpočátku 

Spolupráce se Zakarpatím pokračuje
Poté, co kraj Vysočina fi nančně podpořil společný projekt na rekon-

strukci školních budov v Lazeščině a Strimbě, začíná další etapa spolu-
práce obou regionů.

„Obě strany budou na příští rok navrhovat do svých rozpočtů fi nanč-
ní prostředky určené pro spolupráci – česká strana pět milionů korun. 
Stejnou částku jsme do spolupráce vložili i letos,“ uvedl ředitel Krajského 
úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Podle jeho slov se již rýsují i tři 
možné návrhy pomoci. Půjde o dokončení stavebních úprav budov ve 
Strimbě a Lazeščině, příspěvek ústavu sociální péče v Ture Remetě 
(spolupracuje s ÚSP Těchobuz, které je příspěvkovou organizací kraje) 
na plynové topení, či pomoc při budování rehabilitačního centra pro 
děti s obrnou. Už v polovině letošního listopadu přijedou na Vysočinu 
členové folklórního souboru z Lazeščiny pod vedením Ivana Ivanoviče 
Buntušiaka, který je zároveň ředitelem rekonstruované školy v Lazeščině. 
Naplánováno je společné vystoupení se souborem Vysočan, návštěva škol 
a výlety pro našem regionu. Další etapou pokračuje i ozdravení školních 
budov v Lazeščině a Strimbě. „Ještě v letošním roce bude v obou školách 
dokončena výměna dveří a ve Strimbě se bude kompletně renovovat tělo-
cvična tak, aby byla pro děti bezpečná,“ uvedl ředitel Kadlec.

Jitka Svatošová

Kazachstánce vystřídali občané Pákistánu
(Pokračování ze str. 1.) Jde o dva 
muže – dvaadvacetiletého Nazira 
Muhammada Ansara a devětadvace-
tiletého Khana Muhammada Zahi-
da, kteří pečují o dvě sedmileté děti 
– Aslama Wakara a Aizu Nazeer. 

„V České republice získali azyl 
z humanitárních důvodů. Děti byly 
zařazeny do programu MEDEVAC, 
v rámci kterého byla u nás v mi-
nulých letech léčena především 
s onemocněním srdce řada dětí 
z Pákistánu, Afghánistánu, Koso-

va a Iráku. Jelikož jejich zdravotní 
stav vyžaduje další péči, na rozdíl 
od ostatních dětí, zůstaly v ČR 
i se svými opatrovníky,“ vysvětlil 
Pavel Dymeš. Podle jeho infor-
mace Pákistánci získali integrační 
byt v Holubí Zhoři standardním 
způsobem v rámci Státního inte-
gračního programu pro azylanty, 
který existuje již od roku 1994. 
Program se řídí zákonem o azylu 
a usnesením vlády. 

Martina Strnadová

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal na-
vštívil 13. října v odpoledních hodinách Velké Meziříčí. Přijel jednak 
podpořit lidovecké kandidáty do  krajských a senátních volbách, které 
proběhly o uplynulém víkendu, ale také na osobní návštěvu místní fi rmy. 
Vedení společnosti, jež patří k největším výrobcům přívěsných vozíků 
v ČR, si Jana Kasala pozvalo, aby s ním jako s jedním z navrhovatelů 
novely zákona o pozemních komunikacích prodiskutovalo, co se mu na 
připravované verzi nelíbí. „Domníváme se, že přívěsy do 3,5 tuny zajisté 
nezatěžují komunikace tolik, jako například čtyřicetitunová vozidla. Proto 
nechápeme, proč by se mělo platit stejné mýtné,“ zaznělo mimo jiné, „jsme 
schopni jako výrobní fi rma utáhnout zvýšení cen za dálniční známky, ale 
záležitost s elektronickým mýtným považujeme za nehoráznost.“ 

Zástupci uvedeného podniku nastínili téma rozhovoru již v písemné 
žádosti, v níž místopředsedu parlamentu zvali do svého výrobního 
areálu ve velkomeziříčské průmyslové zóně Jidášky. „Poslanecký 
návrh novely zákona o pozemních komunikacích, kterým se má změnit 
zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, představuje pro naši 
společnost z hlediska legislativních 
faktorů velkou hrozbu,” popisoval 
Kasalovi situaci ředitel společnosti 
Petr Ostrý, „jde především o návrh 
ke změně parametrů pro časový 
poplatek. Zpoplatněnou pozemní 
komunikaci lze užít silničním moto-
rovým vozidlem nejméně se čtyřmi 
koly, jehož největší povolená hmot-
nost činí nejvýše 3,5 tuny, pouze po 
úhradě časového poplatku. Ten lze 
zaplatit na kalendářní rok, jeden 
měsíc nebo na sedm dnů.“ Další 
věcí, která se vedení fi rmy nelíbí, 
je návrh ke změně parametrů pro 
mýtné. „Užití zpoplatněné pozem-
ní komunikace silničním vozidlem 
nejméně se čtyřmi koly, jehož 
největší povelná hmotnost činí 
více než 3,5 tuny, podléhá úhradě 

mýtného,“ připomínkoval dále vedoucí řízení jakosti Zdeněk Vlach. 
Ten spolu s ostatními zdůraznil, že tyto návrhy změn automaticky 
znevýhodňují uživatele přívěsů O1 a O2 ve spojení s jejich silničními 
motorovými vozidly, jelikož sazby mýtného na dálnicích, rychlostních 
silnicích a vybraných komunikacích 1. třídy nad 3,5 tun zohledňují pouze 
emisní třídy a počet náprav.

„Tyto sazby nezohledňují vozidla podle nejvyšší povolené hmotnosti, 
která má největší vliv na opotřebování silniční infrastruktury a další 
významné faktory,“ připomněl mimo jiné Z. Vlach. Dodal také, že na 
základně přístupu stanovených parametrů pro sazby mýtného jsou z le-
gislativních důvodů znevýhodněni provozovatelé lehké dopravy s největší 
povolenou hmotností 12 tun.

Politik po vyslechnutí faktů požádal, ať mu všechno, co bylo řečeno na 
tomto setkání, pošlou písemně. „Abych mohl něco změnit, vybavte mne 
protiargumenty – například typu proč je doprava těmi vašimi přívěsy 
lepší, než transport jinými vozidly. Protože stát nemůže říct, tahleta 

fi rma se nám líbí, a tak ji tedy bu-
deme podporovat. K tomu musí být 
srozumitelný argument, který jasně 
řekne, že je to výhodné pro všech-
ny. Zašlete mi prosím všechny zde 
zmíněné otázky a já je předložím 
ministrovi. Ten mi taktéž písemně 
odpoví – zhruba do třiceti dnů, 
možná i dřív,“ sdělil místopředseda 
Kasal řediteli společnosti Ostrému. 
Připustil ale, že do konce tohoto 
roku se připomínka „zabudovat“ 
do předlohy určitě nestihne.

Závěrem politik dodal, že by 
tedy bylo dle jeho názoru nejlepší, 
aby celá záležitost prošla řádným 
připomínkovacím řízením. „Ale to 
neznamená, že zvítězíte,“ ukončil 
diskuzi Kasal.

Zmíněný zákon by měl v plat-
nost vstoupit nejdříve od prvního 
července příštího roku.

Iva Horká

Profesor Jan Švejnar se narodil 
v roce 1952 v Praze. Od roku 1970 
žil s rodiči ve Švýcarsku, poté 
zakotvil ve Spojených státech. 
Je česko-americkým ekonomem, 
v současnosti působí jako profesor 
ekonomie a obchodu a hospodářské 
politiky na Michiganské univerzi-
tě. Žije podle svých slov střídavě 
v Česku a v USA. Letos na začátku 
roku neúspěšně kandidoval na post 
prezidenta České republiky.

Na besedu do Velkého Meziříčí 
si ho minulou středu pozval kan-
didát do letošních senátních voleb 
Josef Novotný, současný senátor za 
Žďársko. Profesor Švejnar přijel do 
Jupiter clubu, kde se povídání se 
zmíněným hostem konalo, ze Zlí-
na. Tam přednášel na Univerzitě 
Tomáše Bati. Přivítal ho pražský 
politolog Jan Kubáček, který celou 
besedu moderoval. Řídil její prů-
běh tak, aby bylo zodpovězeno 
pokud možno co nejvíce otázek, 
jež lidé psali na kartičky, ale také, 
aby byla ukončena včas. Oba pro-
tagonisté totiž hned po ní odjížděli 
na další setkání.

Proč zrovna Švejnar s Novot-
ným?, přemýšleli někteří přítom-
ní. Na tuto otázku dostali odpo-
věď zkraje besedování. „Senátor 
Novotný byl totiž první, kdo mi 
nabídl kandidaturu na prezidenta 
České republiky,“ vysvětlil profe-
sor, „a také – notujeme si s panem 
Novotným ve všem.“ 

Poté už se na oba dva sypaly 
otázky všeho druhu. Začalo se 
poměrně pesimisticky, krizí na fi -
nančních trzích. „Panika není na 

místě, v Česku je situace bezpeč-
nější, než kdekoliv jinde na světě. 
Je to dáno tím, že naše banky mají 
depozita (uložené cenné papíry, 
listiny a jiné movité věci svěřené 
do úschovy bance – pozn. red.), což 
není běžné u mnoha jiných světo-
vých bank. To máme obrovskou 
výhodu,” ujišťoval Švejnar, ale 
vzápětí dodal „nicméně Evropa 
se v budoucnu musí připravit na 
dlouhou a vleklou ekonomickou 
krizi, která ji čeká. Alespoň tak 
to hlásá čerstvý nositel Nobelovy 
ceny za ekonomii.”

Řeč se stočila pochopitelně také 
na Lisabonskou smlouvu. „Myslím, 

že ji nakonec podepíší všichni, jak 
Irové, tak my. Bylo by skutečně 
smutné, kdybychom předsedali 
Radě Evropské unie a byli bychom 
poslední, kdo ji ještě nepodepsal. 
Jsem spíše optimista, takže věřím, 
že tomu tak bude,“ mínil Švejnar. 

Jeho prezidentská kandidatura 
prý podle slov Josefa Novotného 
spoustu lidí překvapila a mnozí mu 
vytýkali, proč kandiduje, když žil 
mimo naši republiku a podobně. 
„Ale my jsme ho znali už řadu let, 
pro nás nebyl žádným neznámým, 
vysvětloval nám třeba Sobotkovu 
reformu. Prostě jsme o něm vědě-
li, že má určitý nadhled a patřičný 

odstup nad tou naší rozbahněnou 
politickou scénou a byl by jistě 
dobrým prezidentem,“ znovu ob-
hajoval svého kandidáta Novotný. 
K němu se připojil i Karel Němec, 
který na zmíněnou přednášku 
přijel až z Jihlavy. „Pro nás jste 
morální vítěz a náš prezident, pane 
Švejnare,“ doplnil senátorova slo-
va devětapadesátiletý posluchač. 

Na otázku týkající se srovnání 
obou českých prezidentských 
kandidátů, ten méně úspěšný 
mimo jiné podotkl: „Domnívám 
se, že Václav Klaus je mnohem více 
politikem než ekonomem, i když 
o sobě směle prohlašuje opak, a já 
jsem mnohem více ekonomem.“ Na 
řadu přišly i volby v Americe a to, 
jaký výsledek Jan Švejnar tipuje. 
Ten předpokládá, že vyhraje Ba-
rack Obama, sedmačtyřicetiletý 
politik černé pleti. 

Posluchače také zajímalo srov-
nání toho, jak pracují senátoři u nás 
a ve Spojených státech amerických. 
„Tamní senátor reprezentuje celý 
stát. Lidé ho vůbec nešetří, zpo-
vídají ho, zdali pro ně něco dělá, 
protože se s nimi pravidelně setká-
vá,“ přiblížil J. Švejnar, kterého se 
zkušenostmi z horní komory čes-
kého parlamentu doplnil J. Novot-
ný: „Našemu senátu by prospělo 
zvýšení pestrosti stran – je tam 
převaha občanských demokratů, 
a to má za následek situaci, že 
když se sejdou všichni, tak mají 
nadpoloviční většinu a my ostatní 
jsme tam zbyteční. A senát by měl 
být přeci pojistkou demokracie.“ 

Iva Horká

Profesor Jan Švejnar se cítí být víc ekonomem než politikem

S místními lidmi besedoval o obojím

Novela zákona o pozemních komunikacích je hrozbou pro drobné podnikatele
Jan Kasal: Vybavte mne argumenty a já je předám ministrovi

Jana Kasala (vlevo) si pozvalo vedení zdejší společnosti v čele s ře-
ditelem Petrem Ostrým (vpravo), aby mu sdělilo svoje připomínky 
k návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, který je znevýhod-
ňuje.                                                                                 Foto: Iva Horká

Žďárská char ita př ipravuje 
rekonstrukci objektu stacionáře 
Nesa na Čechově ulici.

Pokud se jí podaří získat fi nance 
z regionálního operačního progra-
mu a k plánované akci skutečně 
dojde, stacionář by se přechodně 
přestěhoval do domu s pečovatel-
skou službou v Čechových sadech. 
Sociální služby města by tam cha-
ritě poskytly prostory po dobu, než 

by byla rekonstrukce dokončena. 
Nesa tak bude moci fungovat bez 
přerušení.

V současné době poskytuje 
stacionář Nesa služby dvanácti 
klientům. Po rekonstrukci by jeho 
služby mohlo využívat až pěta-
dvacet uživatelů. K naplnění této 
kapacity by došlo zhruba během 
pěti let.

-mrs-

Dojde-li k rekonstrukci, stacionář
čeká přechodné stěhování

Profesora Jana Švejnara (vlevo) na besedu s občany našeho města pozval 
současný senátor Josef Novotný.                                    Foto: Iva Horká

Začínají výlovy rybníků
válela po bahně vypuštěného ryb-
níka. Ale takové počasí k výlovům 
přece patří.

Výlov malého rybníčku Brodek 
je jednou z prvních vlaštovek. Na 
to, jaké úlovky vydají mnohaná-
sobně větší rybníky, se pojedeme 
s naším týdeníkem také podívat. 
Výlov velkého Netínského rybníka 
bude v pátek 31. října od 7 hodin 
a Velkého Chlostova pak za týden 
7. listopadu také od sedmi. Repor-
táž z akcí přineseme v některém 
z dalších čísel Velkomeziříčska.

Text a foto: Martina Strnadová

Automobil, u kterého jeho nový majitel zapózoval novinářům, si výherce 
podle svých slov ponechá. Ostatní dva prodá.                Foto: Iva Horká
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Politická intuice
Konečně máme po volbách, aspoň částečně. I přesto, že jako občan 

Polské republiky nejsem oprávněn volit zástupce českého parlamentu, 
není mi lhostejné to, co se děje kolem mne. Ostatně polská politická scéna 
se příliš neliší od té zdejší. To všechno mne vedlo k vytvoření soukromé-
ho, možná poněkud zvláštního, názoru na politiky. Teoreticky vím, že 
bych měl volit osoby, které jsou mi blízké svými politickými, mravními 
a ekonomickými názory. Různé politické strany, v mém případě spíše 
orientované na právo, mi předkládají pestrou nabídku kandidátů. Když 
poslouchám jejich program, plány do budoucna, všechno je O.K. Ale nějak 
v sobě cítím jistou dávku nedůvěry. Podle mě je to intuice, čili duchovní 
schopnost, která nevysvětluje proč, ale jen ukazuje výslednou odpověď. 
Intuice člověku sděluje, co má udělat, nikdy mu ale neříká, proč tak má 
jednat. Intuice je druhem refl exe, neboli zpětné reakce na podnět. Tento 
podnět může být životní situace, otázka položená do nitra, nebo podnět 
z vnějšího zdroje.

V poznávání světa není intuice stoprocentně spolehlivá, ale není ani 
k opovrhování. Určitě také v politice, spolu s ostatními předpoklady, mi 
může pomoci rozhodnout se pro, nebo proti. Taková politická intuice mne 
může zachránit před špatným krokem. A v praxi? V jednom případě mě 
ona politická intuice zachránila, ve druhém bohužel ne. A tak i já mám 
spoluúčast na polském politickém divadle.         P. Lukasz Szendzielorz

„Pořád se něco děje,“ klasicky 
řečeno. Nebo variace téhož v duchu 
doby: „Aktivní aktivity jsou dnes 
tím pravým aktivem!“ Jaké jmění 
jsme tedy v poslední době svou vý-
konnou činorodostí nastřádali? 

V létě jsme aktivovali čtenáře, 
kteří povzbuzeni k činu zasílali 
do naší instituce POZDRAVY 
Z CEST. Z 23 pohlednic ze všech 
koutů vlasti i zahraničí vylosoval 
poté distributor knih slečnu B. 
Sedlákovou, které doputoval balík 
regionální literatury a výrobků 
místních firem nazvaný Všude 
dobře, doma nejlépe. Děkujeme 
všem cestovatelům za milá slova 
i tipy na dobré čtení. Jistou dávku 
lstivosti učitelů vyžadovala též zá-
řijová aktivace studentstva, protože 
uvést v chod bezmála 200 mírňoun-
ce lenivějších jedinců a pěšky je 
dopravit na KNIHOVNÍ LEKCE 
(z valné většiny až z poměrně vzdá-
lené školy kulinářských zázraků) 
je výkon hodný obdivu. Zdali se 
naučili orientovat v půjčovnách 
netuším, toliko doufám. Zato jistě 
vím, že se u nás vcelku bez problé-
mu pohybují naši stálí čtenáři. Ti 
si jen v září vypůjčili 7 960 knih 
a periodik.

Zdaleka největší akcí letošního 
podzimu se stalo vyhlašování 
výsledků literární soutěže pro 
veřejnost PRVOTINY. Mezi 
šedesátkou hostů podvečerní slav-
nosti se skrývala většina ze 43 au-
torů. U poroty ve složení prozaička 
P. Dvořáková, básník P. J. Hejátko 
a ředitelka knihovny I. Vaňková 
nejvíce zabodovali M. Kamenská, 
L. Požárová, P. Kotrba. Práce na 
druhých i třetích místech ve všech 
třech kategoriích také nebyly k za-
hození. Ostatně posoudíte postupně 
sami na stránkách tohoto týdeníku. 
Na přípravu přátelského posezení 
primátů (přítomní porozumí) jsme 
nebyli sami. Děkuji nejen výše psa-
ným, ale též Mgr. J. Štursové a L. 
Vitešníkovi za návrh a realizaci 
pozvánek, M. Karáskovi za nácvik 
fanfár s návštěvnickým orchest-
rem, kterému hudební nástroje do 
rukou vtiskly ZUŠ a ZŠ Oslavická 
i ZŠ Školní Velké Meziříčí. Vítězné 
práce přednesly Mgr. J. Kácalová, 
PaedDr. E. Kočí Valová, Mgr. G. 
Talačová. Drobné dárky připravilo 
Město Velké Meziříčí, číši vína pak 
Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie Velké Meziříčí. Díky 
náleží též firmě Foto Michlíček 
Velké Meziříčí za tradiční podpo-
ru i obchůdku Báry Škorpíkové za 
ušití pytlíčků na sborníky devíti 
nejlepších děl. 

Jako správní aktivisté jsme se 
souběžně s tímto počinem přičin-
livě přičinili a chystali také tradič-
ní TÝDEN KNIHOVEN, který 
proběhl pod celorepublikovým 
mottem: Knihovny – rodinné stří-
bro. Jaké poklady jsme nablýskali 
z útrob našeho příborníku? Celkem 

24 dlužníků potěšila AMNESTIE, 
tedy možnost vrátit výpůjčky po 
termínu bez úhrady sankčních 
poplatků. Své příznivce si našla 
i tradiční BURZA a 91 vyřazených 
knih a časopisů našlo jiný domov. 
Na 89 nových čtenářů využilo bez-
platné REGISTRACE. Zaregistro-
vali jsme ovšem též, že BESEDY 
S IVONOU BŘEZINOVOU váž-
ně zaujaly žáky šestých tříd všech 
zdejších ZŠ. Spisovatelce se líbily 
naše prostory i – dle jejího soudu 
originální – nápad na zavedení 
KNIŽNÍ DONÁŠKOVÉ SLUŽ-
BY pro přechodně i trvale imobilní 
čtivce. Podrobnosti přineslo minu-
lé číslo Velkomeziříčska a jistě se 
k nim ještě vrátíme, vždyť má jít 
o trvale nabízenou novinku. 

Nyní mi dovolte zmínku o ak-
tivitách, které v týdnu knihoven 
započaly a jsou pro vás ještě 
malou chvíli k mání. PROČ NE-
CHODÍM DO KNIHOVNY? 
To je ANKETNÍ OTÁZKA, na 
kterou nabízíme hned 19 možných 
odpovědí (včetně prostoru pro 
vlastní názor) těm, kdož k nám 
ještě nenašli cestu. Výsledky 
dotazování využijeme k rozšíření 
a vylepšení knihovnických a infor-
mačních služeb, protože nám záleží 
na spokojenosti našich stávajících 
i budoucích návštěvníků. Potěší nás 
i váš pohled na věc. Anketní lístek 
si můžete vzít i odevzdat na infor-
mačním centru v budově radnice do 
6. listopadu. 

Chcete-li uskutečnit první nená-
silnou výpravu do našich prostor, 
mohu až do 30. 10. nabídnout ne-
tradiční VÝSTAVU KNIHA A JÁ. 
Představuje jako čtenáře význam-
né zdejší osobnosti. Oslovili jsme 
velmi známé radní, zastupitele, 
podnikatele, ředitele. Více než po-
lovina ze 40 oslovených odpově-
děla na tyto otázky: Které knihy 
mě ovlivnily? Kde a kdy nejraději 
čtu? Je to zajímavé čtení, neváhejte 
a pospěšte!

Do konce měsíce si mohou také 
dospělí čtenáři zasoutěžit v KVÍZU 
PROČ? PRO SLEPIČÍ KVOČ. 
Pouhých 7 otázek začínajících 
tradičním Proč s možností výběru 
třech variant odpovědi Protože.

A cena pro vylosovaného výher-
ce? Kniha stejného provokativního 
názvu plná vysvětlení nejrozličněj-
ších záludností a roční registrace 
návdavkem. 

SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH 
KNHOVNÍKŮ nám ozvláštní před-
poslední říjnové odpoledne. Pečuje-
me o 3 pobočky a 9 dalších smluv-
ních místních knihoven z menších 
obcí v okolí. Těšíme se zase po čase 
na příjemné posezení a diskuzi nad 
aktuálními problémy v „branži“. 

Závěrem měsíce též poštovní do-
ručovatelé roznesou do základních 
a středních škol regionu naši nabíd-
ku programů pro aktuální školní 
rok.        (Dokončení na straně 7.)

NA SKOK DO MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Městská knihovna Velké Meziříčí 
– literární soutěž Prvotiny

Próza I.
(Volné pokračování z č. 36/2008)

Markéta Kamenská: Bez názvu
V domě bylo ticho. Angie spokojeně oddychovala. Jediný zvuk, který 

byl v té teplé noci slyšitelný, bylo tikání hodin a vrnění ledničky. Najednou 
venku vypískl králík, jak na něj zaútočila liška. Její ostré zuby sevřely 
ve smrtelném stisku hrdlo oběti. Ale Angie spala dál. Probudila se přes-
ně ve 12.05. Zmateně se podívala po temném pokoji. V místnosti bylo 
nepříjemné dusno a Angie musela zakašlat. Podívala se na noční stolek, 
kde byl její nový mobil. Dostala ho k dvanáctým narozeninám jako pátý 
dárek. Mobil tam prostě jenom ležel. Najednou se rozsvítil a na obrazovce 
zablikalo oznámení: mate 2 prijate zpravy. Angie si je přečetla. Zdály se 
jí podivné. Kdo by jí mohl napsat: poll – mall? Druhá zpráva byla o něco 
srozumitelnější: co mame za ulohy? Angie se zpotily ruce. Přemýšlela, 
co je to poll – mall. Podívala se na bližší informace o zprávě a nemohla 
uvěřit tomu, co čte. Na mobilu bylo napsáno toto: odesilatel – nezname 
cislo, zprava odeslana: 2. 4. 2004 ve 12.05. „Co-co,“ vykoktala Angie 
nahlas. Je přece 2. 4. 2008! 

Angie vyběhla z pokoje a běžela za svou sestrou Caroline. Caroline 
neměla ráda, když ji někdo budil ze spaní. Zpod peřiny koukala jenom 
čupřina světlých vlasů. „Caroline, vzbuď se! Potřebuji ti něco ukázat.“ 
Zatřepala se svojí sestrou Angie. Caroline jen zamručela a vstala. „Pokud 
to bude jeden z tvých oblíbených žertíků, seš mrtvá!“ Angie šla napřed. 
Opatrně otevřela dveře pokoje a její pohled sklouzl k nočnímu stolku. 
Mobil tam ale nebyl. „Kde je?“ zhrozila se Angie. Hledala mobil po celém 
pokojíčku, nakonec byl za postelí. Stačilo pár kliknutí a na poškrábané 
obrazovce se objevily informace o zprávě. Když si to Caroline přečetla, jen 
zakroutila hlavou. „To nic není. Vždyť víš, že je normální, když ti přijde 
zpráva z roku XX. Nebo ti už došla a teď se nějak aktivovala a znovu 
poslala. Nevím. Ale od tohohle okamžiku visí tvůj život na nitce!“ Angie 
sledovala svou sestru. 

Když v pokoji osaměla, mobil zase zapípal. Rozsvítil se a začal vyzvá-
nět. Angie po něm skočila, ale zvednout ho nestihla. Mobil raději vypnula 
a šla spát. Ale dlouho nespala. Probudilo ji strašidelné sípání. Zřejmě to 
bylo z venku. Angie se zježily vlasy strachem. Vyšla na chodbu. Všichni 
v domě ještě spali. Odhodlala se dojít až ke kuchyňským dveřím, které 
vedly ven na zahradu. Pomalu se dotkla studené kliky. Ztuhla. Zase to 
sípání, jako kdyby se někdo schovával za dveřmi. „Pomoc!“ zašeptala 
Angie do tichého domu. Najednou se ozval výkřik někde z dálky. Angie 
na nic nečekala, otevřela dveře a běžela se schovat pod stůl. Nic. Sípání 
utichlo. „Kdo tam je…?“ zavolala do zahrady. Ozval se jakýsi šramot, 
jak z křoví vyletěl noční pták. Angie vstala a plížila se krokem zločince 
ke dveřím. Když už byla na prahu, ochrnuly jí nohy strachem. Vzduch 
okolo naplnilo těžké oddechování, jako když z nějakého těla vyprchá-
vá život. Angie se zeptala sama sebe, jestli je normální. Oddechování 
utichlo. Zase bylo vše v pohodě. Hodiny tikaly, lednička se s vrněním 
probrala k životu. 

Ale Angie má ráda všechno nadpřirozené a tajemné, takže vyšla na 
zahradu a zavolala do ní: „Kdo je tam?“ „Poll – mall!“ ozvalo se kdesi 
z dálky. „Kdo jsi?“ Angie si všimla, že se jí na rukách udělala husí kůže. 
„Poll-mall, pomoz mi! Angie si vzpomněla na jeden novinový článek. 
„Mám to!“ vykřikla do ticha. „Poll – mall,“ ozvalo se zase. „Poll – mall 
je obchod!“ Angie si vybavila ten článek v hlavě: Dne 2. 4. 2004 byla 
v obchodním domě Poll – mall zavražděna devadesátiletá žena. Patřila 
k noční kontrole obchodu. Nikdo neví, proč pracovala, když byla tak stará. 
Vrah ji zabil přenosným počítačem, rána ženu na místě usmrtila. Žádné 
stopy po vrahovi se ještě nenašly, údajně je pořád na svobodě. Pokud 
máte jakékoliv informace nebo podezření, volejte na 496 594. 

Najednou si uvědomila, že zážitky z této noci do sebe zvláštně zapa-
dají: Ke 12. narozeninám dostane jako pátý dárek v pořadí nový mobil. 
V noci se probudí ve 12.05, je zrovna den 2. 4. 2008 a z ničehonic přijde 
esemeska z doby 2. 4. 2004. V ten den byla zavražděna devadesátiletá žena 
v obchodě, jehož jméno vyslovuje neznámý hlas. A taky je název obchodu 
v textu esemesky, která jí přišla. Jenže co to oddechování už skoro mrt-
vého člověka? Ledaže by… „To nemůže být pravda,“ řekla Angie, „přece 
mě nemůže navštívit duch té devadesátileté paní! I když…“ Angie si občas 
přála, aby zavítala do minulosti a byla přitom stále v budoucnosti. Jednou 
dokonce vyvolávaly s Caroline duchy, takže by vyvolaly ducha té paní? 
Ale proč by se ozýval tak pozdě? Angie zaběhla do domu, kde vzala článek 
o nadpřirozených bytostech, lépe řečeno, o vyvolávání duchů. Dočetla se, 
že duch se může ozvat až několik let po vyvolávání! 

„Jsi ještě tady?“ zavolala Angie. Odpovědí jí bylo zase to divné „poll 
– mall“. Angie chvíli přemýšlela, ale pak jen řekla: „Jak ti můžu pomoct?“ 
Hlas se zachvěl, jako kdyby se bál ostatních: „Pomoc!“ Angie ztrácela 
trpělivost. Mluvit s duchy je fakt dřina. „Osvoboď mě ze zakletí! Vrať 
se do minulosti a zastav vraha! Vymaž mé staré vzpomínky!“ Angie to 
nechápala, ale hned jí to docvaklo. Teď by měla být v minulosti, takže se 
dá předpokládat, že je i míň hodin. Při pohledu na své hodinky ji zamra-
zilo. Ručičky se zuřivě točily, až se zastavily skoro na dvanáctce. „Neboj, 
pomůžu ti! Vrátím se do minulosti a vymažu tvé vzpomínky…!“ zavolala 
Angie a běžela do obchodního domu. Chvíli jí to zabralo, ale dorazila 
tam přesně ve chvíli, kdy jakýsi muž bral do ruky přenosný počítač. Pod 
ním se krčila drobná žena. „Nechte ji být!“ zakřičela Angie. Myslela si, 
že tím křikem všechno vrátí, že se probudí ve své posteli celá zpocená 
a přesvědčí se, že všechno byl jenom zlý sen. Ale ten chlap se rozběhl za 
ní a přenosným počítačem udeřil ji. 

Angie se skutečně probrala na posteli, ale na nemocniční. Podle jakési 
ženy, která jakoby z oka vypadla té zavražděné, ji udeřil muž přenosným 
počítačem. Ženu ale odvezli na psychiatrii, protože říkala věci typu: „An-
gie mě zachránila! Já jsem duch! Viděla mou vraždu!“ Lékař nakonec 
zjistil, že Angie upadla na schodech od jejich domu. Že by to byl jenom 
sen? Ale co ta nepřijatá esemeska na mobilu? Co pořád ještě naštvaná 
Caroline z nočního probuzení? Angie ale věděla, že ducha spatřila a také 
ji hřál pocit, že pomohla vymazat staré vzpomínky zavražděné ženě.

Odpadová olympiáda

O smrtelnosti i věčnosti a hle-
dání pravdy promluvil P. Bohumil 
Burian v nejednom kázání. Bylo 
to jedno z jeho ústředních témat. 
Své farníky vášnivě povzbuzoval 
k nehrbení se před mocipány, ale 
k rovné páteři a vnitřně svobodné-
mu i realisticky žitému křesťanství: 
„Milí přátelé, hledat pravdu je nej-
krásnější a nejušlechtilejší zaměst-
nání lidského ducha. Hledat pravdu 
je vlastně totéž jako hledat Boha. 
Je to úkon tak posvátný a tak vzne-
šený, že se není třeba divit tomu, 
jestliže hledání pravdy a tedy 
i hledání Boha stojí oběti, jestliže 
cesta k pravdě a k Bohu vede pře-
kážkami. Pravda Boží zůstává na 
věky – tak to napsal pěvec v Žalmu 
118 a zatím to v dějinách vždycky 
ještě platilo a vždycky se to potvr-
dilo. Nepochybuji, že to bude platit 
i tenkrát, až už z nás všech jak tu 
jsme, bude jen to dvojí: trochu 
pozemského prachu z našeho těla 
a naše nesmrtelná duše na pravdě 
Boží na věčnosti.“

Prach a nesmrtelnost
(12. díl – pokračování z čísla 35/2008 – KONEC SERIÁLU)

P. S.
Božena Doležalová, sestra Bo-

humila Buriana, vyprávěla v roce 
1997 velmi živý polosen: „K ránu se 
pomalu otevřely dveře a tam se ne-
čekaně objevil můj bratr, P. Bohu-
mil. Doprovázelo jej zvláštní světlo, 
plné tepla a jasu. Ujišťoval mě o své 
stálé blízkosti, dodával sílu, soucit-
ně pokyvoval hlavou a říkal, že naši 
už tam na mě čekají.“ 

Miloš Doležal

Autor děkuje za pomoc P. Ja-
nu Peňázovi a Mgr. Martinu 
Štindlovi. A prosí pamět-
níky, kteří by měli co říci 
k osobnosti P. Bohumila 
Buriana, o jejich svědectví, 
vzpomínky, případné za-
půjčení fotografi í, aby moh-
la vzniknout malá publikace 
o P. B. Burianovi. 
Kontakty na autora jsou v re-
dakci Velkomeziříčska. Pří-
padně se s ním můžete spojit 
na telefonu: 723 963 761.

Dne 23. 9. 2008 se konala ve Velkém Meziříčí 
Odpadová olympiáda.

Tuto akci pořádala Agentura Dobrý den Pel-
hřimov pod záštitou kraje Vysočina a obalové 
společnosti EKO-KOM. Soutěž byla určena pro 
žáky základních škol.

Žáci naší školy se této akce rádi zúčastnili 
a soutěžili v zábavně-naučných disciplínách souvisejících s tříděním 
odpadů.

Prvním úkolem byl běh s tříděním odpadů – tato disciplína byla pro 
dvoučlenná družstva, která měla roztřídit v co nejkratším čase různé 
druhy odpadů do správných kontejnerů. Třídění nedělalo velké potíže 
až na třídění nápojových kartonů do oranžových kontejnerů, se kterými 
se žáci na Vysočině nesetkávají.

Druhým úkolem bylo zvládnout obří pexeso, kdy nebylo cílem najít 
identické obrázky, ale vyhledat dvojice, které k sobě patří – najít obrázek 
odpadu a kontejneru, do kterého odpad ukládáme.

Nejobtížnějším úkolem se stalo zhotovování co největší PET láhve.  
Láhve s odstraněným dnem žáci sestavovali jako komín, leč gravitace je 
nepřemožitelná, láhve padaly a padaly…

Žáci si i zasportovali při štafetovém běhu s popelnicí, a i když měly 
popelnice kolečka, přece jen to nebyl až tak snadný úkol. 

Všechny disciplíny měly u dětí velký ohlas. Formou hry si žáci upev-
nili znalosti s tříděním odpadů, získali povědomí o váze vyhazovaného 
druhotného odpadu jako jsou aku-baterie, papír, kov, umělá hmota.

Chtěli bychom poděkovat všem realizátorům, kteří tuto akci uspořádali. 
Tato „třídící“ olympiáda se nám velice líbila.

Za pedagogy a žáky ZŠ Velká Bíteš Mgr. Jitka Kalinová

V příštím čísle najdete druhý díl této soutěže

Próza II.
Gabriela Smejkalová 

Jak se Adam a Věrka našli ve vesničce jménem Pohádka
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Katastrální pracoviště

Velké Meziříčí
přijme 

pracovníkapracovníka
s VŠ či SŠ vzděláním
technického směru,

nejlépe geodetického,
na práce výpočetní spojené

s grafikou a do terénu.

Kontakt: 566 502 813,
Vaclav.Bystricky@cuzk.cz

Firma ROSE-M,
prodejna oděvů, Náměstí 84

Po–Pá 8–17
So 8–11
tel.: 566 520 355

ve Velkém Meziříčí.

zřizuje

Pronájem pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. 

č. 2373 o výměře 20 m2, k.ú. Velké Meziříčí, ulice Pod Strání. Pronájem 
pozemku se zveřejňuje za účelem vypořádání uživatelského vztahu.

Dále zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1887/2 o výmě-
ře 10 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Nad Kunšovcem. Pronájem pozemku 
se zveřejňuje za účelem využití na uložení stavebního materiálu. Dále 
zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2758 o výměře 2 m2, 
k. ú. Velké Meziříčí, ulice Nábřeží. Pronájem pozemku se zveřejňuje za 
účelem umístění reklamního poutače. Dále zveřejňuje záměr pronájmu 
části pozemku parc. č. 4347/1 o výměře asi 1 000 m2, k. ú. Velké Meziříčí, 
lokalita Rakůvky. Pronájem pozemku se zveřejňuje za účelem využití 
pro zřízení zahrady.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění 8. 10. 2008.             Ing. František Bradáč, starosta města

Firma Building Plastics ČR s. r. o. hledá zaměstnance na pozici

asistentka řediteleasistentka ředitele
Požadujeme: dobrou znalost AJ nebo NJ
 znalost práce na PC (Microsoft Offi ce)
 příjemné vystupování
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 možnost profesního růstu
 práce na plný úvazek
 další jazykové vzdělávání

Svůj životopis zasílejte na: personal@minirol.cz
Další informace na: www.minirol.cz

Vytvořte si domov, který bude vaším srdcem i duší.

Tomáš Hrabálek
POKLÁDKA – PRODEJ MATERIÁLU A DOPLŇKŮ

Nabízíme široký sortiment podlah
– laminátové, dřevěné, PVC, NOVILON,
koberce, terasy atd.
do bytových prostorů, kanceláří
i do prostorů konferenčních a komerčních.

INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA
POKLÁDKA ZDARMA – LIŠTY ZDARMA

608 969 590
Třebíčská 60 – areál PKS, Velké Meziříčí, 594 01

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 
pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

Prodám

■ Pěknou dvouposchoďovou po-
stel s úložným prostorem, s jednou 
matrací, 2.000 Kč; pěknou válendu 
s matrací a úložným prostorem, 
500 Kč; nové fi lcové boty kožené 
č. 11, 100 Kč; pěkné nové hnědé 
kož. zimní boty č. 11, 600 Kč; gril 
3v1, uzení, grilování, marinování, 
úplně nový v záruce, 1.000 Kč. Tel.: 
604 872 188.
■ Š 125, STK do 4/09, tažné zaříze-
ní, zachovalá, cena 5.000 Kč. Tel.: 
607 636 623.

■ Vlašské ořechy suché (papír-
ky), fošny z ořechu o síle 8 cm 
z kmene stáří 80 let, suché, pořez 
v r. 2006 – asi 1 m3 za 2.500 Kč. 
Garáž. vrata 3,60×3,60 m, 3dílná 
otev. část z profi l. plechu vč. rámu 
a zámku 10.500 Kč. Garáž. vrata 
v 2,68 × š 2,66 bez rámu – vnitř-
ní a vnější plech, uvnitř polyst. 
2.500 Kč, 2 ks zánovní pozin. sudy 
od nafty, po umytí vhodné na vodu 
na zahradu, 150 Kč/ks. Všechno ve 
VM. Tel.: 566 522 741.
■ Nekompletní RC SET větroně 
Bellanca, chybí vysílač, přijímač 
a baterie. Rozpětí 1 020 mm. Levně. 
Tel.: 739 096 556.   (Pokr. strana 6.)

Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Tel., fax: 566 524 649 e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz www.velkomeziricsko.cz

Firma JOPP Automotive hledá

pracovníka oddělení kontroly:
druh pracovního poměru: práce na plný úvazek
náplň práce: zpracování reklamací, komunikace se zákazníkem, řešení 
problému s dodavateli atd.
požadovaná praxe: praxe v oddělení kvality není podmínkou, ale výhodou
požadované vzdělání: středoškolské, nebo odborné s maturitou
požadované znalosti: anglický jazyk slovem i písmem, znalost práce s PC, 
SW Microsoft Offi ce, dobré organizační schopnosti, kompetentnost, řidičský 
průkaz sk. B
nástup: od 1. listopadu
benefi ty: dlouhodobá jistota, perspektiva růstu, příspěvek na dopravu, 
příspěvek na nemocenskou, životní a penzijní připojištění, 13. plat

Tel.:+420 566 522 425
E-Mail: joppautomotive@tiscali.cz, 
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
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Hledám prostory vhodné 
pro ordinaci praktického 
lékaře v centru, ev. poblíž 
centra Velkého Meziříčí.

Tel.: 602 595 667.

Žaluzie,

Caha, tel.: 602 950 763.

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.

Restaurace Křižanov
hledá

servírku
(číšníka).
Nástup možný ihned.

Více informací
na tel. 608 638 585.

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. 
v Mostištích ve Velkém Meziříčí
přijme do pracovního poměru

kuchařku nebo kuchaře.
Požadavky:

výuční list v oboru kuchař/ka
Praxe: vítána

Nástup: od 20. 10. 2008
(nebo dle domluvy)

Žádosti zasílejte na adresu:
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.,

Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Bučková Helena,

email: buckova@nszmostiste.cz 
Telefonické informace na čísle: 
566 522 451 – paní KRIŠTOFOVÁ

Nesplňujete požadovaný příjem?
U nás mohou být spolužadatelé o hypotéku

např. i rodiče a stále budete mít úvěr třeba na 30 let!
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.

HERNA BAR MAX VELKÁ BÍTEŠ
A
HERNA BAR JIHLAVA
hledají

obsluhu za bar.
Nástup možný ihned.
Více informací na tel.: 608 885 771.

Nepůjde el. proud
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.
Dne 27. 10. 2008 od 7.30 do 13 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Lacrum, Alpa, Domov pro seniory Hornoměstská, Lesní 
1112, 1367, 1381, 1427, Obůrka, Pod Sýpkami, bývalá sýpka 1234, U Světlé 
(vyjma hotelové školy), Zámecká, Zámecké schody 1205.
Dne 29. 10. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: Bezděkov 1754, Čechova 1795, Generála Jaroše 1562 
a veřejné osvětlení.                                                                          -E.ON-

Zubní pohotovost
26. 10. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 280, Bystřice nad Pernštejnem
28. 10. MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí

ochotnou a rychlou,
do občerstvení Bistro Panda Family,
Náměstí 22/24 Velké Meziříčí.

Zkušenost v oboru. 
Informace na tel. 773 655 578.

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám

■ Prodám rozkládací přenosnou 
postýlku Apollo – závěsné lůžko, 
přebalovací pult, vibrace, světlo, 
melodie. Tel.: 606 738 265.
■ Brambory, kvalitní, vhodné 
na uskladnění, ruční sběr. Cena 
5 Kč/kg, odpad 1 Kč/1 kg. Ořechy 
20 Kč/kg. Tel.: 733 530 355.
■ Pojízdnou el. sekačku TD 350 
+ náhradní nůž, záruka do 9/2013, 
dále strunovou sekačku ART 26 
COMBITRI, zakoupená 5/2008, 
zár. do 5/2010, obě málo používané. 
Cena dohodou. Tel.: 737 435 416.
■ Sedací soupravu, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 777 721 820.
■ Sazenice dubů, 6 Kč/ks. Tel.: 
736 784 301.
■ Konzumní brambory, ruč-
ní sběr, cena 400 Kč/q. Tel.: 
774 524 376.
■ Polský litinový soustruh, r. v. 
1979. Tel.: 604 171 964.
■ Nový nepoužitý holicí strojek 
Panasonic – PRO CURVE na 
suché i mokré holení (13 ot./min, 
zastřihávač, indikátor LED, tur-
bočištění). Původní cena 3.190 Kč, 
nyní 2.400 Kč. Záruka 24 měsíců. 
Nevhodný dar. Tel.: 776 798 182.
■ Červenostrakatou jalovici, 7 
měsíců březí. Od dobré dojnice. 
Levně. Tel.: 566 520 077.
■ Jawu 350/640, bezkontaktní 
zapalování, zachovalá. STK do 
10/2010, r. v. 1992, k motorce pa-
tří nosič a kufr. Cena 16.000 Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel.: 
737 377 665.
■ Automobil značky Škoda Fa-
vorit, r. v. 1992, tažné zařízení, 
zamykání CONSTRUCT. Tel.: 
777 073 996.
■ Kočárek Casualplay s kon-
strukcí S4, barva černo-světle 
zelená, používaný 1 rok, v záruční 
době, po celkové prohlídce a se-
řízení v autorizované opravně, 
ve výborném technickém stavu 
( jako nový), nutno vidět. Tel.: 
737 406 428.

■ Prase na zabití, i v půlkách. Mož-
nost dovozu. Tel.: 602 732 803.
■ Starší plynový litinový kotel 
Protherm 20 K.L.O., výkon 17 
kW. Kombinovaný sporák Mora, 
zemní plyn i propan-butan. Per-
fektní stav, cena dohodou. Tel.: 
774 570 571.
■ Na malotraktor TZ-4K-14 
rotavátor, orig. pluh obracák a ne-
sené brány. Cena dohodou. Tel.: 
605 743 286.
■ Kuchyňská lavice rohová , 
s úlož. prostorem 400 Kč; sedací 
souprava rozkládací 500 Kč; psa-
cí stůl 200 Kč; tera s rotavátorem 
10.000 Kč; kalové čerpadlo šne-
kové s el. motorem a 20 m hadice 
1.800 Kč; motorový zádový postři-
kovač 2.000 Kč. Jablka na usklad-
nění i přímý konzum 10–12 Kč za 
1 kg. Vlašské ořechy loupané 1 kg 
135 Kč. Tel.: 775 390 322.
■ Ložnici v dobrém stavu, ledni-
ci, el. troubu, pračku se ždímačkou, 
žebřík, hrábě a sáňky. Levně. Od 
13. do 17. hodiny, Kolmá 1269, 
VM. 
■ Kočárek pro dvojčata, tmavě 
modrý s béžovou kostkou, kom-
binace hlubokého a sportovního, 
polohování zad a nožiček, naf. kola, 
pláštěnka, taška, síť proti hmyzu, 
velmi dobrý stav. Cena dohodou. 
Tel.: 775 279 055.
■ Střešní tašku Francouzská 
dvoufalcovka 14, 1 660 ks, kus 
13 Kč, nová orig. balená. Tel.: 
603 514 416.
■ Škodu 120 L, r. v.1983, STK 
do 6/2010, v dobrém stavu, tažné 
zařízení, 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.
■ 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.
■ Prase. Telefon: 604 894 701.
■ Zbylé OSB desky v růz-
ných tloušťkách. Levně. Tel.: 
776 611 016.
■ 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.

■ ETZ 150, nová černá metalíza, 
nová baterie, nová STK, hranaté 
světlo, maska, bez blinkrů. Cena 
7.000 Kč. Tel.: 773 668 202.
■ 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.
■ Starší plynový kotel MORA. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Peugeot 106, obsah 1 124 cm3, 
benzín, r. v. 1998, třídveřový, malá 
spotřeba, červená barva, garážova-
ný, autorádio, STK do 10/2010. Tel.: 
723 305 070. 
■ Dvoupákové vodní chlazení na 
pivo + kleště na točení piva. V. 54, 
š. 41, h. 60. Cena 8.000 Kč. Tel.: 
602 805 791. 
■ Š 120 LX s motorem Š 105, 5 rych-
lostí, r. v. 1987, TK do 12/08, bez koro-
ze. Cena 4.000 Kč. Tel.: 602 805 791.
■ Fiat 126 P, r. v. 1982, TK do 
12/08. zachovalý. Cena 6.500 Kč. 
Tel.: 602 805 791.
Koupím

■ Srovnávačku šíře 40–50 cm 
a spodní frézku. Tel.: 721 086 594.
■ Zvedany z Desty a t rakto-
rovou vlečku 5 tun s SPZ. Tel.: 
721 086 594.
■ Stavební vrátek na 10 m výšku. 
Tel.: 776 687 791.
■ 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 chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, por-
celán, obrazy a jiné starožitné věci. 
Platba hotově, slušné jednání, odvoz 
zajištěn. Tel.: 724 033 733, p. Adá-
mek.    (Pokračování na straně 7.)

www.internetjob.cz/power Tel.: 739 033 463.

Požadavky: ● vzdělání min. SŠ ekonomického zaměření
 ● znalost podvojného účetnictví
 ● znalost práce s PC – Word, Excel, Internet, Outlook
   Express
 ● časová fl exibilita a schopnost týmové spolupráce
 ● znalost účetního software WINFAS výhodou

Velké Meziříčí, a. s.
přijme

Náplň práce: ● správa a údržba počítačových sítí, VPN
 ● elektronická výměna dokumentů obchodními
   partnery, správa a údržba HW a SW fi rmy
Požadavky: ● vzděláním min SŠ se zaměřením na počítače
 ● časová fl exibilita a schopnost týmové spolupráce

V případě zájmu zašlete písemnou nabídku doplněnou strukturovaným
životopisem do 31. 10. 2008 na adresu:
   ing Vondráček Josef, 
   POEX Velké Meziříčí, a. s., 
   Františkov 261/14, 594 01 Velké Meziříčí
   e-mail.: vondracek@poex.cz AKCE

od 20. 10. do 20. 11.
ke každému zakoupenému vozu
50 ℓ PHM ZDARMA

NOVĚ OTEVŘENO!

Poděkování voličům 
Vážení voliči.

Chtěl bych vám touto cestou poděkovat za podporu v krajských a se-
nátních volbách. Vaší velkou účastí jste napomohli k úspěchu České 
strany sociálně demokratické v našem městě, a tím i celkovému 
vítězství této strany v kraji Vysočina a v celé České republice.

Věřím, že i v druhém kole senátních voleb podpoříte kandi-
dátku České strany sociálně demokratické paní ing. Dagmar 
Zvěřinovou.

Jsem přesvědčen, že její zvolení do senátu pomůže jak našemu 
městu, tak i všem obcím v našem pověřeném správním obvodu.
Ještě jednou vám všem děkuji za podporu a vaše hlasy.

Josef Komínek, místostarosta města

Vážení
spoluobčané,
velmi si vážím
vaší podpory v 1. kole
voleb do Senátu
a děkuji
za vaše hlasy.
Ve 2. kole,
prosím,
podpořte

Váš JOSEF MACH

individuální a fi remní jazykové kurzy
překlady zajistíme ve všech
evropských jazycích,
popř. jejich kombinacích
překlady technické, ekonomické,
právní, lékařské, obchodní aj.
soudní překlady dokumentů: 
rodné a oddací listy, vysvědčení, rejstří-
ky trestů, výpisy z OR, smlouvy aj.

Kontakt: ECO Velké Meziříčí p. Procházková

Tel.: 566 520 301, fax: 566 520 471, mob.: 602 325 108,

e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz
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STOLNÍ TENIS LHOTKY

HÁZENÁ
ŠACHY

FOTBAL – MLÁDEŽ

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

NA SKOK DO MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

(Dokončení ze strany 4.)
Zůstávají stálice: prohlídka pro-
stor Nakoukněme!, seznámení 
s prostředím Poprvé v knihovně 
a besedy Svatá Zdislava, Karel 
IV., Tajemství opuštěného pře-
myslovského trůnu, Mistr černého 
humoru Roald Dahl a Elfriede 

Jelinek. Chystáme i nové besedy 
O strašidlech, Naši ilustrátoři 
a interaktivní hru o nonverbální 
komunikaci Beze slov.

Já bych ještě slova měla, ale člá-
nek se už svíjí a brání, že je dlouhý 
až až. Snad mi dovolí tři slovíčka 
závěrem: Mějte se pěkně.      -van-

(Dokončení ze strany 6.)
Nemovitosti

■ Hledám k výměně byt 1+1 nebo 
2+1 za OV cihlový 3+1 + doplatek. 
Tel.: 604 320 136.
■ Prodám stavební pozemek 
s hrubou stavbou, platné stav. po-
volení. Obec Osové. Cena dohodou. 
Kontakt: eco@chello.at.
■ Firma AQUEKO hledá ve Vel-
kém Meziříčí pro svého spolupra-
covníka pronájem malometrážního 
bytu (1+1, garsonka apod.). Termín 
pronájmu od 1. 1. 2009 – na dobu 
neurčitou. Kontakt: Vítek – tel. 
724 250 315 nebo e-mail: vitek@je-
linkovavila.cz 
■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ 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 RD se zahradou 

v Měříně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1,965 mil. Kč. RK 
nevolat! Tel.: 602 948 306.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. 
Tel.: 731 508 270.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Piště, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
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.
Různé

■ Nabízím pořez kulatiny mobil-
ním katrem. Volejte 774 508 404.
■ Kdo daruje akumulační kam-
na? Odvezu. Tel.: 776 611 016.
■ Hledám někoho na úklid sněhu 
v Kolmé ul., listopad – únor, 1 tý-
den, 1× za 6 týdnů. Bližší informace 
na tel. 728 323 099.
■ Kdo doučí angličtinu – střední 
úroveň? Tel.: 605 815 702.
Daruji

■ Sedací soupravu, rozkládací 
gauč, 2 křesla zelené barvy za 
odvoz. Tel.: 566 543 772 večer po 
19. hodině. 

FC Viktoria Otrokovice – FC VM 
st. dorost 3:2 (1:0)
Branka: Smejkal E. (53. penalta), 
Budzinský A. (74. PK). ŽK: Veče-
řa J., Večeřa Z., Budzinský. ČK: 
Večeřa J. (33.), Kerouš M. (85.). 
Rozhodčí: Hulcký, Mikula, Rů-
žička. Sestava: Simadl – J. Večeřa, 
Kerouš, Z. Večeřa, Nožička – Vítek 
(75. Kozuň), Budzinský, E. Smejkal 
(92. Horký), Denev, Koníř.   -sme-
FC Viktoria Otrokovice – FC VM 
ml. dorost 1:0 (1:0)
Sestava: Homola – Partl, Kubec, 
Kozuň, Bambula – Miškela (72. 
Jurda), Pospíšil, Polák, Minařík 
(49. Liška) – Kuřátko, Hladík (61. 
Prudík).                                 -kub-
M. Budějovice – FC VM st. žáci 
0:8 (0:4)
Hl. rozhodčí: Kliner. Střelci branek: 
23. a 51. Komínek, 46. a 66. Bradáč, 
1. Krejčí, 16. Bárta, 25. Polanský, 

70. Pokorný. Sestava: Řeháček 
– Pazderka (57. Juda), Štefka, Ro-
sický (46. Voneš), Bradáč – Krejčí, 
Pokorný, Bárta (53. Procházka), 
Chytka (36. Ráček) – Polanský, 
Komínek. Karty a vyloučení: bez 
ŽK a ČK.                               -dek-
SK Moravské Budějovice – FC 
VM ml. žáci A 0:1 (0:0) 
Rozhodčí: Kliner. Branky: Novot-
ný. Sestava: Hladík – Hibš, Novot-
ný, Jůda, Špaček – Chalupa, Pro-
cházka, Ráček, Bačák – Liška R, 
Vokurka. Střídali: Krčál, Kožený
FC VM ml. žáci B – TJ Sokol 
Hrotovice 6:2 (3:1)
Rozhodčí: Straka. Branky: 3× Šmíd, 
2× Kurečka, Kučera L. Sestava: Ku-
čera M. – Ostrý, Hlávka R., Smej-
kal, Minařík – Kučera L., Singer, 
Kurečka, Dvořák – Chevalierová, 
Šmíd. Střídali: Pištora, Hlávka O., 
Kavalec, Chalupa.                   -kol-

Vysoké porážky dorostenek a neče-
kaně i žen ve Veselí nad Moravou

II. liga ženy
HC Veselí nad Moravou – Sokol 
VM 36:27 (18:13)
Úvodní čtvr thodina hry byla 
zcela vyrovnanou partií, kdy oba 
celky na sebe upozorňovaly více 
útočnou činností. Velkomeziříčské 
v další fázi polevily v obranné hře 
a přestaly se prosazovat i brankově. 
Efektivně zúročená početní převaha 
domácích vedla k vytvoření dvou-
brankového odstupu (9:9, 11:9). 
Závěr prvního poločasu se pak na-
šim hráčkám vůbec nezdařil, když 
netakticky sehranou přesilovou 
hrou povolily soupeřkám dokonce 
dvakrát skórovat. Po změně stran 
změna naší obranné činnosti na 
chvíli otupila nápaditou domácí 
útočnou hru, ovšem nepřesnosti 
a ztráty našich Veselské v pohodě 
trestaly brankami z brejků (20:
16, 23:16). Výraznější náskok pak 
domácí kolektiv dokázal udržovat 
zejména rychlou a účelnou hrou, 
nepřipustil již žádnou změnu ve 
vývoji a po zásluze si připsal bo-
dové maximum. V našich barvách 
byla největší hrozbou pro soupeřo-
vu obranu pouze Jarmila Hrůzová. 
7 m – hody 7/6:4/3, vyloučení 2:4.
Hrály: Zelníčková M., Panáková 
L. – Hrůzová J. (13), Plachetská 
Z. (4/3), Vidláková R. (2), Ham-
merová T. (3), Mejzlíková K. (2)., 
Chlubnová J. (2), Hladíková, Svo-

bodová J., Fischerová M. Trenér 
ing. Záviška.  

I. liga mladší dorostenky
HC Veselí nad Moravou – Sokol 
VM 33:24 (17:13)
Utkání soupeřů ze dna prvoligové 
tabulky bylo vyrovnanou partií 
pouze do 15. minuty (6:6). V dal-
ších minutách měly domácí hráčky 
jasnou převahu jak v obranné tak 
zejména v útočné hře spojek. Je-
jich přímočaré akce kontrastovaly 
s upachtěností a nepřesností na-
šich a skóre se rychle měnilo (10:6, 
15:10). V závěru prvního poločasu 
ještě svitla pro naše barvy naděje, 
když jsme dokázali zmobilizovat 
síly a využít přesilovku (16:13). 
V úvodu druhého poločasu se Vel-
komeziříčské zdárně snažily zlep-
šenou obranou eliminovat útočné 
akce domácích (20:17, 22:20). Po 
třetím vyloučení a následné červe-
né kartě hráčky základní sestavy 
se obranná fáze zcela rozpadla 
a domácí pak v pohodě navýšili 
až na osmigólový rozdíl (29:21). 
Ten pak efektivní hrou udržovaly 
do vítězného konce. Výraznějšími 
postavami našeho herního projevu 
byly Monika Kratochvílová a Iva-
na Salašová. 7 m – hody 6/5:4/3, 
vyloučení 5:5.
Hrály: Simandlová H., Babáčková 
M. – Kratochvílová M. (14/3), Sala-
šová I. (3), Rousová N. (3), Bártová 
M. (2), Závišková I. (2), Necidová 
S., Necidová K., Pavlišová A., 
Palečková H., Šmídová Z. Trenér 
ing. Záviška.                         -záv-

Krajský přebor III. třídy
TJ Jemnice A – SK Sokol Lhotky 
A 10:6
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Ko-
nečný 2,5, Nevrtal Z., Chylík 
SK Panská Lhota A – SK Sokol 
Lhotky A 9:9. Sestava Lhotky: 
Lavický 4,5, Konečný 2,5, Nevrtal 
Z. 2, Chylík 

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – Sokol Žďár 
n. S. C 15:3
Sestava Lhotky: Doubek 4,5, Veče-
řa 4,5, Musil 3,5, Vondrák 2,5.

Okresní přebor IV. třídy

TJ Sokol Polnička B – SK Sokol 
Lhotky C 11:7 
Sestava Lhotky: Dufek 2, Rössler 
2, Svoboda 2, Hladík 1

Okresní přebor V. třídy
SK Sokol Lhotky D – Autocolor 
Oslavice C 11:7 
Sestava Lhotky: Šoukal 4,5, Hladík 
3,5, Nevrtal T. 2, Krčál 1

Okresní soutěž
SK Dolní Heřmanice B – SK 
Sokol Lhotky E 18:0.
Sestava Lhotky: Holubář, Kupka V., 
Marek, Špaček, 

-ach-

HOKEJ – MLÁDEŽ

SHKM Hodonín – HHK VM 7:1 
(2:0, 1:1, 4:0)
Branka (asistence): 23.’ Kala 
(Komínek M.). Sestava: Tomečka 
(Loukota) – Suk, Joch – Komínek 
M., Kala – Štěpánek, Kroutil, 
Němec – Komínek D., Kochánek, 
Rozmahel – Sáblík, Hándl.  

  -sys-
HC Blansko – HHK VM junioři 
2:2 (1:1, 1:0, 0:1)
Branky HHK: Konečný (7), Be-
ránek (51). Sestava HHK: Zezula, 
(Kočí) – Martinec, Urbánek- Von-
dráček, Kartůsek – Pokorný – Ka-
vina, Troščák, Křípal – Konečný, 
Beránek, Molák.
Příšt í utkání: So 25. 10. 
2008 16.00 HHK VM – SHK Ho-
donín o. s.                                       -von-
Spartak Pelhřimov – HHK VM 
st. žáci 7:9
Branky: Burian P. 3, Smejkal 3, 
Burian V., Střecha, Vidlák. Asisten-
ce: Burian P. 3, Smejkal 3, Vidlák 
2.                                              -js-

HHK VM ml. žáci – Technika 
Brno 2:9
Branky: Lainka, Smejkal. Asisten-
ce Sladký.

4. třída
HC DUKLA Jihlava – HHK VM 
9:3 (3:0, 5:3, 1:0)
Branka a nahrávka HHK: Karásek 
(Pacalová), Bartes (Sedlák), Slabý 
(Bartes).
Sestava HHK: Juda – Báňa, Janou-
šek, Pacalová, Dundálek, Brym 
– Slabý, Bartes, Sedlák – Úlovec, 
Müller, Třeštík – Loup, Karásek, 
Juráček. Vyloučení: 1:3. Využití: 
1:0. Střely na branku: 31:14.

5. třída
HC DUKLA Jihlava – HHK VM 
7:1 (1:1, 5:0, 1:0)
Branka a nahrávka HHK: Čermák. 
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Strnad T., Kampas, Bezák – Str-
nad M., Čermák, Mynář – Tlapák, 
Mičánek, Tichý – Šilpoch, Joura. 
Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Střely 
na branku: 45:17.                  -hhk-

Odpoledne nejen se sponzory
Pro březejckou mládež byla be-
seda s paralympiky 30. 9. 2008 
jen počátkem dne plného pou-
čení, hravosti a zábavy. Po třetí 
hodině odpolední se totiž kluci 
a holky z dětského střediska se-
šli společně s věrnými sponzory 
a členy velkomeziříčského spor-
tovního klubu Handicap sport 
club v tělocvičně zemědělské 
školy. A pod taktovkou ředitele 
Jupiter clubu Milana Duf ka se 
tu plné dvě hodiny dobře bavili 
při vědomostních a pohybových 

soutěžích. Vozíčkáře i chodící 
bylo vidět v čilém ruchu, balónky 
praskaly, kužele se bořily (mírně), 
mozky se namáhaly.
Zápolilo se v družstvech, kde byli 
namícháni stejnou měrou spon-
zoři, „meziříčští sportovci a my 
Březejčáci.“ A protože společný 
cíl sbližuje, mohli se tak všichni 
navzájem lépe poznat, rozbít ano-
nymitu a případné bariéry. Odpo-
ledne bylo zakončeno příjemným 
a chutným rautem, který připravili 
studenti místní hotelové školy.

 Monika Doskočilová

So 25. 10. 12.45 – 14.15
Ne 26. 10. 14.15 – 15.45
St 29. 10.  9.30 – 11.00

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

Sportovně střelecký klub Kablo 
Velké Meziř íčí uspořádal dne 
5. října 2008 již 19. ročník střelecké 
soutěže o „Pohár SSK Kablo Vel-
ké Meziříčí“ ve střelbě z libovolné 
a sportovní malorážky. Střílelo se 
60 ran na vzdálenost 50 metrů vleže 
na kruhový terč. 
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
23 střelců z osmi střeleckých klubů. 
Počasí účastníkům zpočátku moc 
nepřálo. Zrána mrzlo, ale k poledni 
již hřálo slunce.
Putovní „Pohár SSK Kablo Velké 
Meziříčí“ získalo nástřelem 1715 
bodů družstvo SSK Žďár nad Sáza-
vou, které střílelo ve složení Kaman 
P., Materna J. a Hradil K. Druzí byli 
střelci SSK KABLO Velké Meziříčí 
ve složení Kamanová S., Zelená I., 
Kadela Z. nástřelem 1712 bodů 
a třetí bylo družstvo SSK Mostiště 
s nástřelem 1709 bodů. 
V soutěži jednotlivců nastřílel Petr 
Kaman ze Žďáru nad Sázavou 598 
bodů z 600 možných, čímž vytvořil 
nový rekord střelnice a také rekord 
našeho okresu.

Soutěž jednotlivců:
Kategorie I. – muži a junioři
Kaman P. (1973) 598 bodů
(SSK Žďár nad Sázavou)
Pěch P. (1971) 586 bodů
(SSK Slatina Brno)
Vojáček Z. (1963)  586 bodů
(SSK Chotěboř)
Kategorie II. – dorost, ženy, 
senioři
Fišera J. (1951)  578 bodů
(SSK Chotěboř)
Michalová J. (1987) 574 bodů
(SSK Mostiště)
Vidlák K. (1991) 574 bodů
(SSK Mostiště)
Díky sponzorům bylo možno 
mezi nejlepší jednotlivce rozdělit 
16 hodnotných věcných cen. SSK 
Kablo Velké Meziříčí touto sou-
těží zakončilo letošní úspěšnou 
malorážkovou střeleckou sezonu 
a přešlo na střelbu ze vzduchových 
zbraní. Tyto střelecké soutěže se 
provádí již v halách nebo tělo-
cvičnách, kde nepůsobí nepřízeň 
počasí. Mediálním partnerem je 
týdeník Velkomeziříčsko.

-chyl-

SPORTOVNÍ STŘELBA

Vítězové I. kategorie muži a junioři                                        Foto: -chyl-

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Velké úspěchy mladých
Šachový festival Open Vysočina 
2008
V prostorách Hotelu Jehla ve Žďáru 
nad Sázavou se konal velký osmi-
denní turnaj, jenž se stal součástí 
známého seriálu CZECH TOUR 
OPEN 2008, a proto zaznamenal 
také početnou mezinárodní účast. 
Této velmi náročné sportovně-
-společenské akce se zúčastnilo 
celkem 71 šachistů, a to společně 
v jedné kategorii, tedy bez rozdílu 
věku, výkonnosti nebo pohlaví. 
Mezi nimi bylo 16 cizinců – hlavně 
Rusů a Britů. Hrálo se tempem 90 
minut na partii pro každého z obou 
soupeřů a všechny účastníky čekalo 
dohromady 9 kol. 
Na zmiňovaném podniku dosáhl 
fantastického úspěchu teprve 
šestnáctiletý velkomeziř íčský 
junior, když skončil mezi mistry 
a mezinárodními mistry FIDE na 
skvělém šestém místě celkového 
pořadí! Jde o další husarský kou-
sek Josefa Kratochvíla, odchovan-
ce šachového kroužku zdejšího 
DDM, který vyrostl pod vedením 
Mgr. Zdeňka Mejzlíka a už jako žák 
hrál za týmy dospělých – nejprve 
v kolektivu Spartaku Velké Me-
ziříčí A, poté v oddílu TJ Náměšť 
nad Oslavou a nyní v druholigo-
vém družstvu Caissa Třebíč. Při 
konečném účtování měl vlastně 
dokonce jen o půl bodu méně než 
všichni medailoví borci na prvních 
třech příčkách – stejně jako ruský 
bohatýr Golcman i jako německý 
Mistr FIDE dr. Baum! Český Mi-
str FIDE Jan Bartoš z Litoměřic 
získal o celý bod méně a obsadil 
až dvanáctou příčku. Pepa Kra-
tochvíl z Velkého Meziříčí se již 
jako třináctiletý stal přeborníkem 
Moravy a Slezska v kategorii žáků 
(Kroměříž 2005), pravidelně vítě-
zívá v turnajích dorostenců v rámci 
tzv. Ligy mládeže, ohromujících 
výsledků dosahuje i ve vrcholných 
turnajích pro dospělé, jako např. na 
akci v Liberci. 
Na osmidenní žďárské superakci 
docílil vedle celkového šestého 

stupínku v turnajovém žebříčku 
také těchto báječných výsledků:
2. místo z 55 českých a moravských 
účastníků; 1. místo mezi dvaadva-
ceti šachisty z Vysočiny, pročež byl 
podle plánu vyhlášen jako LETOŠ-
NÍ PŘEBORNÍK KRAJE VYSO-
ČINA VŠECH KATEGORIÍ; 
1. místo v U 16, což není žádná po-
norka, nýbrž univerzální kategorie 
juniorů.
Mladý junior z Velkého Meziříčí 
Josef Kratochvíl zasluhuje za své 
pozoruhodné výkony z poslední 
doby uznání, obdiv, gratulace 
a poděkování. Vždyť šachy jsou 
velmi obtížná disciplína, skutečně 
královská hra – a prosadit se v nich 
na takové úrovni není nikterak 
snadné, a to zvláště v tak mladém 
věku.
V. ročník Mezinárodního šachové-
ho festivalu Open Vysočina 2008 
se konal pod záštitou žďárského 
starosty a kandidáta do Senátu ČR 
Jaromíra Brychty. Hlavním sudím 
byl mezinárodní rozhodčí (IA) Otto 
Gutdeutsch z Rakouska, hlavním 
organizátorem fi rma AVE-Kontakt 
s. r. o. ve spolupráci s Krajským 
šachovým svazem Vysočina a ře-
ditelem celé akce dr. Jan Mazuch. 
Konečné pořadí po osmi dnech:
1. Francisco Gomez Vega Španěl-
sko 7 b./53,5/42; 2. Lee Gardner 
USA 7 b./53,0/42; 3. ing. Milan 
Šnorek ČR 7 b./52,0/40,5; 4. Jevge-
nij Golcman Rusko 6,5 b./53,0/42; 
5. dr. Bernd Baum Německo 6,5 
b./51,0/40; 6. Josef Kratochvíl ČR 
(VM) 6,5 b./48,0/38,5; 7. ing. Vlas-
timil Siebenbürger ČR 6 b./51,0/
39,5; 8. Evžen Pospíšil ČR 6 b./
48,0/38; 9. Jan Egil Rawell Norsko 
6 b./46,5/36; 10. Ian Heppell Velká 
Británie 5,5 b./52,5/41 atd.
Josefův mladší brat Vít (10 let) 
skončil se 3,5 b./35,5/28,5 na krás-
ném 57. místě. 
Výsledky tohoto přeboru budou 
započítávány také do světového 
žebříčku ELO FIDE.
V paralelně probíhajícím blesko-
vém turnaji se umístil velkomezi-
říčský dorostenec Tomáš Mrazík 
mezi t ř iadvaceti účastníky na 
velmi pěkném 10. místě.         -vp-

Členky sextetu 6TET spolu s hostujícími muzikanty připravili na pátek 
17. října pro své příznivce hudební večer, tentokrát v koncertním sále 
velkomeziříčského Jupiter clubu. Do koncertu zapojili i děti.         -mrs-

Tet se sešlo jenom pět

Foto: Ludvík Kyselý



Číslo 37 22. října 2008 strana 8

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

 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!

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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.

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!

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-

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!
Film vypráví o budoucí nevěstě, kterou na řeckém ostrově vychovává 
její divoká máma. Nikdy své dceří neprozradila, kdo je její otec. Děvče 
pátrá na vlastní pěst, vyhledá tři kandidáty, se kterými měla matka kdysi 
vztah, a pozve je na svou svatbu. 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
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob! Na-
cisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy! Strhující vzpo-
mínky vězně č. 64401, Berlín roku 1936. Původem ruský malíř Salmon 
Sorwitsch je králem padělatelů a ve světě hazardu, sázek a lehkých žen 
se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, které pak otáčí v ka-
sinech. Život mu ale nastaví tu horší tvář, to když je při vlně represí vůči 
židům zatčen a transportován do Mauthausenu. Válečné drama Německa, 
Rakouska. Režie Stefan Rudowitzky. Mládeži přístupný do 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 98 minut

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!

Sobota 1. listopadu, 15. listopadu 2008, malá scéna 15 hodin

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

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Páteční předprodej vstupenek byl zrušen!
Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572, 566 523 243.
Odběr rezervovaných vstupenek do pátku 31. 10. a 14. 11. 2008.   -prog-

Pozvánka na

které se koná v pátek 31. 10. 2008 od 17 hodin
v restauraci Obecník ve Velkém Meziříčí.

Srdečně zve organizační výbor.

Křest kalendáře

MÓDNÍ
D A N A   D O B Ř I C H O V S K Á

Generální partner : Hlavní reklamní partneři: 

Moderuje: Štěpánka Duchková

Vývoj Třešť – Chairman Style

Moděva Konice

Sněžka Náchod

Granát

MISS ČR 2003 Lucie Váchová

Česká vicemiss 2006  Miroslava Košťanová

Operní pěvec  Jakub Pustina

19.30 hodin14.11.2008
Jupiter Club Velké Meziříčí

Hosté:Hosté: 

Mediální partneři: Reklamní partneři: 

Váš spolehlivý partner ve světě fi nancí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

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 
drezúry pum amerických, poníků, bernardýna a makaka medvědího spo-
lečně s kovbojskými hrami. Vystoupení, o něž je již nyní ohromný zájem 
na mnoho vánočních galapředstavení v celé Evropě, uvidí ve světové 
premiéře právě návštěvníci z Vysočiny. V dalších vystoupeních zhléd-
nete řadu netradičních vystoupení. 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 zpětnou 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.

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

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

24. 10. Heraltice
25. 10. Kralice
27. 10. Lipník

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni v našich srdcích vzpomínky.

Dne 21. října uplynulo dlouhých 19 let, kdy nás navždy opustila naše 
milá maminka, paní

Anna Vejmolová
z Měřína.

Stále vzpomínají dcera Jiřina a syn Milan s rodinami. 

Vzpomínky

Dne 23. října 2008
jsi z domova odejel,
tak mladý jsi ještě byl.
Že čeká Tě smrt tak blízká,
jsi ještě netušil.

Zítra to bude rok, co vinou bez-
ohledného řidiče tragicky zemřel 
ve věku 28 let náš drahý syn, bratr 
a švagr, pan 

Kamil Padalík.
S bolestí a láskou
vzpomíná rodina.

Jak smutno je nám bez Tebe,
jak dlouhý je to čas, 
rádi bychom Tě spatřili 
a byli s Tebou zas.

Dne 26. října 2008 uplyne 5 let od 
smrti pana 

Stanislava Kutila
z Netína. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Odešli jste tiše, jak když hvězda padá. 
Zůstala bolest, co nikdy neuvadá. 
Je to už 8 let, 
stále to nepřestalo bolet, 
co jste nás navždy opustili. 

Letos jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí našich milovaných paní a pana 

Květoslavy a Zdeňka Pojerových
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi děkuje panu 

Střechovi 
za kvalitně provedené úpravy interiéru.

Srdečně vás zveme na

Zahájení pro veřejnost ve čtvrtek 23. října 2008 od 10 hodin 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši v rámci 3. ročníku Dne ote-
vřených dveří Středního odborného učiliště Jana Tiraye. 

Show bude probíhat u příležitosti 600. výročí města a 150. výročí od 
narození Jana Tiraye, patrona školy. Prezentovat se budu žáci školy 
všech oborů vzdělání, nebude chybět ani zábavný program. 

FK Rudíkov a obecní úřad pořádají 5. prosince

taneční koncert v KD Trnava. 
Duo Eva a Vašek zahraje k poslechu a tanci od 19 hodin,

od 22.00 do 2.00 vystoupí kapela Trny. 
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.

Naše škola má pro vás zajímavou nabídku. Už podruhé uspořádáme 
MINIŠKOLIČKU. Holčičky a kluci, kteří se chystáte k zápisu na ZŠ Osla-
vická, přijďte si vyzkoušet opravdovou 1. třídu, kterou pro vás připravují 
budoucí paní učitelky v prvních třídách.

Miniškolička se uskuteční v těchto termínech – bude to vždy středa od 
15 do 17 hodin, a sice 5. listopadu, 3. prosince 2008 a 7. ledna 2009.

S paními učitelkami Alenou Urbánkovou a Marií Požárovou budete 
pracovat v opravdických 1. třídách, podíváte se do školní družiny, za-
cvičíte si v tělocvičně nebo se pobavíte u počítačů.

Těšíme se na vás!
Dagmar Suchá – ředitelka školy

Marie Požárová, Alena Urbánková – učitelky budoucích 1. tříd
ZŠ Oslavická (žluto-oranžová škola v Čechových sadech)

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.

Výherci soutěže s cirkusem Jo-Joo
V soutěži o ceny s Národním 

cirkusem Jo-Joo, kde dostali šanci 
zapojit svou fantazii malí obdivo-
vatelé manéže, byli vybráni tito 
výherci: 

Zdeněk Sysel , Měřín; Nikol 
Vaňková, Mostiště; Tereza Peš-
ková, Měřín; 

Výhercům gratulujeme.
-red-

Ahoj budoucí prvňáčci, vážení rodiče!
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FOTBAL HOKEJ

HÁZENÁ

VOLEJBAL

HOKEJ

STOLNÍ TENIS

MSFD sk. D
FC VM – MKZ Rájec 0:1 (0:1)
Branky: J. Krejčí vlastní. Rozhodčí: 
Horák – Kubica, Boček, ž. k. P. Mu-
cha (67.), Kratochvíl (85.) – Giertl 
(41.), Němec (46.), Škvarenina 
(64.), Bezděk (90.), č. k. Němec 
(49.). Sestava FC VM: Trnavský 
– Z. Mucha (62. Fober), Galia, 
P. Mucha, J. Krejčí – Hort, Průša, 
Němec, Pokorný, Kratochvíl (88. 
Berka) – Havlíček (72. Loup). 
Rájci se podařilo zaskočit svého 
soupeře úvodní aktivitou, která 
mu vynesla do 12. tři rohové kopy 
a vědomí, že soupeř po předchozích 
prohrách na vlastním hřišti není ve 
své kůži. Nervozita na kopačkách 
domácích borců nedovolila Velmezu 
dostat se do hry a převzít otěže utká-
ní pevně do svých rukou. Až ve 26. 
Kratochvíl po odraženém míči pálil 
z první těsně mimo brankovou kon-
strukci. Tento signál jakoby nabudil 
domácí k větší a hlavně přednější 
útočné aktivitě. Nejprve zahrával 
trestný kop Hort a závar, který 
z toho vznikl, vyřešili Ráječtí na 
poslední chvíli zoufalým odkopem 
do přilehlé zástavby, zatímco po 
autu Pokorného pokus hlavou lehce 
minul vzdálenější tyč. Krátce nato 
tentýž hráč v náběhu do vápna dostal 
míč od boční lajny na dlouhou nohu, 

takže jej stačil umístit jen do boční 
sítě. Pohroma pro branku domácích, 
kterou, jak se později ukázalo, ne-
dokázali Meziříčští odvrátit, přišla 
po nevinně vyhlížející kombinaci 
domácí obrany, při které J. Krejčí 
lehkou hlavičkou netrefi l podklouz-
nuvšího gólmana Trnavského, nýbrž 
síť vlastní branky. Po přestávce 
domácí zatlačili svého soka k jeho 
šestnáctce, vytvořili si dvě gólové 
šance, ale štěstí stálo na straně hostů. 
S přibývajícími minutami bylo čím 
dál těžší prokousávat se obranným 
valem houževnatě a tvrdě bránícího 
soupeře a přílišná snaha vedla k dal-
ším nepřesnostem a chybám. Přesto, 
že Rájec dohrával utkání už od 49. 
bez vyloučeného Němce a navíc si 
za celé utkání nevytvořil gólovou 
šanci, odjíždí tentokrát z Tržiště 
s plným bodovým ziskem.    -ber-

Tabulka divize
 1. Šardice 12 8 3 1 23:7  27
 2. Hulín 12 7 4 1 25:7  25
 3. Líšeň 12 8 1 3 24:11 25
 4. Vyškov 12 7 2 3 20:14 23
 5. Konice 12 7 2 3 20:18 23
 6. Třebíč 12 6 4 2 13:8  22
 7. Žďár n. Sáz. 12 6 2 4 21:18 20
 8. Ždírec 12 4 2 6 11:17 14
 9. Velké Meziříčí 12 4 1 7 17:22 13
10. Boskovice 12 3 4 5 12:22 13
11. Rousínov 12 3 3 6 14:19 12
12. Rájec-Jestřebí 12 3 3 6  9:16 12
13. Vikt. Otrokovice 12 3 2 7 14:15 11
14. Protivanov 12 3 1 8  8:16 10
15. Mohelnice 12 2 3 7 12:23  9
16. Napajedla 12 1 5 6  8:18  8

FC Velké Meziříčí B – FSC Stará 
Říše 0:0 
Sestava domácích: Invald R. 
– Netolický, Kružík, Střecha Lad., 
Halámek – Jedlička, Fober, Trnka, 
Berka (70. Beran) – Dufek, Kafka. 
Rozhodčí: Tesař – Talpa, Tomášek
Tentokrát na umělou trávu nepřijel 
žádný soubor venkovských bojov-
níků obklopující osu zkušených 
rutinérů, ale celá jedenáctka ta-
kovýchto matadorů – třicátníků, 
kteří by fotbalové zkušenosti na-
byté v minulosti v soutěžích všeho 
druhu, mohli rozdávat. Oproti tomu 
Benfiku vyztužil mimo „tradič-
ních“ Netolického a Berky i další 
hráč áčka Fober, který ovšem ve 
svých jednadvaceti letech mezi 
naše juniory dirigované zkušeným 
Kružíkem zapadl, jako by mezi nimi 
hrál odjakživa. Benfi ka předváděla 
„výživný fotbal“, snažila se o kom-
binaci, nutila se do pohybu, ale až 
příliš často končila na vlastních 
nepřesnostech či nedůrazu v sou-
bojích se „starými vlky“ v dresu 
Staré Říše. První náznak šance měli 
hosté, ale naštěstí ji zneškodnil vy-
nikajícím čistým skluzem „v hodině 
dvanácté“ Netolický. Pak ale přišla 
tisíciprocentní tutovka naší rezervy, 
ale po akci z pravé strany bohužel 
Dufek nedokázal z bezprostřední 
blízkosti trefi t podél ležícího bran-
káře prázdnou branku hostí. Jinak 
se bojovalo mezi dvěma šestnáctka-
mi, o cosi více ze hry měla Benfi ka, 
ale vytěžila ze své mírné převahy 
jen několik rohů a přímých kopů, 
které brankou bohužel neskončily. 
Na druhé straně se Staroříšské daři-
lo pravidelně chytat do ofsajdových 
pastí, což je tak zhruba vše, což se 
dá říci o jejich útočné aktivitě 
v první půli. 
Po přestávce už se hrálo prak-
ticky na jednu branku. Benfika 
do lídra tabulky „mydlila“ stejně 
jako do mužstev umístivších se 
kdesi pod ní, hosté jen navýsost 
takticky bránili a čekali na svou 
příležitost, která ovšem, díky 
výborné a spolehlivé práci naší 
obrany dirigované z brankoviště 
jistým Invaldem, prostě nepřišla. 
Očekávání, že se vedoucí tým ta-
bulky pokusí tvořit, bylo naprosto 
liché, hosté nevymysleli vůbec nic, 

DNES OD 18 HODIN
DOMA PROTI VALAŠSKÉMU 

MEZIŘÍČÍ
Salith Šumperk – HHK VM 6:1 
(1:0, 1:1, 4:0)
Branky: 15:38 Brunec (Novotný, 
Hulva), 29:13 Vymazal (Duba, 
Holík), 41:33 Ambruz (Blanár), 
42:25 Drábek (Holík, Ambruz), 
53:23 Brunec (Ambruz, Hulva), 
53:56 Vrtík (Kubala, Novosad) 
– 35:32 Sobotka (Nekvasil). Sesta-
va HHK VM: Betinec – Smejkal, 
Plch, Vlašín, Konta, Heřmanský, 
Pálka, Kochánek, Stráňovský 
– Kunstmüller, Bukáček, Konečný 
– Hudcovský, Janda, Bula – Ne-
kvasil, Dostál, Sobotka – Vašnar, 
Krča, Jánský. Rozhodčí: Klapetek 
– Hanzlík, P. Rychlý. Vyloučení: 
6:10, navíc Janda (VEL) 10 minut 
osobní trest. Využití: 2:0. Diváci: 
850. Poměr střel: 33:13. Ostatní 
výsledky 11. kola: Prostějov – Pel-
hřimov 3:5, Břeclav – Vsetín 3:1, 
Orlová – Přerov 7:1, Valašské Mezi-
říčí – Nový Jičín 1:2 SN, Šternberk 
– Opava 0:7, Hodonín – Žďár n. S. 
6:5, Technika Brno – Uničov 2:6.
HHK VM – HC Orlová 1:2 (1:1, 
0:0, 0:1)
Branky: 6. Hudcovský (Janda, 
Bula) – 14. Grygar (Studený), 60. 
Studený (Potočný, Mintěl)
Sestava HHK VM: Betinec (Cha-
dim) – Smejkal, Stráňovský, Konta, 
Vlašín, Heřmanský, Pálka, Plch, 
Kochánek – Konečný, Bukáček, 
Kunstmüller, Bula, Janda, Hud-
covský, Sobotka, Nekvasil, Foltýn, 
Krča, Dostál, Bašnár. Rozhodčí: 
Kubičík – Humpolíček, Pospíšil.
Vyloučení: 5:9, navíc Sobotka 
(HHK) a Studený (Orlová) osobní 
trest 10 min. Využití: 0:0, v osla-
bení 0:0. Diváků: 219. 

Poměr střel: 41:21.
Až příliš krutý konec pro HHK 
mělo utkání 10. kola, ve kterém se 
nám do cesty postavil Slovan Orlo-
vá. Dvě třetiny byli domácí lepším 
týmem, ve třetí neproměnili něko-
lik přesilových her a 4 minuty před 
koncem zlikvidoval golman hostí 
i nařízené trestné střílení v podání 
Tomáše Hudcovského. Krutý trest 
za zahozené příležitosti přišel 2 
vteřiny před koncem, kdy po střele 
Potočného dorazil puk za bezmoc-
ného Betince Studený a rozhodl tak 
o třech bodech pro Orlovou.
Ostatní výsledky 10. kola: 
Pelhřimov – Technika Brno 2:6, 
Uničov – Hodonín 3:2, Žďár n. S. 
– Šternberk 4:7 nedohráno, Opava 
– Valašské Meziříčí 5:2, Nový Jičín 
– Šumperk 3:1, Přerov – Břeclav 
5:2, Vsetín – Prostějov 6:1.

II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Slezan Opava 11 7 2 0 1  1 49:26 26 
 2. HC Valašské Meziříčí 11 8 0 0 1  2 57:35 25
 3. SHK Hodonín 11 8 0 0 1  2 39:30 25
 4. HC Slovan Orlová 11 6 3 0 0  2 46:34 24
 5. HC ZUBR Přerov 11 6 1 0 1  3 43:37 21
 6. HC Uničov 11 5 1 0 2  3 39:32 19
 7. HC Nový Jičín 11 4 2 0 2  3 36:33 18
 8. HC TJ Šternberk 11 5 1 0 0  5 38:46 17
 9. VSK Technika Brno 11 5 0 0 1  5 44:41 16
10. VHK Vsetín 11 4 1 0 1  5 39:33 15
11. Salith Šumperk 11 4 0 0 1  6 32:32 13
12. SKLH Žďár n. Sáz. 11 3 2 0 0  6 37:49 13
13. HHK Velké Meziříčí 11 3 1 0 1  6 40:44 12
14. Spartak Pelhřimov 11 3 0 0 1  7 33:48 10 
15. HC Břeclav 11 2 1 0 1  7 31:42 9
16. HK Prostějov 11 0 0 0 1 10 20:61 1

Program na tento týden:
Středa 22. 10. 2008 HHK Velké 
Meziříčí – HC Bobři Valašské 
Meziříčí, začátek utkání v 18.00 
hodin (ZS Velké Meziříčí)
Neděle 26. 10. 2008 HC TJ Šter-
nberk – HHK Velké Meziříčí, 
začátek utkání v 17.00 hodin (ZS 
Šumperk)
Úterý 28. 10. 2008 HHK Velké 
Meziříčí – SHK Hodonín, začá-
tek utkání v 18.00 hodin (ZS Velké 
Meziříčí)                                -hhk-

Krajský přebor I. třídy
Přibyslav – Velké Meziříčí 4:10
Body: Klíma Petr 3,5; Klíma To-
máš 2,5; Říkovský Aleš 2,5; Šoukal 
Slavomír 1,5
Další tři body do tabulky nám padly 
doslova do klína. Domácí nenasa-
dili to nejlepší, co mohli, a to se 
jim zle vymstilo. Již po úvodních 
čtyřhrách jsme si udělali náskok, 
který jsme bez větších problémů 
kontrolovali až do konce utkání. 
Kouskováním hry, úpravou podla-
hy a stálými hádkami od domácích 
jsme se nenechali zaskočit. Zápas 
tak skončil přesvědčivou výhrou 
velkomeziříčských tenistů.
Rovečné – Velké Meziříčí 10:1
Body: Klíma Petr 1, Klíma Tomáš 
0; Šoukal Slavomír 0; Kampas 
Jan 0
Druhý zápas se stal jednoznačnou 
záležitostí domácích. Rovečné vál-
cující jednoho soupeře za druhým 
bylo favoritem a utkání proměnilo 
ve výhru. Nás můžou v tomto utkání 
pouze mrzet neproměněné mečboly 
v několika utkáních. Výsledek sice 
vypadá hrůzostrašně, ale takovým 
debaklem jsme si prohrát nezaslou-
žili. Jediný bodík pro naše město 
vybojoval Klíma Petr. 
Dne 1. 11. 2008 nás čeká další 
dvojutkání. Na naše stoly přijedou 
změřit síly celky Ledče a Světlé nad 
Sázavou. Světlá bude u nás určitě 
v roli favorita. Nicméně pro její 
krach uděláme maximum. Zápasy 
začínají ve 12 a v 17 hodin na SOU 
řemesel a služeb.

Okresní přebor I. třídy
Velká Bíteš – Velké Meziříčí B 
8:10
Body: Dvořák František 3; Bed-
nář Ivan 3; Buk Radek 2,5; Buk 
Martin 1,5
První zápas naší rezervy nám 

HHK B opět na scéně
Po dvou letech, kdy skončil 
v Okresním přeboru tým Gremisu, 
bude mít v této soutěži meziříčský 
hokej opět své zastoupení. Znovu 
obnovený B tým HHK je tvořen 
v drtivé většině odchovanci míst-
ního ledu, doplněný čtyřmi hráči 
z okolních měst. 
HHK VM B – HC Nedvědice B 
6:1 (2:0; 2:1; 2:0)
Od začátku utkání se domácí do 
svého soupeře pustili s vervou a při-
tlačili jej do vlastní třetiny. Ovšem 
z mnoha šancí využili pouze dvě. 
I tak se s tímto stavem po přestáv-
ce zřejmě spokojili, protože první 
desetiminutovka druhé třetiny 
měla s hokejem málo společného. 
Hosté zjistili, že by se dalo hrát 
i na druhé straně kluziště a vý-
sledkem bylo snížení skóre. Hrá-
čům HHK jedno varování stačilo. 

Opět zapnuli na vyšší obrátky a do 
konce druhé části přidali další dvě 
branky. Třetí třetina byla přesným 
obrazem té první, kdy měli domácí 
hru pevně v moci a už nepřipustili 
žádné drama. 
Sestava: Komínek (Štourač) 
– Kudláček M., Martinec, Peterka, 
Bradáč, Hrnčíř, Invald – Kudláček 
J., Šlapal Z., Navrátil R., Chatrný, 
Šoukal, Malec, Krča, Šmejkal, 
Plhák, Troščák, Láznička. Branky 
HHK B: 4. min. Troščák (Plhák, 
Krča), 13. min. Láznička (Troščák, 
Krča), 30. min. Šmejkal (Plhák), 32. 
min. Láznička (Krča, Hrnčíř), 52. 
min. Plhák (Krča), 60 min. Invald 
(Pohár, Hrnčíř). Poměr střel: 56:15. 
Vyloučení: 6:3 navíc Chatrný (VM) 
10 min OT; využití: 0:0; v oslabení: 
1:0. Rozhodčí: Patrik Todorov, Filip 
Musil.
Příští utkání HHK B – TJ Řečice 
25. 10. 2008 17.45 hodin ZS Velké 
Meziříčí.                                 -ht-

Souboj s reprezentací kadetů 
nerozhodně

V letošním ročníku nejvyšších 
republikových soutěží byla do 
soutěží zařazena obě mládežnická 
reprezentační družstva. Juniorský 
celek zatím marně bojuje o první 
body v extralize mužů, výběr kade-
tů pod vedením MUDr. Petra Judy 
zatím vcelku úspěšně sbírá body 
v juniorské soutěži. Ve skupině 
B, kde hrají i naši hráči, porazili 
Hradec Králové, ve skupině A pak 
Slavii Liberec a jedinou porážku, 
2:3, zatím utrpěli pouze v odvetě 
s ČZU (bývalé USK) Praha. Kadet-
ský výběr má svoji „základnu“ ve 
Žďáře n. Sázavou a všechna svoje 
utkání hraje na „své“ palubovce. 
Naši borci do Žďáru určitě nejeli 
jako favorité, po výborném výkonu 
však nakonec byli jenom krůček od 
plného bodového zisku.
SCM ČVS – Spartak Velké Mezi-
říčí 1:3 (-23, -20, 15, -21) 3:2 (-20, 
-23, 10, 22, 12)
V obou zápasech se hrál kvalitní 
volejbal, který se musel líbit asi 
stovce diváků, naši kluci těžili 
v rozhodujících koncovkách pře-
devším ze svých zkušeností a i přes 
malé klopýtnutí ve třetím setu po-
měrně jasně dokráčeli k prvnímu 
vítězství.

Druhý zápas byl obdobný, soupeř 
snížil vedení našich borců na 1:2, 
v koncovce čtvrtého setu si však vy-
budoval rozhodující náskok a srov-
nal na 2:2. Rozhodující pátý set se 
vyvíjel v náš prospěch, k vítězství 
však našim hráčům nestačilo ani 
vedení 12:8. Za tohoto stavu se však 
náš celek zaseknul a do konce zápa-
su už nezískal ani bod. I přesto byl 
Petr Vašíček s výkonem svých svě-
řenců spokojen a za výkon v obou 
zápasech je pochválil: „Hráli jsme 
dobře, snad s výjimkou třetích setů 
obou zápasů, V tie-breaku druhého 
zápasu jsme se zasekli i za dobrého 
postavení, na síti byl Málek se Šim-
kem, přesto musím kluky pochválit. 
I Petr Juda označil náš výkon za 
nejlepší ze soupeřů, se kterými se 
dosud jeho výběr střetl.“
Sestava VM: Dvořák, Šimek, 
Málek, Trojan, Vrána, Pařízek, 
Kliment, Veselý, Sklenář, Kame-
ník, Vašíček.
Ostatní výsledky: 
Zlín – Nový Jičín 3:1, 3:1 Ostrava 
– Olomouc 3:0, 3:1 Brno – Hradec 
Králové 3:0, 3:0                    -kon-
Tabulka EX-JRI, sk. B po 4. kole:
1. Volejbal Brno 8 8 0 24:6  16
2. TJ Spartak Vel. Meziříčí 8 5 3 20:13 13
3. DHL Ostrava 8 4 4 17:16 12
4. TJ Nový Jičín 8 3 5 12:16 11
5. Fatra Zlín 6 4 2 15:9  10
6. Slavia Hradec Králové 8 1 7  7:23  9
7. SCM ČVS kadeti 4 3 1 10:6   7
8. UP Olomouc 6 0 6  2:18  6

BENFIKA jen nakopávali a odkopávali všemi 
směry, naši defenzivní hráči jim 
odebírali míče, za což od „zkuše-
náčů“ v dresu soupeře dostávali 
často vyčiněno jednak oni a jednak 
i místy nepřesný rozhodčí Tesař, 
který však v globále těžké utkání 
zvládal velmi dobře. Hosté by jen 
na základě svého herního projevu 
v nedělním utkání mohli napsat pří-
ručku Taktický faul stokrát jinak, 
čímž nechceme říci, že by naši hráči 
byli nějaká neviňátka, byli to však 
oni, kdo se snažil celé utkání tvořit 
a hrát kombinační fotbal… Jenže… 
Ach ta koncovka!… Po nadějném 
procitnutí v Třešti se zase zahazo-
valo… Kafka napálil z nadějné po-
zice, do které ho „uvolnil“ hostující 
bek Procházka strašnou „pumelici“ 
těsně vedle. Následně tentýž hráč 
po výborné kombinační akci Be-
rana už skvěle po zemi prostřelil 
Korovjaka v brance hostí, v cestě 
míči do sítě ale stála tyč. Ještě 
předtím prošel obranou Staré Říše 
jak nůž máslem Trnka, jenže tak 
dlouho váhal volný se střelou, až 
o míč přeci jen přišel. Následně se 
po přetaženém míči ocitl z boku na 
šestnáctce před Korovjakem zcela 
volný Jedlička, ale i jeho technická 
střela skončila těsně mimo branky. 
Pak byl na hranici šestnáctky (nej-
spíš už v ní) stažen znovu Kafka, 
jenže přímý kop z její hranice se 
přes evidentně příliš blízko stojící 
zeď Kružíkovi do sítě dostat nepo-
dařilo. A tak se rutinérům z Jihlav-
ska podařilo ufaulovat, ubojovat 
a do určité míry i uhádat a ubrečet 
kýžený bod, pro který si, stejně 
jako jiní soupeři, bez ohledu na 
své tabulkové postavení do Velkého 
Meziříčí zřejmě přijeli. Benfi ka si 
připsala svoji šestou letošní remízu 
– z toho čtvrtou na domácím hřišti 
– z toho zde třetí bezgólovou… Co 
už k tomu dodat?                     -kre-

Tabulka
 1. Stará Říše 11 7 3 1 24:8  24
 2. Bohdalov 11 7 2 2 17:10 23
 3. Náměšť n. O. 11 6 4 1 27:15 22
 4. Přibyslavice 11 4 5 2 18:9  17
 5. Budišov 11 4 4 3 16:17 16
 6. V. Meziřičí B 11 3 6 2 21:12 15
 7. Rapotice 11 3 5 3 23:22 14
 8. Třešť 11 4 2 5 20:21 14
 9. Rantířov 11 3 5 3 13:15 14
10. Šebkovice 11 3 4 4 14:18 13
11. Kouty 11 3 2 6 15:20 11
12. Křižanov 11 3 2 6 15:21 11
13. Čáslavice 11 2 1 8 16:32  7
14. Herálec (ZR) 11 2 1 8 15:34  7

vyšel na výbornou. Za stavu 3:8 
o výhře nebylo pochyb. Domácí 
se přesto zvedli a z utkání udělali 
doslova drama. Na začátek sezony 
to byl opravdu boj. Na naší výhře 
se podíleli všichni hráči týmu. Pře-
sto lze vyzvednout výkon Bednáře 
a Dvořáka.

Okresní přebor II. třídy
Sněžné – Velké Meziříčí C 17:1
Body: Zelený Tomáš 1; Zelený Da-
vid 0; Kampas Jan 0; Prachař Vít 0
Naši nejmladší neměli v utkání co 
ztratit. V loňském roce hráli o 3 tří-
dy níž, a to se podepsalo v tomto 
zápase. Na více bodů jsme mohli 
klidně dosáhnout, bohužel soupeři 
ukázali větší zkušenost s „kon-
covkami“ utkání. Zasloužený bod 
udolal Zelený Tomáš. 

Pozvánka: 
Již tuto sobotu změříme síly 
v rámci zápasu Českého poháru se 
Lhotkami. Utkání začíná ve lhotské 
sokolovně v 18.30 hodin.         -tk-

V dresu kadetů proti našim hráčům nastoupil i náš hráč Jan Kučera 
(s č. 2).                                                                                         Foto: -kon-

II. liga muži
HC Zlín – Sokol Velké Meziříčí 
A: 31:22 (15:16)
V sobotu 18. 10. jsme zavítali na 
palubovku leadera soutěže Zlína. 
V prvním poločase se naše „áčko“ 
se soupeřem střídalo ve vedení, kdy 
dobře střílely naše spojky a hrála 
se kvalitní házená. Do druhé jsme 
nastupovali s jednobrankovým 
vedením. Vyrovnaný zápas se hrál 
do 47. minuty, odkdy jsme se sou-

peřem nedrželi krok. Zatímco Zlín 
bezpečně proměňoval všechny 
střelecké pokusy a dostávali jsme 
laciné branky z odražených míčů, 
náš tým nastřelil 8 tyček a nepro-
měňovali jsme střelecké pokusy 
z křídel. Výsledkem byla šňůra 12 
branek domácích a Zlín tak zápas 
defi nitivně rozhodl.
Sestava, branky: Stoklasa, Kotík – 
Matušík (7), Večeřa (6), Kříbala Petr 
(5), Konečný (2), Fischer (2), Bez-
děk, Necid, Večeřa, Kříbala Pavel

Divize muži

Sokol Dolní Bojanovice – Sokol 
Velké Meziříčí B: 21:33 (9:14)
Utkání se hrálo na venkovním hřišti 
za slunečného počasí, ovšem za tep-
loty kolem 15 stupňů Celsia. Zápas 
probíhal bez jakýchkoliv zvratů 
a znamenal další bezproblémové 
vítězství našeho „béčka“ a upev-
nění první příčky v soutěži. 
Sestava a branky nehlášeny.   -nav-
POZVÁNKA do haly za Světlou:
Sobota 25. 10. 11.30 a 13 hodin divi-
ze ml. a st. žáci Maloměřice, 15.00 
hodin II. liga muži Maloměřice.

ČTĚTE TÉŽ
SPORT 

NA STRANĚ 7.


